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Echografisch onderzoek 

Echografie in de 
huisartspraktijk 

Wat in de ons omringende landen 

heel gewoon is, wordt in Nederland 

nog nauwelijks gedaan: namelijk 

echografie onderzoek bij de 

huisarts. Dat is jammer omdat 

echografie  bij uitstek geschikt is 

voor de huisartsenpraktijk. Het is 

een snel en veilig beeldvormend 

onderzoek zonder stralenbelasting.  

Deze echo’s vallen onder de 

huisartsenzorg in het basispakket en 

anders dan bij echografie in het 

ziekenhuis gaan de kosten niet van 

uw eigen bijdrage af. 

Met vriendelijke groet, 

Team Medi-Mere 

 

Huisarts aan het woord 

Tijd voor zorgverlening… 

MEDI-LAB 
EEN ONDERDEEL VAN DE MEDI-MERE GROEP 

           

 ©  2013 La Ruelle Design 



 

Echografisch onderzoek 

Binnenkort wordt bij u een 

echografisch onderzoek verricht. Uw 

huisarts heeft u er wellicht al iets 

over verteld. In deze folder leggen 

wij uit hoe het onderzoek verloopt. 

Hierbij wordt de algemene gang van 

zaken van een dergelijk onderzoek 

beschreven. Wij verzoeken u de hele 

folder door te nemen. Indien u na het 

lezen van deze folder nog vragen 

heeft, dan kunt u contact met ons 

opnemen. 

Echografie in de Huisartsenpraktijk 

Voorbereiding 

Kleding 

Het is voor u en voor ons prettig, 

wanneer u kleding aan heeft waarin u 

zich gemakkelijk kunt bewegen en die 

u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.  

Medicijnen 

In principe kunt u uw gebruikelijke 

medicijnen op de normale manier en 

tijdstip innemen.  

Echografie van de bovenbuik  

Op de dag van het onderzoek moet u 

nuchter zijn. Dit betekent dat u op de 

avond voor het onderzoek na 24.00 uur 

niet meer mag eten, drinken of roken. 

Is de afspraaktijd na 11.00 uur dan is 

een zeer licht ontbijt (= beschuit met 

kopje thee, geen koffie) toegestaan 

Echografie van de nieren en 

de blaas. 

Voor het onderzoek is het noodzakelijk 

dat u een volle blaas heeft. U dient 

daarom circa anderhalf uur voor het 

tijdstip van het onderzoek een liter 

water of andere drank te drinken. 

Transvaginale echografie 

 (inwendige echo) 

Met dit onderzoek wordt de 

baarmoeder en de eierstokken, ook 

spiraaltjes in beeld gebracht. Voor dit 

onderzoek moet uw blaas leeg zijn. 

Melden 

Voor dit onderzoek meldt u zich op 

de locatie Medi-Mere Buiten, 

Haasweg 9, 1338 AW Almere. 

 


