Echocentrum het Lichtpunt
Uw voordelen
op een rijtje

Waarom kiezen voor
Echocentrum het Lichtpunt?
Natuurlijk is het belangrijk dat u een technisch correcte echo
krijgt aangeboden. Onze echoscopiste, Monique Bonné, is als
docente SEO (medische echo’s) al vele jaren verbonden aan de
Fontys Hogeschool te Eindhoven. Zij stond aan de wieg van
de ontwikkeling van de SEO-opleiding en traint ook andere
instellingen. Daarnaast doet Echocentrum het Lichtpunt meer…
Ervaring heeft ons geleerd dat ouders het als bijzonder prettig
ervaren dat de op zich al spannende medische echo op
persoonlijke wijze wordt uitgevoerd. Met aandacht voor uw
zorgen, vragen en vooral de mens (ouders) naast de echo. Wij
nemen de tijd voor uw verhaal en wensen. Zo kunt u
voorafgaand aangeven of u het geslacht wilt weten en bent u
welkom, ter ondersteuning, met 2 extra genodigden. Kortom
een professionele medische echo maar ook een persoonlijke
ontmoeting met uw ongeboren kindje in een niet klinische
omgeving. Wij begrijpen uw wensen…

Behalve medische echo’s…
Wellicht klinkt de naam Echocentrum het Lichtpunt u bekend
in de oren. Wij zijn sinds enkele jaren hét vertrouwde adres
voor alle typen zwangerschapsecho’s. Met de medische 20
weken echo (SEO) voegen wij een nieuw product toe aan
onze dienstverlening. We maken onderscheid tussen
“pretecho’s” (op eigen verzoek) en medische echo’s. Tijdens uw
zwangerschap heeft u recht op één SEO die wordt vergoed. U
kunt deze bij Echocentrum het Lichtpunt laten uitvoeren. Wij
hebben een overeenkomst gesloten met het academisch
ziekenhuis Maastricht en zorgverzekeraars. Voor informatie
over onze overige diensten kunt u onze website
www.echocentrumhetlichtpunt.nl bezoeken of bellen.

Volledige vergoeding door zorgverzekeraar
Hoog gekwalificeerde echoscopist(e)
Direct uitslag
Persoonlijke aandacht
Afspraken ’s avonds en in het weekend

hét vertrouwde adres voor
zwangerschap- en medische echo’s

Gratis foto’s inclusief handig opbergmapje
Mogelijkheid opname DVD(met geluid)
Geen klinische omgeving

Waar kunt u ons vinden?
U vindt ons centraal gelegen in Zuid-Limburg, net buiten het
centrum van Nuth, in een sfeervolle ambiance.
Dorpstraat 37 - 6361 EK Nuth
www.medischeecho.nl
afspraaknummer 06-46422875 (12.00-14.00 uur)
Contactpersoon: Monique Bonné, gediplomeerd echoscopiste.
Voor het maken van afspraken kunt u ons
iedere werkdag van 12.00 tot 14.00 uur bereiken
op ons mobiele afspraaknummer 06-46422875.
Onze telefoniste staat u graag te woord.

Meer informatie:
www.rivm.nl/zwangerschapsscreening
www.prenatalescreening.nl
Folder, Prenatale screening op Downsyndroom
en lichamelijke afwijkingen.

Structureel Echo Onderzoek

Persoonlijke aandacht,

voor U en uw kindje

U bent zwanger, van harte gefeliciteerd...
Aanstaande ouders mogen kiezen waar ze hun medische 20
weken echo, ook wel Structureel Echo Onderzoek (SEO)
genoemd, laten uitvoeren. Dit kan o.a. bij Echocentrum het
Lichtpunt te Nuth of in het ziekenhuis. Met behulp van echoscopie
kan men o.a. kijken naar de ontwikkeling van organen, de groei
van uw kind en de hoeveelheid vruchtwater. Echocentrum het
Lichtpunt is zeer begaan met de gezondheid van uw ongeboren
kindje. De 20 weken echo is een redelijk betrouwbare methode
om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch kan met
dit onderzoek geen garantie over gezondheid gegeven worden.
Gelukkig wordt 96-98 % van de kinderen gezond geboren…

Het onderzoek
Zwangerschapsechoscopie maakt al vele jaren gebruik van
geluidsgolven. Er zijn geen nadelige gevolgen voor de moeder
en het ongeboren kind bekend. Het onderzoek mag tussen de
18 en 22 weken, maar bij voorkeur rond 20 weken
plaatsvinden. Ongeveer de helft van alle ernstige afwijkingen
wordt herkend tijdens het Structureel Echo Onderzoek. Soms
is het door de ligging van het kind of obesitas (overgewicht)
van de moeder niet mogelijk om tot een goede beeldvorming

...
Werkwijze

te komen. Er zal dan aan u worden voorgesteld om op korte
termijn een tweede echo te maken. Ook als het onderzoek een
goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat uw kind
toch een aangeboren afwijking heeft. Enerzijds zijn er
aandoeningen die niet door middel van een echo op te sporen
zijn (bv. stofwisselingsziekte, spasticiteit en het syndroom van
Down) en anderzijds zijn sommige structuren, met name het
hart, zeer moeilijk te beoordelen. Een ervaren echoscopist
herkent 25-50% van alle hartafwijkingen. Een open ruggetje,
buikwanddefect en afwezigheid van het schedeldak zijn bijna
altijd te zien. Uw echoscopist neem het zekere voor het
onzekere en bij twijfel wordt u via uw behandelaar
doorverwezen voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek kan
zowel fysiek als psychisch belastend ervaren worden en in een
aantal gevallen zal uiteindelijk blijken dat er niets aan de hand
is. Wij adviseren u zich van te voren goed te informeren over
de verschillende vervolgonderzoeken. Uw behandelaar kan u
hierbij helpen.

Echocentrum het Lichtpunt heeft een overeenkomst met het
academisch ziekenhuis Maastricht voor het maken van
medische 20 weken echo’s. Dit gebeurt onder professionele
begeleiding en volgens de landelijke richtlijnen. Het
Structureel Echo Onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en is
een officieel bevolkingsonderzoek. Elke zwangere krijgt een
SEO, 2D echo, aangeboden. Meestal declareren wij de echo
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, maar soms (afhankelijk van
uw verzekering) dient u de kosten van de echo voor te
schieten. De uitslag wordt direct mondeling met u besproken.
Ook ontvangt u een schriftelijke rapportage voor uw
behandelaar. Na de geboorte wordt u gevraagd een
follow-upformulier in te vullen zodat wij onze zorg steeds
verder kunnen optimaliseren.
U ontvangt standaard bij de echo een mapje met foto’s.
Daarnaast kunt u kiezen voor een DVD-opname (meerkosten).
Ook is het mogelijk het SEO ‘s avonds of in het weekend te
laten uitvoeren. De meerkosten voor de DVD en een
avond/weekendtoeslag worden niet vergoed door
zorgverzekeraars en dienen na afloop contant voldaan te
worden.
Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echocentrum het
Lichtpunt zijn onze voorwaarden van toepassing. Voor
voorwaarden, meer informatie of prijzen kunt u terecht op
onze website: www.medischeecho.nl
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van
informatie kunt u ons iedere werkdag tussen 12.00 - 14.00 uur
bereiken op ons mobiele afspraaknummer 06-46422875.

