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Counseling

Termijnecho

Vroege Echo

Voordat u in uw zwangerschap een onderzoek laat verrichten, is het heel belangrijk dat u 
weet wat dit onderzoek u oplevert. In een counselingsgesprek worden voor- en nadelen 
met u besproken en wat u belangrijk vindt om te weten te komen bij de verschillende 
onderzoeken. Na een goed counselingsgesprek is het voor u helder welk onderzoek 
voor u geschikt is, en welke niet. Counseling vindt plaats bij uw eigen verloskundige 
hulpverlener.

De termijnecho is vaak de eerste echo die u krijgt in uw 
zwangerschap. Rond de 10e week van uw zwangerschap 
kunnen we de grootte van uw kindje, en daarmee de 
uitgerekende datum, goed vaststellen. Op basis van 
de termijnecho wordt uw uitgerekende datum definitief 
vastgesteld. Dit is heel belangrijk voor de verdere 
controles in uw zwangerschap.

Het is mogelijk om al (heel) vroeg in de zwangerschap een eerste echo te laten maken. 
Dit kan vanaf 6 weken zwangerschapsduur. Op dat moment is het mogelijk hartactie van 
het kindje zichtbaar te maken. Wanneer u via de verloskundige wordt verwezen, wordt 
deze vroege echo vergoed. Neemt u zelf het initiatief voor deze vroege echo, dan zijn de 
kosten mogelijk voor uzelf.
Houd er rekening mee dat een echo tot 11 weken zwangerschapsduur meestal een 
vaginale (inwendige) echo is. 

Bij de combinatietest wordt de kans berekend op het krijgen van een kind met 
downsyndroom. De uitkomst van het onderzoek valt in een hoog- of een laagrisicogroep. 
Afhankelijk daarvan is er mogelijkheid tot vervolgonderzoek.
Voor de combinatietest dient rond de 10 weken zwangerschapsduur bloed te worden 
afgenomen. De nekplooimeting (echo) vindt plaats tussen de 12 en 14 weken 
zwangerschapsduur. In aansluiting op dit echo-onderzoek wordt de kans berekend. 
De uitslag krijgt u direct te horen. Per 1-1-15 gelden er door wetswijzigingen andere 
vergoedingsvoorwaarden voor de combinatietest. Informeer daarom zelf bij uw 
zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. De combinatietest wordt direct 
na het onderzoek per pin afgerekend.
(Voor meer gedetailleerde info verwijzen wij u naar onze website: www.echonop.nl)

Het SEO (structureel echoscopisch onderzoek) is een onderzoek waarbij wordt gekeken 
naar de ontwikkeling van de organen en de groei van het ongeboren kind. Ook wordt de 
hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta beoordeeld. Een goede SEO is 
geruststellend, zo halverwege uw zwangerschap. Een garantie op een gezond kind geeft 
dit echter niet.
Soms worden er afwijkingen vermoed bij het SEO. Er wordt dan met u besproken wat 
de mogelijkheden zijn en in overleg met u wordt dan gezorgd voor een verwijzing op de 
juiste plek. 
(Voor meer, gedetailleerde info verwijzen wij u naar onze website: www.echonop.nl)

Combinatietest

Het SEO (20 weken echo)

EchoNOP verricht medisch echo’s.  Dit vergt concentratie van de echoscopist.
In dit kader lenen de onderzoeken zich niet voor een groot publiek. Kom daarom alleen 
met uw partner naar het onderzoek. 

EchoNOP werkt uitsluitend met hoog opgeleide echoscopisten. 
Alle echoscopisten zijn volledig gecertificeerd voor de onderzoeken die zij verrichten. 
Jaarlijks vindt herregistratie plaats om de kwaliteit te waarborgen.
www.fetalmedicine.nl

EchoNOP heeft een door Stichting SPSNN-UMCG verstrekte
vergunning voor het verrichten van screeningsonderzoek.
www.sps-noordoost.nl

Alle echoscopisten zijn lid van de beroepsorganisatie BEN.
www.echoscopisten.nl

Medische echo’s

EchoPRET

Kwaliteit

Samenwerking

Afspraken

EchoNOP werkt samen met alle verloskundigenpraktijken uit de regio; Isis, de Lelie, 
MC-verloskundigen, de Kreek, Verloskundigen Dronten, Verloskundigenpraktijk 
NOP/Lemsterland, Madelief, De negen maanden, Verloskundigenpraktijk Kampen, 
Verloskundigenpraktijk Wijde Wieden, Morgenland, Verloskundige praktijk Ermelo, 
Verloskundigen Praktijk Harderwijk, Verloskundigenpraktijk De 9 maanden,  
Verloskundigen Praktijk Nunspeet “de Triangel”, Verloskundige Praktijk Putten, 
Verloskundigen Zeewolde.

En verder werken we samen met de huisartsen van Urk, gynaecologen van het MC 
ziekenhuis, het Antoniusziekenhuis, de Tjongerschans en het St. Jansdalziekenhuis.
Buiten deze verwijzers om, bent u altijd welkom met een verwijzing van uw eigen (andere) 
verloskundige hulpverlener. Bij problemen verwijzen we meestal naar de Isala-klinieken 
in Zwolle, maar het VU Medisch Centrum, AMC in Amsterdam en het UMCU in Utrecht 
behoren ook tot de mogelijkheden. 

U maakt zelf uw echo-afspraken bij de echopraktijk. EchoNOP is op werkdagen 
telefonisch te bereiken van 9.00 - 12.00 uur, via tel.: 0527 - 614 136. Voor het maken 
van afspraken in het GEZO in Harderwijk zijn wij van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar 
via tel.: 0341 - 77 27 28. Bel op tijd voor een afspraak, zodat wij zoveel mogelijk 
aan uw wensen kunnen voldoen. Wilt u voor het echo-onderzoek het pasje van de 
zorgverzekeraar meenemen? Van uw verloskundige hulpverlener krijgt u een echo-
aanvraagformulier en een zwangerschapskaart voor ons mee. U kunt een gemaakte 
afspraak afzeggen tot 24 uur van tevoren. Daarna worden kosten in rekening gebracht. 
Het is alleen in overleg mogelijk om foto- of filmopnames te maken.

LOcatiE EmmELOOrd  LOcatiE HardErWiJK
Eerstelijns Verloskundig Centrum Geboortezorghuis Harderwijk
Koningin Julianastraat 41c  Wethouder Jansenlaan 90
8302 CD Emmeloord   3844 DG Harderwijk
 

LOcatiE LELystad   LOcatiE mc ZiEKENHUis
Gezondheidscentrum Kerngezond poli gynaecologie/verloskunde
Maerlant 2    Ziekenhuisweg 100
8224 AC Lelystad   8233 AA Lelystad

Locaties

Emmeloord - Lelystad:  0527 - 614 136 • bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur
Harderwijk:   0341 - 772 728 • bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur
www.echonop.nl • info@echonop.nl •      www.facebook.com/echopretemmeloord

EchoNOP houdt op dit moment spreekuur op 4 locaties:
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belangrijk!

handig!

Bij EchoPrEt (onderdeel van EchoNOP) kunt u terecht voor 
eigen wens echo’s. Kijk voor uitgebreide info op onze website; 
www.echonop.nl onder de oranje button op de homepage óf vraag 
naar onze EchoPRET flyer om te zien wat de mogelijkheden zijn. 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en leuke acties? 
Volg ons Facebook!   www.facebook.com/echopretemmeloord

Emmeloord - Harderwijk - Lelystad



“Wat is het een geconcentreerd werk voor de 
echoscopist. Ik begrijp nu wel waarom 
kinderen meenemen niet handig is.” Naomi - EchoNOP -

     “De echoscopist zag iets afwijkends bij ons kindje.
        Ze belde met de isalaklinieken.
Daar kon ik 2 dagen later al terecht” Lies - EchoNOP-

“Ik vind het een prettig idee, dat wanneer het nodig is,
          mijn verloskundige me voor een
                    echo kan verwijzen.” Suzan - EchoNOP -

De echoscopist liet me al bij 12,5 week het geslacht zien. 
      Ze noemde het de nub-theorie. Het wordt een meisje!
            Mijn zus was al verder in haar zwangerschap en is bij 15 
weken voor een geslachtsbepaling geweest.
        Het wordt ook een meisje!  Fatima - EchoPRET -

“Mijn kindje bleek te klein voor
      de zwangerschapsduur. Gelukkig is ze
 gezond geboren” Aysa - EchoNOP-

“Ze zijn echt dè specialisten op echo-gebied.     
   Dat voelt goed” Astrid - EchoNOP-

“ Het was voor mij, na de miskraam, zo’n opluchting
     dat het hartje klopte!” Mieke - EchoNOP-

“Zo leuk! Ik kreeg een cadeaubon van  
          mijn vriendinnen om een pretecho te laten  
       maken. Die hadden ze bij EchoPRET
aangeschaft” Victoria - EchoPRET-

“Apart hoor, je kindje in 4D te zien.
     Je ziet dan een kindje in 3D,
  bewegend, in je buik!
Dat het mogelijk is!” Eva - EchoPRET-

“Bij EchoNOP worden allerlei verloskundige
           echo’s gemaakt. Groei-echo’s, liggingsecho’s. 
   Zelfs spiraalcontroles worden gedaan.” Krista - EchoNOP -

“Ik kon op korte termijn terecht voor de echo nadat ik 
bloedverlies had. Dit was zo fijn.”Anniek - EchoNOP-

“Na de termijnecho bleef ik onzeker totdat ik het hartje 
     weer zag kloppen.
   Toch fijn dat ik zelf een echo hiervoor kon regelen.
 Voor mij was dat heel belangrijk.” Ashley - EchoPRET-

“Ik bleek minder ver zwanger te zijn. Daarom werd
     een vaginale echo gemaakt.” Kimberley -EchoNOP-
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