
 

Patiënten informatiebrief echografie  
 
Inleiding  
U bent door uw huisarts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis 
ziekenhuis voor een echografie. Een echografie is een onderzoek waarbij met behulp van 
geluidsgolven een beeld wordt verkregen van de inwendige organen. 

 
Voorbereiding  
o Echo bovenbuik of gehele buik:  

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u 
vanaf drie uur vóór het onderzoek niets meer eet, drinkt of rookt. Eventuele noodzakelijke 
medicijnen mag u met een slokje water innemen. Kinderen tot tien jaar hoeven niet nuchter te zijn 
voor dit onderzoek. Zij mogen gewoon eten en drinken. 
o Echo onderbuik:  
Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u met een volle 
blaas komt. Twee uur vóór het begin van het onderzoek plast u nog voor de laatste keer. Tijdens de 
twee uur dat u niet mag plassen, moet u minstens één liter drinken. U mag koffie, thee, water of 
koolzuurvrije dranken gebruiken. 
o Overige echo’s: geen voorbereiding nodig.  
 
Meer informatie over het onderzoek vindt u in de folders op de website www.bravisziekenhuis.nl  
 

Uitslag  
De uitslag van het onderzoek is binnen 2 werkdagen bekend bij uw huisarts.  
 
Afspraak 
U moet voor dit onderzoek een afspraak maken. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons 
opnemen. Wij streven naar een afspraak binnen 2 werkdagen.  

o Op locatie Bergen op Zoom en Roosendaal kan dit op maandag t/m vrijdag tussen 8.15 en 
12.00 uur en tussen 13.00 en 16.45 uur. 

o Op locatie Etten-Leur kunt u terecht op maandagochtend, dinsdagochtend en 
donderdagochtend tussen 8.15 en 12.00 uur. 

 

Waar vindt u ons?  
U kunt voor een echografie terecht op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op 
onderstaande locaties. Wilt u zich voor het onderzoek eerst melden bij de balie?  
o Roosendaal Boerhaavelaan 25, route 70.  Tel 088 706 8550  

o Bergen op Zoom Boerhaaveplein 1, route 44.  Tel 088 706 8550 

o Etten-Leur Schoonhout 215, begane grond.  Tel 088 706 8550  
 
Voor vragen kunt u ons altijd bellen.      Juli 2020 


