Infobrochure Medische Beeldvorming
Lina krijgt een echografie
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Lina krijgt een echo

Hallo daar! Mijn naam is Lina.

Vandaag moet ik naar de medische
beeldvorming gaan voor een echografie
of beetje korter een echo. Ik ben wel
een beetje zenuwachtig, jij ook? Kijk
even met me mee wat er gaat
gebeuren.

Van mijn dokter kreeg ik een papiertje mee waarop staat dat ik
een echografie moet krijgen. Hij vertelde mij dat dit gebeurt met
een speciaal echo-toestel. Hiermee kunnen ze mijn binnenkant
zien. Net zoals bij mama toen mijn broertje
in haar buik zat. Toch maar een beetje
vreemd hoor, vind je niet?

Wanneer we in het ziekenhuis aankomen
geeft mijn mama het briefje af aan de
secretaresse. Zij is heel vriendelijk en vertelt
mij waar ik mag wachten op de echo.

Het wachten zelf duurt best wel even. Gelukkig ligt er wat
speelgoed in de wachtzaal. ik zie dat er nog andere mensen aan
het wachten zijn. Oef, ik ben dus niet de enige die zo'n echo moet
krijgen.
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Na een tijdje roept de verpleegster mijn naam. Nu begint het
allemaal echt!

Ik mag met mijn mama binnengaan in een kleedkamer. Hier moet
ik mijn trui en T-shirt uitdoen, zo kan de dokter beter naar mijn
buik kijken. Ik moet hier nog even wachten tot de verpleegster mij
roept.
Nu moet Ik op een soort bed gaan liggen in een kamer die een
beetje donker is gemaakt.
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Tijdens de echo moet ik goed stil blijven liggen. De dokter doet
een koude gel op mijn buik. Zo kan hij/zij op het scherm de
binnenkant van mijn buik bekijken. Ik zie alleen veel zwart en wit,
gelukkig weet de dokter wel wat hij/zij moet zien.
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Omdat ik zo flink ben geweest volgens
de verpleegster krijg ik ook nog een
verrassing mee naar huis, joepie! Ja
zo’n echo laten maken, het is een heel
avontuur.
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Nota’s
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met
raad en daad bijstaan.
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