
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Echografie bij 
kinderen



WAT IS EEN ECHOGRAFIE?

Een echografie is een volledig schadeloos onderzoek 
dat praktisch voor alle lichaamsdelen kan gebruikt 
worden. Dit onderzoek is ook niet pijnlijk. Het is een 
techniek die werkt met ultrahoge geluidsgolven die 
via een sonde of transducer in het lichaam gezonden 
worden. De teruggekaatste geluidsgolven worden 
opgevangen en door de computer tot een beeld 
omgevormd.

DE VOORBEREIDING

• Voor de meeste echografieën is er geen 
voorbereiding nodig.

• Voor een echografie van de nieren/ blaas is het 
belangrijk dat uw kind een volle blaas heeft.

• Probeer uw kind zoveel mogelijk te laten drinken 
één uur voor het onderzoek.

• Vier uur voor een echografie van de buik moet 
uw kindje van ouder dan 3 jaar nuchter zijn (in 
samenspraak met de arts), voor andere echo’s is dit 
niet nodig.



HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

• Wanneer uw kind aan de beurt is, worden 
jullie gevraagd om naar de afdeling medische 
beeldvorming te gaan, dit is op niveau -2

• Als ouder mag u steeds bij uw kind 
blijven gedurende het volledige onderzoek

• Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel 
moet uw kind zich gedeeltelijk ontkleden

• Uw kind moet op een onderzoekstafel gaan liggen 
voor het onderzoek

• Het is belangrijk dat uw kind stil ligt tijdens het 
onderzoek

• De dokter smeert een gel op het te onderzoeken 
lichaamsdeel, dit kan wat koud aanvoelen

• De “sonde”, gelijkend op een microfoon zal heen en 
weer over de huid bewogen worden door de dokter

• Het lichaamsdeel verschijnt op een 
televisiescherm. Als het mogelijk is mogen jullie 
op dit scherm meekijken. Het onderzoek duurt 
ongeveer 15 minuten.



 NAZORG

• Na het onderzoek wordt de koude gel verwijderd 
met papieren doekjes

• Uw kind mag weer aangekleed worden
• Na de echografie is er geen nazorg meer nodig. U 

mag samen met uw kind terug naar pediatrie of 
naar huis gaan.

• De radioloog beoordeelt de resultaten van de 
echografie en geeft deze door aan de behandelde 
dokter die op zijn beurt jullie op de hoogte brengt 
van de resultaten

 



Mocht u toch nog vragen hebben dan kan 
u die gerust stellen aan de dokter of een 
verpleegkundige.

Als u een aanwezigheidsattest nodig hebt voor 
school of voor uw werkgever,
dan kan u dit vragen aan de kinderarts.
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