SEO
13 weken

(13 wekenecho)

Met een ‘structureel echoscopisch onderzoek’ (SEO) onderzoeken we of uw ongeboren kind
lichamelijke afwijkingen heeft. De 1e trimester SEO (13 wekenecho) vindt plaats als u 12+3 tot
14+3 weken zwanger bent. Volgens een vaste richtlijn kijken we uitgebreid naar de ontwikkeling
van de organen van uw kind. Bij de 13 wekenecho wordt niet gekeken naar het geslacht van uw
kind.
Voorbereiding
Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor uw onderzoek. Wanneer u te laat bent, kan uw
onderzoek helaas niet doorgaan. Er is dan te weinig tijd om een goede echo te maken. Wij zijn
in dat geval helaas genoodzaakt om een nieuwe afspraak te plannen. Wij vragen u om alleen uw
partner mee te nemen naar de 13 wekenecho. Andere bezoekers, zoals (schoon)ouders of
kinderen, zijn niet toegestaan.
Het gebruik van camera’s is niet gewenst. Als u het leuk vindt, kunt u tegen een vergoeding van
5 euro foto’s van de echo op een USB-stick krijgen.
Een afspraak maken
Om een afspraak te maken, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, verloskundige of
gynaecoloog. U kunt vervolgens een afspraak maken voor de echo via de afdeling Cliëntcontact,
telefoonnummer: 088 -21 41 149. We onderzoeken ook uw bloed. Voor de bloedafname kunt u
een afspraak maken via onze website.
U kunt bij ons altijd snel terecht, op verschillende locaties, ook in de avonduren.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.
Wat moet u meenemen?
• Het ingevulde en door u gecontroleerde aanvraagformulier
• Een geldig legitimatiebewijs.
Hoe wordt de echo uitgevoerd?
Een echo-onderzoek vormt geen risico voor u en uw kind. Dit blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek. Het maken van een echo is niet pijnlijk. Het enige wat u voelt, is de ‘transducer’, een
soort camera, die op uw buik wordt gehouden. De transducer zendt geluidsgolven uit en vangt
ze vervolgens weer op. De teruggekaatste golven worden omgezet in beelden, die direct op het
scherm te zien zijn. Voor een goed gebruik van geluidsgolven, wordt een soort gel op uw buik
aangebracht.

In bepaalde situaties is het nodig om het onderzoek inwendig uit te voeren. Hiervoor wordt een
speciale vaginale transducer gebruikt. Als u een inwendige echo moet hebben, wordt dit van
tevoren met u besproken.
De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek direct van de echoscopist.
Een beperking
Heeft u een beperking waarvan u graag wilt dat wij er rekening mee houden? Laat het ons dan
even weten
Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers helpen u graag. U kunt de afdeling Cliëntcontact bereiken op nummer 088 21 41 149.
Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vindt u meer informatie over
erfelijkheid, zwangerschap, zorg kort voor en na de geboorte en medische biotechnologie. Het
erfocentrum verstrekt informatie aan publiek en relevante beroepsgroepen door middel van
websites, schriftelijk voorlichtingsmateriaal en voorlichtingsbijeenkomsten.

