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In deze patiëntfolder 
U heeft een afspraak voor een echografie-onderzoek bij Link2Care Clinics. In deze folder vindt u 

informatie over wat u kunt verwachten tijdens een echografie, hoe u zich kunt voorbereiden en 

hoe u een afspraak kunt maken, verzetten en annuleren. 

 

Wat houdt een echografie in? 
Het doel 
Het doel van een echografie-onderzoek is om met behulp van geluidsgolven na te gaan of er 

afwijkingen zijn in het te onderzoeken lichaamsdeel.  

 

Hoe werkt een echografie? 
Bij een echografie wordt er gebruik gemaakt van geluidsgolven, deze zijn voor het menselijk oor 

niet hoorbaar. Op de huid wordt een apparaatje geplaatst (een transducer) dat geluidsgolven 

uitzendt, die het lichaam binnendringen en door de weefsels verschillend worden teruggekaatst. 

De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel. De teruggekaatste 

geluidsgolven worden door de transducer weer opgevangen en door middel van een computer op 

een monitor in beeld gebracht. De geluidsgolven zijn niet schadelijk.  
 

Voorbereiding op het onderzoek 
Verschillende type onderzoeken 
Afhankelijk van wel type echografie-onderzoek u ondergaat, dient u zich wel of niet voor te 

bereiden.  

• Echografie van de buik (abdomen) 

o Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn: u mag 2 uur van tevoren niet meer eten, 

drinken en roken. 

• Echografie van de onderbuik: nieren en blaas, of inwendige genitalia (baarmoeder of 

eierstokken) 

o Voor dit onderzoek is het van belang dat uw blaas vol is. Het advies is daarom om 

1,5 uur voor het onderzoek 1 liter water of thee te drinken (in ieder geval geen 

koolzuurhoudende dranken), zorg dat dit 30 min voor het onderzoek op is hierna 

niet meer naar het toilet te gaan. 

• Echo met punctie 

o Indien u voor een echo met punctie komt, hoeft u zich niet voor te bereiden. Graag 

melden indien u bloedverdunners gebruikt. 

 
 
Medicijngebruik  
Uw medicijnen mag u altijd innemen (met een beetje water), ook als u nuchter moet zijn voor uw 

echografie-onderzoek. 
 

Zwangerschap 
Het onderzoek kan bij zwangere vrouwen zonder risico worden uitgevoerd. 
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Het onderzoek 
Vóór het onderzoek 
Wij verwachten u 10 minuten voor uw onderzoek bij de receptie van Link2Care Clinics. U mag 

daarna plaatsnemen in onze wachtruimte totdat u wordt opgehaald door een van onze 

medewerkers. Wanneer nodig, kunt u zich dan in een kleedruimte omkleden (afhankelijk van het 

te onderzoeken lichaamsdeel is het nodig dat u zich uitkleedt).  

 

Het onderzoek zelf 
Tijdens het onderzoek komt u op een onderzoekstafel te liggen. De laborant brengt vervolgens gel 

op uw huid aan om het contact tussen uw huid en de transducer te verbeteren; deze gel geleidt de 

geluidsgolven. De transducer wordt over de huid bewogen en tegelijkertijd bekijkt de laborant de 

echobeelden op een monitor. Er worden beelden opgeslagen in de computer van datgene wat op 

het beeldscherm zichtbaar is. Soms kan de laborant u vragen om van houding te wisselen of om 

even uw adem in te houden. Na het onderzoek wordt de gel van het betreffende lichaamsdeel 

afgeveegd en kunt u zich eventueel weer aankleden. Het onderzoek zal ongeveer 10 tot 20 minuten 

duren.  

 

De uitslag 
De radioloog bekijkt na afloop het onderzoek. Hij maakt een verslag en stuurt dit naar de verwijzer 

die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Deze verwijzer bespreekt met u de definitieve uitslag. 

Uw afspraak 
Een afspraak maken 
U kunt zelf eenvoudig een afspraak maken via onze website www.link2care.nl . Op deze manier 

kunt u zelf rustig bekijken welke beschikbare dag en tijd voor u het beste uitkomt. U ontvangt na 

het maken van de afspraak automatisch een afspraakbevestiging.  

 

Tevens is bellen naar 030 – 750 10 40  om een afspraak in te plannen ook mogelijk    

Uw afspraak verzetten of annuleren 
Wilt u uw afspraak naar een andere dag, tijd of annuleren van uw afspraak neem dan even 

telefonisch contact met ons op.  

 

Vergoeding  
Een onderzoek bij Link2Care Clinics valt onder de basisverzekering en kunt u gewoon bij uw 

zorgverzekeraar declareren. U hoeft de rekening niet voor te schieten. Buiten het ‘gewone’ eigen 

risico hoeft u ook niets bij te betalen. Meer informatie over de vergoeding is de vinden op onze 

website  

  
  

http://www.link2care.nl/
https://www.link2care.nl/vergoeding
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Locatie 
Wij verwachten u 10 minuten voor uw afspraak bij de receptie van Link2Care Clinics.  

 

Terrein Berg en Bosch  

Professor Bronkhorstlaan 10   

Gebouw 94 / Parkeerplaats 9 (gratis parkeren)   

3723 MB Bilthoven   

 

Op het Berg en Bosch terrein
Als u het Berg en Bosch terrein oprijdt, volgt u de weg rechtdoor. U gaat door de slagbomen en 

volgt vervolgens de borden P9 (Parkeerplaats 9).  

 

 

Vragen   
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Op onze www.link2care.nl  vindt u antwoorden 

op de meest gestelde vragen. Verder vindt u in uw digitale portaal alle informatie over uw 

afspraak, dossier, taken en meer. 

Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet vinden, kunt u uiteraard ook telefonisch contact met 

ons opnemen. We zijn te bereiken op 030 - 750 10 40, op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.    

    

http://www.link2care.nl/

