
Om over na 
te denken

Bij de medische echo mag je 2 personen meenemen. 
Realiseer je dat bij de 20-weken echo soms 
‘slecht nieuws’ gebracht wordt. 

Indien kinderen bij dit onderzoek aanwezig zijn kan 
dit voor hen en voor jullie vervelend zijn.
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KOSTEN
De kosten voor de medische echo’s waaronder 
de SEO worden vergoed door je zorgverzekering. 

Heb je nog vragen?
Heb je na het lezen van deze 
folder nog vragen, dan kun
je contact opnemen met je 
verloskundige of het 
echocentrum.

Echocentrum Weert 
Noordkade 2 
6003 ND Weert
info@echoweert.nl
www.echoweert.nl

Echocentrum Weert is 
gehuisvest in het gebouw 
van Verloskundigenpraktijk Weert.

ECHOCENTRUM WEERT
Echocentrum Weert is ontstaan vanuit onze wens 
om zwangeren uit de gehele regio in de gelegenheid 
te stellen om een medische echo te laten maken met 
persoonlijke aandacht van onze verloskundige echos-
copistes. Dit doen we door kwaliteit en veiligheid te 
waarborgen in een warme en prettige omgeving.

Wij bieden binnen ons echocentrum medische echo’s 
maar ook pretecho’s zoals de 20-weken echo aan.



De uitslag
Je krijgt de uitslag van het echo onderzoek direct na 
de echo. De echoscopiste zal je informeren wanneer 
er iets afwijkends gezien of vermoed wordt. Zij zal 
je dan doorverwijzen naar het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht voor vervolgonderzoek. Hier vindt verder 
onderzoek plaats en zal een diagnose gesteld worden.

Ook de verloskundige zal op de hoogte gebracht 
worden van de bevindingen en zij zal je verder
begeleiden. Onze echoscopistes nemen het zekere 
voor het onzekere. Soms zal uiteindelijk blijken dat
je kindje niks heeft. Voor de kinderen die wel een 
gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonder-
zoek van groot belang zijn. 

Kwaliteit
In ons echocentrum werken alleen goed opgeleide ver-
loskundige echoscopistes die gekwalificeerd zijn voor 
het maken van screeningsecho’s en medische echo’s. 
Wij hebben voor het uitvoeren van medische echo’s 
een contract met een WBO vergunninghouder die
deze kwaliteit bewaakt. Ons contract 
verloopt via het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht.

Indien je niet geheel tevreden 
bent over de bejegening, 
een opmerking of klacht 
hebt, kun je dit het beste 
met de echoscopiste be-
spreken. Mocht dit niet tot 
een bevredigend resultaat 
leiden, dan kun je dit 
bespreken met de verloskun-
dige of een klacht indienen 
bij de klachtencommissie 
Patientenzorg van het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht.
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 Pretecho’s

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH 
ONDERZOEK (20-WEKEN ECHO)
Tussen de 19e en 20e week van de zwangerschap 
wordt een SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) 
aangeboden met als doel om eventuele ernstige 
afwijkingen van het kindje op te sporen, de groei 
en het vruchtwater te beoordelen en de plaats van 
de placenta te bepalen.
De belangrijkste informatie over de SEO kun je lezen 
in de folder ‘informatie over het Structureel Echosco-
pisch Onderzoek’. Deze krijg je van je verloskundige 
of kun je downloaden via www.rivm.nl/zwangerschaps-
screening/20wekenecho/folders.

De SEO is een medisch onderzoek, géén pretecho. 
Het onderzoek heeft niet als doel om het geslacht 
van je kind te bepalen. Soms is het wel zichtbaar en 
zal de echoscopiste -indien gewenst- dit meedelen.
Het is raadzaam om met maximaal twee extra 
personen te komen en geen kinderen mee te nemen. 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
Er zullen twee foto’s worden afgedrukt. 

Echogegevens die voortvloeien uit de SEO kunnen 
anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk  
onderzoek. Indien je hier bezwaar tegen hebt,  
kun je dit kenbaar maken aan de echoscopiste.  
De beelden van de medische echo’s en SEO kunnen 
niet opgenomen worden op USB-stick of DVD.

Overig echoscopisch 
onderzoek
Behalve de hiernaast beschreven zogenaamde 
‘20-weken echo’, zijn er nog een aantal andere 
redenen waarvoor je mogelijk verwezen wordt 
door je verloskundige naar het echocentrum.

Elke zwangere krijgt in het begin van de zwangerschap 
een echo om zo precies mogelijk de uitgerekende 
datum vast te stellen, dit is de termijnecho. 

Overige indicaties om een extra echo te maken 
zijn het bepalen van de groei, de ligging van het 
kindje, de hoeveelheid vruchtwater of de locatie 
van de placenta.

Persoonlijke
aandacht in 
een prettige
omgeving


