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Urologie

Echografie
De uroloog heeft voor u een echografie afgesproken. In deze folder kunt u lezen wat
het onderzoek precies inhoudt.
De voorbereiding op het onderzoek
Voor het onderzoek is geen voorbereiding nodig.
De gang van zaken voor en tijdens het onderzoek
U wordt verzocht zich op het afgesproken tijdstip te melden bij het Behandelcentrum
Urologie. U wordt door de verpleegkundige naar binnen geroepen.
Het onderzoek
U gaat op een onderzoekstafel liggen. Op de plaats waar het te onderzoeken orgaan
zich bevindt, wordt een soort gelei op de huid aangebracht. Deze gelei dient als
geleidingsmiddel voor het geluid. Het is een dikke vloeistof die wat koud aanvoelt.
Hierna wordt een apparaatje op de huid gezet dat geluidsgolven uitzendt. Deze
geluidsgolven zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar. De geluidsgolven gaan het
lichaam in en worden door de weefsels verschillend teruggekaatst. Deze
teruggekaatste geluidsgolven (echo's) worden door hetzelfde apparaatje weer
opgevangen en door middel van een computer tot een zwart/wit beeld op de
monitor omgezet.
Na het onderzoek wordt de gelei verwijderd en kunt u zich weer aankleden. Hierna
kunt u naar huis gaan.
Het onderzoek is niet pijnlijk.
De tijdsduur
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.
De uitslag
De uroloog zal u de uitslag van het onderzoek meteen mededelen.
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Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan
Urologie.
Deze folder geeft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen
aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog kenbaar worden gemaakt. Hebt u na
het lezen van deze folder nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Belt u ons dan
gerust. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de achterzijde van deze folder.
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Tot slot

Zuyderland Medisch Centrum Sittard
Urologie
Locatie Sittard-Geleen polikliniek
Meldpunt Oost 11
Telefoon 088 – 459 9704
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
Locatie Heerlen polikliniek
Meldpunt poliplein etage 1, balie 1.10
Telefoon 088 – 459 9704
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
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Behandelcentrum Urologie
Meldpunt Oost 35
Afsprakennummer 088 - 459 7165
Werkdagen van 9.00 -12.00 en 14.00 -16.00 uur
Informatienummer 088 - 459 7843
Werkdagen van 8.30 -12.00 en 13.30 -16.30 uur
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Internet
www.zuyderland.nl/urologie
www.urologiegroeplimburg.nl

