Echografie

In overleg met uw arts heeft u besloten een echografie te laten maken op de afdeling
radiologie van CWZ. Bij een echografie worden met behulp van geluidsgolven foto’s
gemaakt van de binnenkant van het lichaam.
Deze folder informeert u over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Verder leest u
welke voorbereidingen nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Voorbereiding bij:
Echo van de nieren en/of onderbuik (blaas, prostaat, baarmoeder en eierstokken)
 Voor een goed onderzoek is het nodig dat u een volle blaas heeft.
 Ga 1,5 uur vóór het onderzoek naar het toilet.
 Vervolgens drinkt u 4 glazen water (800 tot 900 cc). Drink geen andere dranken.
 30 minuten vóór het onderzoek moeten de 4 glazen water op zijn. Houd hier rekening mee
met het vervoer naar het ziekenhuis.
Als u denkt dat dit problemen oplevert, kunt u het water ook in het ziekenhuis drinken.
U meldt zich daarna bij het meldpunt. Als u tijdens het wachten denkt het niet veel langer vol
te houden, kunt u zich melden bij het meldpunt. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk te
helpen.
Echografie van de bovenbuik (lever, galblaas, galwegen, milt, alvleesklier):
 Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u vanaf 6 uur vóór de afspraak
niet meer mag eten, roken of kauwgom kauwen. Medicijnen innemen met een klein slokje
water kan wel.
 Zorg dat de laatste maaltijd op de dag van het onderzoek een lichte maaltijd is.
Bijvoorbeeld: 2 beschuiten en 1 kop thee.
 Water drinken mag tot 2 uur voor de afspraak.
Echografie van de boven- en onderbuik
 Vanaf 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten, roken of kauwgom kauwen.
 U mag wel water drinken. Andere dranken zijn niet toegestaan.
 Ga tot 2 uur voor het onderzoek naar het toilet.
Als u denkt dat dit problemen oplevert, kunt u het water ook in het ziekenhuis drinken.
U meldt zich daarna bij het meldpunt. Als u tijdens het wachten denkt het niet veel langer vol
te houden, kunt u zich melden bij het meldpunt. Wij zullen proberen u zo snel mogelijk te
helpen.
Alle andere echografieën
U hoeft zich hiervoor niet speciaal voor te bereiden.
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Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 3B. U wordt daar verwezen naar de
juiste wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgehaald.

Onderzoek
 Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog of een echolaborant.
 U krijgt een beetje gel op uw lichaam waarna met een transducer (een klein apparaatje dat
geluidsgolven uitzendt- door de huid heen) een gedeelte van uw lichaam wordt bekeken.
De geluidsgolven worden door de organen in het lichaam teruggekaatst en door een
computer omgezet in een beeld.
 Van dit beeld worden foto’s gemaakt.
 Het onderzoek duurt 5 tot 20 minuten, is niet schadelijk en niet pijnlijk.

Na het onderzoek
Als u nuchter moet zijn voor het onderzoek neemt u dan iets mee om meteen na het
onderzoek te eten of drinken.

Uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek, het resultaat is na ongeveer 5 werkdagen bij uw arts.
De arts kan u de uitslag bij de eerstvolgende afspraak vertellen.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling radiologie of met
uw arts. De echo-laborant of de radioloog vertelt u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat
gebeuren. U kunt dan aan hen ook vragen stellen.

Afspraak
Uw afspraaktijd is: ………………………………………………………………………………………..
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Adres en telefoonnummer
In uw afspraakbrief staat op welke locatie u verwacht wordt.
CWZ hoofdgebouw
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon algemeen 024 365 74 31
Telefoon CT/MRI scan 024 365 74 30
Telefoon angiografie 024 365 74 86
CWZ Waalsprong
Carbatinastraat 3
6515 GM Nijmegen
Telefoon algemeen 024 365 70 80
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Website: www.radiologie.cwz.nl

