
 
 
 

Beste zwangere, 

Tijdens het medische echo-onderzoek worden bij Echocentrum Focus meerdere echobeelden digitaal 

opgeslagen vanwege kwaliteitsborging en wet- en regelgeving. Daarvan wordt meestal een aantal 

afdrukken aan de zwangere meegegeven. 

Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen ten gevolge daarvan, zijn het lastige en 

onzekere tijden voor zwangere vrouwen en hun dierbaren. Dat begrijpt Echocentrum Focus goed.  

Om die reden bieden wij u in deze periode1 kosteloos een USB-stick aan voor opslag van enkele 

echobeelden in plaats van afgedrukte foto’s.  

 

Bij het eerstvolgende bezoek aan Echocentrum Focus kunt u bij de echoscopiste aangeven of u 

tijdens uw zwangerschap kiest voor echobeelden op USB-stick óf op fotopapier. De keuze is aan u!  

 

Hieronder vindt u de gebruikersvoorwaarden van de USB-stick van Focus.  

 

Wij wensen u een goede zwangerschap.  

Team Echocentrum Focus 

 

 

Gebruiksvoorwaarden USB-stick Echocentrum Focus 

 

Door het in gebruik nemen van deze USB-stick accepteert u onderstaande voorwaarden. 

 

Uitgifte en beeldmateriaal: 

 Per zwangerschap wordt door Echocentrum Focus éénmalig een USB-stick verstrekt aan de 

zwangere.  

 U dient zelf zorg te dragen voor het meenemen van diezelfde USB-stick naar volgende 

medische echo’s bij Echocentrum Focus. 

 De USB-stick mag alleen gebruikt worden voor opslag van echobeelden die door Echocentrum 

Focus zijn gemaakt. 

 Er worden geen echobeelden op de stick geplaatst met metingen van (delen van) de baby. 

 Er worden geen echofilmpjes op de USB stick geplaatst. 

 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die, in de vorm van echobeelden, 

door de echoscopiste op de stick wordt gezet. 

 

Gebruik USB-stick: 

 Belangrijk: Het beeldmateriaal mag, indien nodig, alleen van de USB-stick worden áfgehaald 

(importeren op eigen computer). Er mogen géén andere documenten of beeldmateriaal 

worden ópgezet (exporteren van eigen computer naar USB-stick). Hiermee kan bij een 

volgend echo-onderzoek bij Echocentrum Focus en gebruik van deze stick het echosysteem 

geïnfecteerd raken met een computervirus en hierdoor schade veroorzaken. 

 Indien blijkt dat de software van onze echosystemen (virus)schade heeft geleden door 

oneigenlijk gebruik van uw USB-stick (genoemd in het voorgaand punt), is Echocentrum Focus 

genoodzaakt dit in onderzoek te nemen en u een geldboete op te leggen van 250,- euro. 

 Echocentrum Focus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van beeldmateriaal 

door het kwijtraken van een USB-stick en/of misbruik door derden. 

                                       
1 Dit aanbod geldt vanaf 1 juni 2020 


