Geslachtsbepaling
vanaf 16 weken
▪ 2 foto’s
▪ Optioneel USB-stick
2D
▪
▪
▪

echo
15 minuten
2 foto’s
Optioneel USB-stick

3D/4D echo
▪ 25 minuten echo
▪ HD live
▪ 3 foto’s
▪ Opname USB-stick

€ 25,-

Echocentrum Weert

TARIEVEN PRETECHO’S
€ 15,€ 25,-

€ 15,€ 95,-
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Echocentrum Weert
Noordkade 2
6003 ND Weert
info@echoweert.nl
www.echoweert.nl
Echocentrum Weert is
gehuisvest in het gebouw
van Verloskundigenpraktijk Weert.

pretecho & zo
vol bewondering

ECHOCENTRUM WEERT
Echocentrum Weert is ontstaan vanuit onze wens
om zwangeren uit de gehele regio in de gelegenheid
te stellen om een pretecho te laten maken met
persoonlijke aandacht van onze verloskundige echoscopistes. Dit doen we door kwaliteit en veiligheid te
waarborgen in een warme en prettige omgeving.
Wij bieden binnen ons echocentrum pretecho’s maar
ook medische echo’s zoals de 20-weken echo aan.
Pretecho’s
Binnen ons echocentrum worden 2D, 3D en 4D echo’s
gemaakt, de pretecho’s. Pretecho’s zijn bedoeld om
buiten de medische echo’s om rustig je kindje, eventueel met anderen erbij, nog eens te bewonderen.
Het is niet gericht op het opsporen of aantonen van
eventuele ernstige afwijkingen. Het maken van een
3D/4D echo is afhankelijk van de ligging van de baby
en de hoeveelheid vruchtwater.
Betalingen kunnen (alleen gepast) contant of
per pin voldaan worden. Op de praktijk is een
pin apparaat aanwezig.

GESLACHTSBEPALING
Om een betrouwbare uitslag te geven van de
geslachtsbepaling kunnen wij vanaf 16 weken deze
echo maken. Mocht door de ligging van het kindje
de geslachtsbepaling niet mogelijk zijn, dan mag je
kosteloos een keer terugkomen.

geniet samen
van jullie
binnenpretje...

Persoonlijke
aandacht in warme
en prettige
omgeving

2D echo
Bij een 2D echo zie je je baby in zwart-wit beelden.
Je ziet daarbij een doorsnede waardoor je de
contouren van je kindje duidelijk ziet. Je kunt ‘live’
meekijken als de baby beweegt. Tijdens de gehele
zwangerschap kun je een 2D echo laten maken.

3D echo
Een 3D echo is opgebouwd uit meerdere 2D beelden.
Het beeld staat stil en toont je kindje duidelijk in
perspectief. Je ziet diepte in deze beelden.

4D echo
Bij een 4D echo kun je 3D beelden zien die continue
bijgewerkt worden, zodat je een ‘live’ bewegende
weergave van je kindje ziet.  

