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Femme, praktijk
voor verloskunde
Bezoekadres:
Lijnbaan 32
2512 VA  Den Haag
tel. 070 4277 666

Postadres:
Postbus 432
2501 CK  Den Haag 

Bereikbaarheid
Voor niet-dringende zaken kun je ons
bereiken via het praktijknummer:
tel. 070 4277 666
Indien je een bandje te horen krijgt,
luister dit aandachtig af en volg de instructies op.

Bereikbaarheid bij spoed!
Voor dringende zaken kun je ons bereiken via:
tel. 06 52 000 806
Bij geen gehoor bel je de dokterstelefoon:
tel. 070 3110 614

Wie mogen er mee?
Samen naar de ongeboren baby kijken 
kan een hele leuke ervaring zijn, dat 
begrijpen wij heel goed. Maar om een 
echo goed te kunnen verrichten moet de 
echoscopiste volledig geconcentreerd te 
werk kunnen gaan. De aanwezigheid van 
teveel mensen en/of kleine kinderen in de 
echokamer kan de concentratie verstoren. 
Wij vragen jullie daarom om kinderen 
onder de 4 jaar te laten begeleiden door 
een volwassene, zodat het mogelijk is dat 
zij de kamer verlaten als dit nodig is voor 
het onderzoek.

In onze echo-praktijk werken wij met 
een team van deskundige gecertificeerde 
echoscopisten. Stuk voor stuk 
speciaal opgeleid voor echoscopie in 
de verloskunde. Bovendien heeft een 
aantal van ons ook een verloskundige 
achtergrond.

Extra informatie:
•	 	Zorg	s.v.p.	dat	je	op	tijd	bent	voor	

het onderzoek. Afspraken moeten 
minimaal 24 uur van te voren worden 
geannuleerd, bij niet tijdig afmelden of 
te laat verschijnen kunnen de kosten 
van het geplande onderzoek bij je in 
rekening worden gebracht. 

•	 	Zorg	voor	een	volle	blaas!	
•	 	Foto’s,	geluids-	en	filmopnames	in	

de echokamer zijn niet toegestaan. 
Na ieder onderzoek krijg je van de 
echoscopiste een foto van de echo mee. 

Echoscopie



Welke echo-onderzoeken 
worden er bij Femme gedaan?
Het is natuurlijk heel bijzonder om naar je 
ongeboren kindje te kijken. Wij maken in onze 
echopraktijk alleen zwangerschapsecho’s op 
indicatie. Dit houdt in dat er een medische reden is 
om de echo te maken en je een verwijzing hiervoor 
krijgt van je verloskundige. De verloskundige zal 
deze verwijzing digitaal aanleveren, wij krijgen
deze automatisch in ons systeem. 

Duur en uitvoering van het onderzoek: 
De duur van het onderzoek is afhankelijk van 
het soort echo waar je voor komt. Meestal zal 
het onderzoek ongeveer 15 minuten duren. 
Uitzondering hierop is de screeningsecho rondom 
20 weken (SEO), deze duurt ongeveer 30 minuten. 
Wij verzoeken je te komen met een volle blaas,
dit verbetert de beeldvorming bij de echo.
Het onderzoek vindt plaats via de buikwand, 
behalve bij de zeer jonge zwangerschappen
(onder de 10 weken) of bij een placentalokalisatie, 
dan kan een vaginale echo soms noodzakelijk zijn. 

Beperkingen van het echo-onderzoek: 
Zichtbare	lichamelijke	aandoeningen	zijn	met	de	
echo meestal goed op te sporen, maar het is altijd 
mogelijk dat er later in de zwangerschap toch 
problemen ontstaan, die eerder nog niet te zien 
waren op de echo.

Je kunt voor de volgende indicaties bij 
ons terecht voor een echo-onderzoek:
 De termijnecho
In het begin van de zwangerschap (tot 12 weken) 
krijgt iedere zwangere een termijnecho.
De echoscopiste bepaalt met deze echo de duur van 
de zwangerschap (hoeveel weken je zwanger bent). 
Ook kan zij zien of het hartje klopt en of het om één 
kindje of een meerling gaat. 

Het structureel echoscopisch onderzoek.
Rond de 20ste week komt iedere zwangere in 
aanmerking voor de 20 weken echo. Bij iedere 
zwangerschap is er een kans van 3 procent dat een 
kindje een zichtbare lichamelijke afwijking heeft. 
Zichtbare	lichamelijke	aandoeningen	zijn	met	de	
echo meestal goed op te sporen. Met de 20 weken 
echo wordt er gekeken naar de organen van je 
kindje, de groei, het vruchtwater, de navelstreng
en de placenta.

Andere echo’s
Er zijn meerdere redenen waarom je verloskundige 
soms een extra echo wil laten maken tijdens de 
zwangerschap,	dit	zijn	de	diagnostische	echo’s.	
Ook hiervoor krijg je een verwijzing mee van je 
verloskundige.
Enkele redenen kunnen zijn:
•	 	Extra	controle	bij	bloedverlies
•	 	Groeicontrole
•	 	Liggingsbepaling
•	 	Placentalokalisatie
•	 	Echo	op	verzoek	van	de	verloskundige
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