
 

Voorlichting echografie   
   

Hoe werkt echografie?   

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven met een hogere frequentie 

dan het menselijk oor kan horen. Daarom wordt dit “ultrageluid” genoemd. Inwendige 

organen weerkaatsen dit geluid (echo) en dit wordt elektronisch verwerkt tot een 

afbeelding. Deze afbeelding van de inwendige organen kan op een beeldscherm 

worden bekeken. Echografie kan uitwendig via de buik of inwendig via de vagina 

worden verricht.   

   

Wie verricht het onderzoek?   

Het onderzoek wordt verricht door een verloskundige, geschoold in het verrichten 

van uit- en inwendig echografisch onderzoek en het beoordelen van de afbeelding.   

   

Doet het onderzoek pijn?   

Echografisch onderzoek is niet pijnlijk, maar kan soms wel wat ongemakken geven.   

Er wordt een contact-gel op de huid aangebracht tussen de transducer en de huid. 

Soms wordt er met de transducer enige druk op de huid uitgeoefend. Als een 

inwendige (vaginale) echografie wordt gemaakt, moet eerst worden uitgeplast. Ook 

een inwendige echo is niet pijnlijk, maar kan soms wel als wat ongemakkelijk ervaren 

worden.   

   

Kan echografie een miskraam veroorzaken?   

Echografisch onderzoek kan geen miskraam veroorzaken. Zelfs inwendige 

echografie bij vrouwen die al vaginaal bloedverlies hebben, is veilig gebleken.   

   

Is echografie veilig?   

Van echografie is nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat het schadelijke 

effecten heeft. Toch is het verstandig om aan de voorzichtige kant te zijn en 

echoscopie niet zomaar te gebruiken “omdat het zo leuk is”.    

Wanneer er een medische reden voor het onderzoek bestaat, wegen de voordelen 

van het gebruik van echografie op tegen de nadelen, als die er al zijn. Dat is het 

standpunt van de internationale verenigingen op het gebied van ultrageluid.   

   

Wanneer wordt echografisch onderzoek toegepast?   

Echografisch onderzoek kan alleen gedaan worden op aanvraag van de 

verloskundige of huisarts en wij beperken ons tot de volgende medische indicaties:   

• Vaststellen of de zwangerschap al dan niet intact is (bij bloedverlies)   

• Het bepalen van de zwangerschapsduur   

• Het tijdig herkennen van een meerlingzwangerschap   

• Het bepalen van de ligging van de baby in de laatste weken van de 

zwangerschap   

• Placentalokalisatie   

• Groei van het kind   

• De 20 weken screeningsecho   



 

   

Hoe werkt de praktijk?   

U kunt een afspraak maken op verwijzing van de verloskundige of huisarts, u krijgt 

dan een aanvraagformulier mee. U kunt voor bovenstaande indicaties ook terecht bij 

de verloskundige echoscopisten van het gezondheidscentrum. Van de echo krijgt u 

een foto. Video-opnamen zijn niet mogelijk. De uitslag wordt met u besproken en op 

het aanvraagformulier meegegeven. Soms kan het echo-onderzoek aanleiding geven 

tot nader onderzoek. In dat geval wordt contact opgenomen met de behandeld 

verloskundige of huisarts. U zult dan mogelijk worden doorverwezen naar een 

specialist op echografiegebied. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er ook werkelijk 

iets mis is met de gezondheid van uw baby.    

Met de huidige echoapparatuur is uw baby goed in beeld te brengen. Het is echter 

niet zo dat m.b.v. de echografie u een uitspraak kunt verwachten of de baby gezond 

geboren wordt.   

   

Maken van de afspraak   

U kunt een afspraak maken via de verloskundigen, op het telefonisch spreekuur, via 

0346-599590. Het telefonisch spreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 10:00 

uur t/m 11:00 uur.   

   

Bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afbellen; anders kan het consult in 

rekening worden gebracht.   

Neem uw verzekeringsgegevens mee.   

   

De echografie wordt verricht op het gezondheidscentrum op Boomstede 204 te 

Maarssenbroek.   

Het centrum is goed te bereiken met de auto (goede parkeergelegenheid) en met het 

openbaar vervoer.   

   

Tot slot   

Wij doen er alles aan om uw bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Heeft u 

vragen n.a.v. de folder of het onderzoek, stelt u die dan gerust. Als u niet geheel 

tevreden bent, horen wij dit graag van u. U kunt uw opmerkingen of klachten dan het 

beste bespreken met de behandeld verloskundige-echografist. Als deze bespreking 

naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de 

klachtencommissie van het gezondheidscentrum.   

   

   


