Afspraak

Contact

Uw afspraak is op . . . . . . . . / .. . . . . . . / . . . . . . . .

Secretariaat radiologie:
056/ 62 33 55

om ........ : . . . . . . . . uur
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats
worden geholpen.

Telefoonnummer onthaal:
056/ 62 31 11

Infobrochure

RADIOLOGIE

Telefoon: 056/ 62 33 55
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55
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Echografie
duplex

Wat is een echografie?

Verloop van het onderzoek

Resultaat

Tijdens een echografie onderzoekt de radioloog de
binnenkant van het lichaam met hoog frequente
geluidsgolven.

De echografie wordt uitgevoerd door de radioloog.
De gel die gebruikt wordt is koud, maar een echografie
onderzoek doet geen pijn.
Het onderzoek duurt +/- 10 minuten.

De beelden van het onderzoek worden door de radioloog beoordeeld.

Deze geluidsgolven worden het lichaam ingestuurd
door de echosonde direct op de huid te plaatsen.
Om de hoog frequente geluidsgolven goed te kunnen
uitzenden en ontvangen wordt een gel tussen de
echosonde en de huid aangebracht. De geluidsgolven
worden door de organen in het lichaam teruggekaatst
(echo) naar de sonde, die het signaal omzet in een beeld
op het scherm.
Soms vraagt de radioloog om diep in te ademen om
bepaalde organen beter in beeld te brengen.
Het onderzoek is pijnloos en er worden geen röntgenstralen gebruikt.
De hoog frequente geluidsgolven worden ook gebruikt
om bloedvaten te onderzoeken. De radioloog onderzoekt
dan het uitzicht van het bloedvat en de doorbloeding
(duplex onderzoek).

Voorbereiding
Bij een onderzoek van de bovenbuik (beoordeling galblaas) dient u nuchter te zijn (u mag 4 uur voor
het onderzoek niet gegeten hebben).
		
Bij een onderzoek van de onderbuik (zoals baarmoeder,blaas,… ) is het belangrijk dat U een volle blaas
heeft. U kan best een uur voor U naar het onderzoek
komt een liter water drinken en tot aan het onderzoek
niet meer plassen.
Bij de overige onderzoeken is geen voorbereiding nodig.

Neveneffecten/mogelijke
verwikkelingen
Geen

Het resultaat van het onderzoek wordt naar de aanvragende arts gestuurd, die de resultaten dan met u zal
bespreken.

