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HET ONDERZOEK
na telefonische afspraak
enkel mogelijke via een aanvraagformulier
van je huisarts of specialist

Voorbereiding












Echo lever: 8 uur nuchter
Echo nieren: niet nuchter
Echo onderbuik: niet nuchter, wel volle blaas
Echo schildklier: niet nuchter
Echo schedel: niet nuchter
Echo borst: niet nuchter
Echo prostaat: niet nuchter, wel volle blaas
Echo pancreas: 4 uur nuchter
Echo milt: 4 uur nuchter
Echo blaas: niet nuchter, wel volle blaas
Echo baarmoeder / eierstokken: niet nuchter, wel
volle blaas
Als je gevraagd wordt om met een volle blaas naar het onderzoek te komen,
drink dan niet te lang op voorhand.

Verloop
 Je ontkleedt je gedeeltelijk (naargelang het soort onderzoek)
 Je gaat liggen op een onderzoekstafel naast het echotoestel
 De radioloog brengt gel aan op het te onderzoeken lichaamsdeel (dit voelt wat koud
aan)
 Met een sonde wrijft de arts over je huid van de te onderzoeken lichaamsstreek
 De specialist bekijkt de gevormde beelden meteen op het beeldscherm

Resultaat
Onderzoek aangevraagd door specialist JYZ
 De specialist van het JYZ krijgt het resultaat elektronisch.
 Na het onderzoek mag je direct vertrekken.
 Je kan teruggaan naar de specialist voor het resultaat en de diagnose.
Onderzoek aangevraagd door huisarts of specialist niet van het JYZ
 Je ontvangt een elektronische login, waarmee de huisarts of specialist niet van het
JYZ het protocol en de beelden kan raadplegen.

Duur: Ongeveer 20 minuten
Administratie
 De rekening wordt opgestuurd.
 Indien nodig bekom je op het secretariaat een aanwezigheidsattest.
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