Geachte zwangere,
U heeft zich aangemeld bij het echobureau voor een 20 wekenecho (SEO).
Informatie hierover heeft u gekregen van uw verloskundige, deze kunt u ook vinden op de website
van Echopraktijk Tineke of op de website van het erfo-centrum prenatalescreening.nl
U komt alleen in aanmerking voor een SEO wanneer u door uw verloskundige, huisarts of
gynaecoloog geïnformeerd en gecounseld bent over de mogelijkheden en beperkingen van prenatale
screening. De bevindingen worden gebruikt voor regionale en landelijke evaluatiedoeleinden en
kwaliteitscontrole, met inachtneming van de privacy regelgeving. U ontvangt het aanvraagformulier
via de mail, of via de verloskundige. Dit formulier dient u te ondertekenen en in te leveren wanneer u
voor de echo komt, hiermee geeft u mij toestemming om het onderzoek te mogen doen en bevestigt
u dat u bovenstaande heeft gelezen en akkoord gaat. Na het maken van de echo wordt alles met u
besproken en krijgt u een rapportage mee voor de verloskundige, huisarts of de gynaecoloog. Het
echo-onderzoek met nabespreking duurt ongeveer 45 minuten.
Tijdens de echo wordt het kindje nagekeken, hierbij dient wel aangemerkt te worden dat niet alle
afwijkingen zichtbaar zijn. Een normale uitslag is geen garantie voor een gezond kind.
De 20 weken echo is opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
Indien gewenst kunt u naast de foto’s een DVD opname op USB meekrijgen, hiervoor geldt een eigen
bijdrage van €15,00. Belangrijk is wel dat u dit tijdig aan dient te geven met het inplannen van de
afspraak ivm de extra tijd die hier voor nodig is. Deze nota dient u contant te betalen, pinnen is niet
mogelijk.
Vanwege de concentratie die nodig is bij het echo-onderzoek wordt het geadviseerd om naast u zelf
uw partner mee te nemen en mogen er geen kinderen mee in de echoruimte.
Navelpiercings beschadigen onze apparatuur, graag thuis verwijderen. Ook is het voor de echo niet
verstandig om de buikhuid in te smeren met een lotion of crème.
Mocht er onverhoopt iets tussen komen,
dat u niet op de afspraak kunt komen dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Tineke de Vries-Bosma

