Praktische informatie
Waar kunt u voor echo-onderzoek terecht?

• Breda: Amphia ziekenhuis, Langendijk 75, poli 43
• Oosterhout: Amphia ziekenhuis, Pasteurlaan 9,
poli 1, gynaecologie
• Etten-Leur: Triviumgebouw, Trivium 76, 3e etage.
• Chaam: Gezondheidscentrum Chaam, De Werf 1,
1e etage.

Hoe maakt u een afspraak?

Pretecho maken?

Welkom bij Echocentrum Focus

Echocentrum Focus heeft sinds 1 januari 2017 als

Na verwijzing door uw zorgverlener kunt u bij

aparte afdeling een eigen pretechoburo opgericht:

ons terecht voor al uw echo-onderzoeken in de

FocusFun! Hier kunt u vanaf 16 weken terecht voor al

zwangerschap.

uw pretecho’s.
Echocentrum Focus is in 2012 opgericht door de

• Aan de balie van poli 43, Echocentrum Focus,
Langendijk 75, Breda
• Via uw zorgverlener als u daar voor controle bent
(in de praktijk niet altijd mogelijk)
• Telefonisch op werkdagen via telefoonnummer
076-5951070.
Bij verhindering kunt u maximaal 24 uur van te
voren uw afspraak annuleren via telefoonnummer
076-5951070.

Wat moet u meenemen?

Een echo bij FocusFun is ideaal om samen, met

Coöperatie Verloskundigen Breda en Omstreken

uw kinderen, familie en/of andere dierbaren op een

en de B.V. Gynaecologen Breda e.o. vanuit de visie

ontspannen manier kennis te maken met uw nog

dat optimale samenwerking ontstaat door naast

ongeboren kindje. Persoonlijke aandacht, tijd, een

inhoudelijk ook organisatorisch samen te werken.

moment van onthaasten en bewust stilstaan bij de
zwangerschap, dat is wat FocusFun belangrijk vindt
tijdens uw echo. Uw welzijn is immers onze zorg.
FocusFun biedt als afdeling binnen Echocentrum
Focus een vertrouwde omgeving die bekend

Samen in één organisatie; één gezamenlijk prenataal
echocentrum voor de gehele regio, waar zwangere
vrouwen door hun begeleidend verloskundige of
gynaecoloog naar toe verwezen kunnen worden
voor de uitvoering van echoscopisch onderzoek of
prenatale screeningstesten.

• Een geldig legitimatiebewijs

staat om haar ruime aanbod aan hoogwaardige

• Uw verzekeringspasje

echodiagnostiek. De echo’s worden gemaakt door

Echocentrum Focus maakt deel uit van Annature,

• Het ingevulde aanvraagformulier (alleen als uw

gediplomeerde, ervaren echoscopisten die gebruik

een integrale geboortezorg organisatie die in 2016

zorgverlener géén digitale aanvraag kan doen via

maken van moderne apparatuur en aandacht hebben

is opgericht door de verloskundigen in Breda e.o.,

het digitale patiëntendossier)

voor uw wensen.

gynaecologen en kinderartsen van het Amphia

NB. Zonder uw legitimatie kunnen wij helaas geen

FocusFun, hét pretechoburo met focus op

echo-onderzoek verrichten.

ouders en kind in Breda en omstreken staat voor:

ziekenhuis, kraamzorgorganisaties en Echocentrum
Focus. Annature heeft als doel de kwaliteit van zorg
voor aanstaande ouders en hun baby te verbeteren.

vertrouwen, verkennen, verbinden.
Zie voor meer informatie:
Zie voor meer informatie: www.focusfun.nl

www.echocentrumfocus.nl

Verwijzing naar
Echocentrum Focus

Echo-onderzoeken

Handig om te weten

Waarom?

Door wie?

Alle echo-onderzoeken bij Echocentrum Focus

Mag u iemand meenemen?
Wij verzoeken u niet meer dan twee begeleiders mee

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog kan

worden uitgevoerd door onze vakkundige en

te nemen en kinderen thuis te laten. Het betreft een

om diverse medische redenen een echo-onderzoek

gediplomeerde echoscopisten. We streven naar hoge

medisch onderzoek.

aanvragen. Zo kan in het eerste trimester van de

kwaliteit van onze aangeboden diensten en volgen

zwangerschap een onderzoek worden aangevraagd

hierbij de landelijk gestelde kwaliteitseisen.

Foto’s maken en/of filmen?

om te controleren of het hartje klopt als hier

U bent bij ons in goede handen.

Het is bij wet niet toegestaan foto’s te maken of te

twijfel over bestaat of voor het vaststellen van de

filmen omdat het medisch onderzoek betreft.

uitgerekende datum. Ook een groei-echo of een

Wat als?

liggingsecho behoort tot de mogelijkheden.

Als er bijzonderheden worden gevonden tijdens

op een USB-stick geplaatst. Indien het onderzoek

een onderzoek, wordt u hierover geïnformeerd.

dit toelaat, krijgt u na afloop van de echoscopist

Verder kunt u bij ons terecht voor de echo-

Ook stellen wij uw zorgverlener op de hoogte, zodat

uiteraard een echofoto mee.

onderzoeken in het kader van prenatale screening.

u op een zo kort mogelijke termijn verder wordt

Prenatale screening omvat zowel de combinatietest

geholpen/wordt doorverwezen.

als de 20 weken echo. Ook de NIPT valt hieronder.

Ook worden er geen beelden van medisch onderzoek

Gevulde blaas
Voor echo-onderzoeken tot 14 weken dient u

Meer informatie over deze screeningstesten kunt u

De directe samenwerking tussen onze echoscopisten,

met een gevulde blaas te komen. Zie voor

krijgen in een uitgebreid voorlichtingsgesprek, ook

de verloskundigen en de gynaecologen zorgt voor

instructies onze website onder ‘veel gestelde

wel counselingsgesprek genoemd. Vraag hier naar

snelle communicatie en beleidsvoering.

vragen.’ Bij de overige echo-onderzoeken is

bij uw zorgverlener. Dit gesprek is verplicht als u
een van de screeningstesten wilt laten uitvoeren.

een gevulde blaas niet noodzakelijk.

Piercings

Zie voor meer informatie:

Verwijder aanwezige piercings. Zie voor meer

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

info onze website onder ‘veel gestelde vragen.’

Bodylotion
Wij vragen u om vanaf een dag voor het onderzoek
uw buik niet in te smeren met bodylotion.
Zie voor meer informatie:
www.echocentrumfocus.nl

