Radiologie

Echo-onderzoek van het Abdomen
(onderbuik/bovenbuik /nieren/aorta)
Inleiding
Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie voor een echografie van de
buikorganen. Een echografie is een onderzoek waarbij de organen met behulp van
geluidsgolven (echo) kunnen worden onderzocht.
U moet zich thuis op het onderzoek voorbereiden. In deze folder kunt u lezen hoe u
dat moet doen en het onderzoek meestal verloopt en wat de risico’s en
bijwerkingen zijn. Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Anders kan
de kwaliteit van het onderzoek minder zijn. Het is dan moeilijker om een goede
diagnose te stellen. Het kan voorkomen dat in uw geval het onderzoek wat anders
verloopt. De arts kan soms voor een andere onderzoeksmethode kiezen, die beter
past bij uw situatie.
De afdeling Radiologie
Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken.
De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren van deze
onderzoeken en het beoordelen hiervan. De radiodiagnostisch laborant assisteert
de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken. Ook voert deze onderzoeken in
opdracht van de radioloog zelfstandig uit.
Hoe bereidt u zich voor?
U mag vanaf een dag voor het onderzoek bepaalde voedingsmiddelen niet meer
gebruiken. Dit is nodig om vorming van gas in de darm te beperken. Gas in de
darm kan de geluidsgolven hinderen en storingen in het beeld veroorzaken. Het
gaat om voedingsmiddelen zoals; uien, prei, koolsoorten, peulvruchten en
koolzuurhoudende- en alcoholische dranken.
Wat voor kleding trekt u aan?
Tijdens het onderzoek moet uw bovenlichaam ontbloot worden. Houdt u hiermee
rekening bij uw kledingkeuze.
Voorbereidingen
Een dag vóór het onderzoek geen gasvormend voedsel en geen
koolzuurhoudende en / of alcoholische dranken.
Gasvormend voedsel is bijvoorbeeld: uien, prei, koolsoorten, peulvruchten etc.

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn:
Vindt het onderzoek vóór 12.00 uur plaats:
Dan mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken en roken. U mag ook geen
kauwgom gebruiken.
Vindt het onderzoek ná 12.00 uur plaats:
Dan mag u vanaf 24.00 uur niet meer roken en kauwgom gebruiken.
U tot 4 uur voor het onderzoek een licht ontbijt of lichte lunch nemen (beschuit /
cracker / thee), daarna mag u niets meer eten of drinken.
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Extra voorbereiding echo bovenbuik / abdomen:
Vanaf 2 uur voor het onderzoek niet meer plassen.
Extra voorbereiding echo nieren/blaas of onderbuik:
- 2 uur voor het onderzoek niet meer plassen.
- 1 uur voorafgaand aan het onderzoek 1 liter drinken (geen
koolzuurhoudende of alcoholische dranken)
Gebruikt u medicijnen?
Uw medicijnen kunt u gewoon innemen met een beetje water.
Wat neemt u mee?
• Uw SKB pas. Heeft u nog geen pas of kloppen de gegevens niet meer? Laat
dan een (nieuwe) pas maken, voordat u naar uw afspraak gaat, neem hiervoor
een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee.
• Heeft u een brief gekregen van de huisarts? Neemt u deze dan ook mee.
• Uw Medicijnpaspoort. Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen
u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten.
Waar meldt u zich?
Meldt u zich ruim op tijd aan de balie van de afdeling Radiologie. Hierna neemt u
plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, wordt u opgehaald door de
laborant.
Wat gebeurt er bij het onderzoek?
De laborant of radioloog brengt wat geleidingsvloeistof - een gel - op de huid en
onderzoekt u.
Hij of zij doet dit door met een klein apparaat - een transducer – over het te
onderzoeken gedeelte van uw lichaam te bewegen.
De uitgezonden geluidsgolven worden opgevangen en tot een beeld gevormd. Het
onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.
Van wie krijgt u de uitslag?
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan uw
behandelend arts (huisarts of specialist). Dit duurt 4 tot 5 werkdagen. U neemt zelf
contact op met de secretaresse van uw behandelend arts om een afspraak te
maken voor de uitslag.
Zijn er bijwerkingen of risico’s?
Er zijn geen bijwerkingen van dit onderzoek bekend.
Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Meldt u dit dan minstens 24 uur voor aanvang van het onderzoek bij de afdeling
Radiologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw behandelend arts.
De laborant en de radioloog vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat
gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.
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Telefonisch contact
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0543
54 46 20, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in
de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de
afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te
vinden op: www.skbwinterswijk.nl
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