VO O R BEREIDING ?

VERWIJZI NG ?

Bij gynaecologische wordt een dunne

U bent verwezen voor het laten

echo-sonde via de vagina (schede)

maken van een gynaecologische

ingebracht om de inwendige

(transvaginale) echo. In deze folder

vrouwelijke organen optimaal in beeld
te kunnen brengen. Het is goed om
hier rekening mee te houden.
Een gevulde blaas is hiervoor niet
nodig en meestal zelfs hinderlijk. Een
uitzondering hierop is een meting van
het blaasvolume. Dit vindt uitwendig
plaats, via de buik, en hiervoor is juist
wel een volle blaas noodzakelijk.
Zowel het in- als uitwendige
echografische onderzoek is in
principe niet pijnlijk en ongevaarlijk.
Uw huisarts heeft u een schriftelijke
verwijzing meegegeven. U wordt
verzocht deze verwijsbrief mee te
nemen naar de afspraak. De uitslag
van de echo wordt naar uw eigen
huisarts verstuurd, waarna u met hem/
haar contact op kunt nemen om deze
te bespreken.

G Y NA E CO L O G IS CH E
E CH O G R A FI E
( TRANSVAGI NAA L)

leest u wat dit inhoudt en waar u
rekening mee dient te houden. Leest
u de folder aandachtig door.
Als u hierna nog vragen heeft dan
kunt u deze stellen aan uw eigen
huisarts of aan degene die het echoonderzoek bij u verricht.

KOSTEN?
Echografie wordt door alle
verzekeraars vergoed binnen de
basiszorgverzekering. Dit gaat wel ten
koste van uw eigen risico.
Indien het echo-onderzoek door een
gespecialiseerde huisarts wordt
verricht dan valt dit onder de noemer
huisartsenzorg en gaat dit niet ten
koste van het eigen risico.
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INDI CATIES VO O R
GYNAECOLO GIS CH E
EC HO GRA F IE
❖

Afwijkend vaginaal toucher

❖

Blaasvulling/ lediging

GYNAECOLOGISCHE ECHOGRAFIE

(hiervoor is wel een volle
blaas nodig; dit onderzoek
is niet transvaginaal!)
❖

IUD (spiraaltje) (voor en/ of
na plaatsing)

❖

Menstruatiecyclus
stoornissen

❖

Myomen (vleesbomen)

❖

Onderbuiksklachten

❖

Ovarium (eierstok)
afwijkingen

❖

Poliepen

❖

Postmenopauzaal
bloedverlies

❖

Zwangerschap
(termijnbepaling, harttonen,
groei, ligging, placenta)

Een gynaecologische echo vindt nagenoeg altijd transvaginaal
(inwendig) plaats, d.w.z. er wordt een dunne echo-sonde via de
vagina ingebracht tot vlakbij de baarmoedermond, waardoor een
optimaal beeld verkregen kan worden van het inwendige deel van
het vrouwelijke geslachtsorgaan (baarmoeder en eierstokken). Dit
beeld is meestal veel scherper en duidelijker dan een echo via de
buik.
Door middel van ultrageluid kunnen de afzonderlijke structuren in
het kleine bekken zichtbaar worden gemaakt als een zwart-wit
afbeelding. Af en toe wordt hierbij ook gebruik gemaakt van een
zogenaamde (kleuren)doppler om bijvoorbeeld een bloedstroming
aan te kunnen tonen. Indien nodig kunnen de verkregen beelden
digitaal worden opgeslagen als een plaatje of filmpje.
Soms is het noodzakelijk dat er (ook) via de buik (abdominaal) wordt
gekeken, bijvoorbeeld wanneer een blaasvolume-meting nodig is of
als er sprake is van een sterk vergrote baarmoeder of eierstok.
Het onderzoek is niet schadelijk en in principe ook niet pijnlijk (tenzij
er op voorhand reeds sprake is van buikpijn).

