
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHOGRAFIE BOVEN EN/OF ONDERBUIK 

 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 

  



Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. 
 

Voorbereiding 
 Echo bovenbuik (alvleesklier, galblaas, lever en milt): voor 

het onderzoek is het belangrijk dat u op de dag van het 
onderzoek nuchter bent. Daarom mag u de avond voor het 
onderzoek na 24.00 uur niet meer eten of drinken.  
Let op: heeft u een afspraak in de middag of avond, dan 
dient u 4 uur van te voren nuchter te blijven, dus niet meer 
eten of drinken. 

 Echo onderbuik (blaas, nieren, blindedarm, baarmoeder, 

eierstokken en prostaat): voor het onderzoek is het van 
belang dat u komt met een volle blaas, probeert u 2 uur voor 
het onderzoek de plas op te houden, zodat uw blaas vol is 
voor het onderzoek. 

 Echo gehele buik (onderzoek van de boven- en onderbuik of 
delen hiervan): voor het onderzoek is het belangrijk dat u op 
de dag van het onderzoek nuchter bent. Daarom mag u de 
avond voor het onderzoek na 24.00 uur niet meer eten of 
drinken. Daarnaast is het van belang dat u komt met een 
volle blaas, probeert u 2 uur voor het onderzoek de plas op 
te houden, zodat uw blaas vol is voor het onderzoek. 

 
Let op: medicijnen kunt u, echter wel met zo min mogelijk 
water, gewoon innemen. 
 

Suikerpatiënten/diabetes 

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Wij raden u 
aan iets te eten en te drinken mee te nemen. Vertel ons bij het 
maken van uw afspraak dat u suikerpatiënt bent. We zorgen er 
dan voor dat u zo vroeg mogelijk op de dag een afspraak krijgt. 

 

Het onderzoek 
Voor dit onderzoek moet u zich (gedeeltelijk) uitkleden. Het 
onderzoek vindt plaats in de echokamer en wordt uitgevoerd door 
de radioloog, een gespecialiseerd arts en een echoassistent(e). Bij 
een echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. Het 
geluid, zo hoog, dat u het niet kunt horen, wordt uitgezonden door 
een klein apparaatje, dat over uw huid beweegt. Uw organen 



kaatsen het geluid terug. De geluidsgolven worden opgevangen en 

omgezet in een bewegend beeld. Dit beeld is te zien op de monitor; 
verschillende beelden worden vastgelegd op een foto. Om goed 
contact met de huid te maken brengen wij een kleine hoeveelheid 
gel op de huid aan. Dit is na het onderzoek gemakkelijk schoon te 
maken. 

 
Na het onderzoek 
U kunt gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. 
 

De uitslag 
De radioloog stuurt een verslag naar uw behandelend arts, die 
de uitslag met u bespreekt tijdens uw volgende afspraak.  
 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Als iets u niet duidelijk is, 
vraagt u dit dan aan de laborant. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Radiologie. Maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000.  
Meer informatie vindt u op www.franciscus.nl  
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