
Onderzoek
& uitslagen

Je kind krijgt een echografie (echo).  
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Van tevoren
• Als je kind een echo van de nieren krijgt, moet het een uur tevoren  

twee bekers vocht drinken. Daarna mag het niet plassen.  
Neem extra kleding mee.

• Als je kind een echo van de buik krijgt, mag het tot uiterlijk  
2 uur voor het onderzoek nog een broodmaaltijd en drinken. 
Sondevoeding moet 2 uur van tevoren gestopt worden.

• Als je kind een echo van de galblaas of galwegen krijgt, mag het tot 
uiterlijk 4 uur voor het onderzoek nog een broodmaaltijd en drinken. 
Sondevoeding moet 4 uur van tevoren gestopt worden.

• Neem iets mee om je kind bezig te houden en af te leiden.

Hoe gaat het onderzoek?
De laborant legt uit wat er gaat gebeuren. Je mag erbij blijven. Je kind  
gaat op een bank liggen, meestal op de rug, soms op de zij. De laborant 
smeert gel op de plek die onderzocht gaat worden. Daarna wrijft de 
laborant met de echokop over de plek. Op het scherm verschijnen 
filmbeelden in zwart-wit. Er komt bijna altijd een radioloog meekijken. 
 

Na afloop
Als de echo klaar is, mogen jullie naar je kamer of naar huis.
Je kind mag weer eten en drinken.

Echografie



Praktische informatie
Je kind voorbereiden en begeleiden
Onze medisch pedagogisch zorgverleners kunnen je helpen bij het 
voorbereiden en begeleiden van je kind. Zij zijn te bereiken via het 
emailadres medischpedagogischezorg@prinsesmaximacentrum.nl. 

Afspraak verzetten
Kun je onverwacht niet op de afgesproken dag, geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan ons planbureau via telefoonnummer 088-972 76 50. 
Dan kunnen wij een ander kind inplannen.

Waar moet je zijn?
Jullie melden je bij de balie op de tweede verdieping.  
Daar worden jullie verder geholpen.

Vragen
Heb je vragen, neem dan gerust contact op via het algemene 
telefoonnummer 088-972 72 72.


