
 

 

 

Wat is een echografie ? 
 

Echografie is een beeldvormende techniek die 

gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven (niet 

hoorbaar) die zich door het lichaam verplaatsen  en 

teruggekaatst worden. Via deze techniek kan de 

radioloog organen of weke delen (gewrichten, 

spieren, pezen, …) in beeld brengen en eventuele 

afwijkingen opsporen.  

 

Tijdens een echo-onderzoek ligt of zit u op een 

onderzoekstafel. Nadat u het te onderzoeken 

lichaamsgebied volledig hebt ontbloot, wordt er gel 

op de huid aangebracht. Deze is nodig voor een 

goede geleiding van de geluidsgolven. De radioloog 

beweegt vervolgens met een sonde of ‘transducer’ 

over de huid, en onderzoekt zo de verschillende 

structuren. Het onderzoek is pijnloos. 

 

Bij echografie (soms wordt ook wel eens de term US 

of Ultra Sound gebruikt) wordt geen gebruik 

gemaakt van röntgenstralen. Het onderzoek is 

bijgevolg onschadelijk. 

 

 

Moet ik nuchter zijn ? 
 

Alleen bij volgende echo-onderzoeken dient u zich 

volledig nuchter aan te melden (= niet meer eten 

noch drinken vanaf middernacht) en zal het 

onderzoek voor uw comfort dan ook bij voorkeur in 

de voormiddag uitgevoerd worden: 

 echografie van het abdomen.  

 echografie lever en galblaas. 

 echografie kleurendoppler abdomen (nierarteriën) 

 

Dit staat ook aangeduid op de rugzijde van onze 

uniforme aanvragen. 

 

 

Praktische richtlijnen voor uw 
onderzoek 
 

1. U dient in het bezit te zijn van een medisch 

voorschrift/verwijsbrief van een arts. Breng dit 

voorschrift zeker mee zodat wij het gewenste 

onderzoek correct kunnen uitvoeren. 

 

2. Voor een echo-onderzoek is een afspraak niet 

nodig, maar kan nuttig zijn bij drukte. Voor een 

punctie/biopsie onder echografische begeleiding 

moet wel een afspraak vooraf vastgelegd worden.  

 

3. U meldt zich (bij afspraak tijdig) aan met uw 

identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk in de 

inkomhal van het ziekenhuis, waar u individuele 

patiëntenetiketten zult ontvangen. 

 

4. Vervolgens meldt u zich aan bij het secretariaat 

van Medische Beeldvorming (D0W1 =  Blok D, 

gelijkvloers verdieping 0, wachtzaal 1), waar men 

u na inschrijving zal verwijzen naar de juiste 

wachtzaal.  

 

5. Een RX-medewerker zal u op uw beurt binnen 

roepen in de echo-onderzoeksruimte en geeft u 

de nodige instructies met een kort woordje uitleg 

over de inhoud en het verloop van het onderzoek. 

Meer info over bepaalde onderzoeken is ook 

beschikbaar in een aantal folders in onze 

wachtzaal en binnenkort ook op onze website. 

 

6. Een echo-onderzoek duurt gemiddeld 5 à 10 

minuten.  

 

7. Na uw onderzoek(en) mag u onmiddellijk 

doorgaan en worden de resultaten aansluitend 

digitaal doorgestuurd naar de aanvragende arts.   

In sommige gevallen dient u even te wachten, 

bijvoorbeeld bij eventuele doorverwijzing naar 

spoedgevallen of bijkomende onderzoeken.  

De RX-medewerker zal u hiertoe verzoeken indien 

nodig. 

 

8. Aan het loket van Medische beeldvorming heeft u 

een kaartje met uw persoonlijke code ontvangen. 

Via de link hierop vermeld kan u uw beelden 

raadplegen op een computer.   
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Contactgegevens 
 

Dienst Medische beeldvorming 

Tel. 09 310 03 00 

 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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