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Beste patiënt

Welkom op de dienst radiologie van AZ Delta. U bent hier 
voor een echografie en in deze brochure geven we u graag wat 
meer uitleg. Bij vragen, aarzel niet om contact op te nemen met 
ons. De contactinformatie vindt u op de achterkant van deze 
brochure.

De dienst radiologie 

Wat is een echografie?

Deze techniek gebruikt ultrasone geluidsgolven die zich, via 
de echosonde, door het lichaam verplaatsen en teruggekaatst 
worden door de verschillende weefsels. Om goede geleiding 
van de geluidsgolven te verkrijgen wordt er een dun laagje 
echogel aangebracht op uw huid.
De echosonde vangt de golven op die door het lichaam 
gereflecteerd worden en zet ze om in een elektrische 
wisselspanning, die op zijn beurt door een computer wordt 
omgezet in een videobeeld.
Dit toestel gebruikt dus géén röntgenstralen en is volstrekt 
onschadelijk.

Waarvoor wordt echografie gebruikt?

Voor het onderzoek van
• ligamenten
• spieren en pezen
• bloedvaten en zenuwstructuren
• weke structuren in de hals
• organen in de buik
• borsten

Daarnaast wordt echografie ook vaak gebruikt bij infiltraties, 
puncties en weefselonderzoek (biopsies). 
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Wat wordt van u verwacht?

• U bent tijdig aanwezig  op uw afspraak en u hebt uw 
identiteitskaart bij u.

• U hebt een voorschrift mee van de arts die u doorverwees.

Moet u nuchter zijn?

Voor onderzoeken van de buik moet u 4 uur nuchter zijn. Dat 
wil zeggen dat u niet mag gegeten of gedronken hebben in de 
vier uur voorafgaand aan het onderzoek.

Het verslag

Na het onderzoek zal de radioloog een verslag opstellen voor 
de behandelende arts. Dit verslag wordt elektronisch of via de 
post bezorgd aan uw arts.

Betaling

Na het onderzoek mag u onmiddellijk de dienst verlaten. De 
rekening krijgt u later opgestuurd met de post.
Voor vragen rond de kostprijs kunt u terecht bij factuur@
azdelta.be of via het telefoonnummer 051 23 76 66.

Aanwezigheidsattest

Als u dit wenst kunt u op ons secretariaat een attest bekomen 
voor werk, verzekering…

Onvoorziene omstandigheden

Wij doen ons uiterste best om u op het uur van uw afspraak te 
onderzoeken. Wij hopen evenwel op uw begrip bij vertragingen 
door onvoorziene omstandigheden zoals spoedgevallen of 
technische defecten.
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