
Welkom bij Echocentrum Focus

Na verwijzing door uw zorgverlener kunt u hier 
terecht voor al uw echo-onderzoeken in de 
zwangerschap.

Echocentrum Focus is een samenwerkingsverband 
tussen de verloskundige coöperatie Breda en 
omstreken en de maatschap gynaecologen van het 
Amphia Ziekenhuis te Breda.   
                  
Door intensiever met elkaar te gaan samenwerken 
in één gezamenlijk centrum voor de uitvoering 
van alle zwangerschapsecho’s, kunnen de 
verloskundigen en gynaecologen hun krachten en 
kennis bundelen. 

Dit leidt tot betere verloskundige zorg, waarbij de 
zwangere en haar zwangerschap centraal staat. 
Iedere zwangere kan hier terecht. Het maakt daarbij 
niet uit of de verloskundige of de gynaecoloog de 
zwangerschap begeleidt.  

Praktische informatie
Waar kunt u voor het onderzoek terecht?

Hoe maakt u een afspraak?
Met uw aanvraagformulier kunt u een afspraak maken: 
 Via de website www.echocentrumfocus.nl
 Telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 u   
 via telefoonnummer 076 5029177
 Via de balie polikliniek gynaecologie en verloskunde  
 in het Amphia Ziekenhuis (bij een verwijzing   
 door de gynaecoloog)

Wat moet u meenemen?
 Uw verzekeringspasje
 Het ingevulde aanvraagformulier 
 Een geldig legitimatiebewijs

Handig om te weten
 Wij verzoeken u niet meer dan twee begeleiders   
 mee te nemen. Het meenemen van kinderen raden   
 we af, omdat dit een medisch onderzoek betreft. 
 Het is niet toegestaan foto’s te maken of te filmen.   
 Indien het onderzoek dit toelaat, krijgt u na    
 afloop van de echoscopist een echofoto mee.
 Bij verhindering kunt u maximaal 24 uur van te voren  
 uw afspraak annuleren via 076 5029177.
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Verwijzing naar Echocentrum Focus

Waarom?
Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog kan u 
doorsturen voor een zwangerschapsecho naar 
Echocentrum Focus. Dit onderzoek wordt om 
diverse redenen aangevraagd. 

In het begin van de zwangerschap om te zien 
of het hartje klopt of om de exacte duur van de 
zwangerschap en de uitgerekende datum te 
bepalen (termijnecho). Later in de zwangerschap 
om, indien nodig, de groei en/of ligging van het kind 
en de ligging van de placenta te beoordelen. 

Daarnaast kunt u terecht voor onderzoeken in 
het kader van prenatale screening. Prenatale 
screening omvat zowel de combinatietest als de 
20-weken echo.

Deze 2 onderzoeken zijn onderdeel van een 
landelijk screeningsprogramma naar bepaalde 
aangeboren afwijkingen. Alle vrouwen in Nederland 
kunnen hier vrijwillig aan deelnemen.

De combinatietest is gericht op de bepaling van de 
kans dat uw kind downsyndroom heeft.  
De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken: 
een bloedtest tussen de 9e en 13e week en een 
echoscopische nekplooimeting tussen de 11e en de 
13e week van de zwangerschap.

Bij de 20-weken echo wordt uw kind rond de 20e 
week van de zwangerschap onderzocht op een
open rug of schedel. Ook wordt gekeken naar de 
groei, de ontwikkeling van de organen, ligging van 
de placenta en de aanwezigheid van voldoende 
vruchtwater.

Meer informatie over al deze onderzoeken kunt u 
vinden op de website www.echocentrumfocus.nl

Door wie?
Onze vakkundige en gediplomeerde 
echoscopisten voeren de onderzoeken uit. 
We streven naar hoge kwaliteit op het gebied van 
zwangerschapsechoscopie en prenatale screening 
en volgen daarbij de landelijk gestelde richtlijnen 
en kwaliteitseisen. 
Kortom: u bent bij ons in vertrouwde handen.

Wat als?
Als er bijzondere of afwijkende bevindingen bij het 
onderzoek worden gevonden, wordt u hierover 
geïnformeerd. Wij stellen uw verloskundige of 
gynaecoloog ook direct op de hoogte zodat zij u 
op zo kort mogelijke termijn verder kunnen helpen 
c.q. doorverwijzen. De directe samenwerking 
tussen de echoscopisten, de verloskundigen en de 
gynaecologen in Echocentrum Focus maakt dat dit 
goed voor u wordt geregeld.


