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Uw kind is door uw huisarts, specialist of arts consultatiebureau verwezen naar de afdeling 

radiologie voor een echografie van de heup. Dit betekent dat, met behulp van geluidsgolven, 

de heupgewrichten worden bekeken. Voor dit onderzoek moet uw kind minimaal 3 maanden 

en maximaal 1 jaar oud zijn. Bij een vroeggeboorte wordt uitgegaan van de uitgerekende 

datum.

Verwijzing
Heeft u de verwijzing voor het onderzoek van uw arts meegekregen? En u heeft het nog niet bij 
de afdeling radiologie ingeleverd? Neemt deze verwijzing en uw identiteitsbewijs mee naar het 
onderzoek. 

Hoe bereidt u zich voor? 
Voor een echografie van de heup van uw kind is geen voorbereiding nodig. Het is belangrijk dat uw 
kind rustig blijft liggen tijdens het maken van de echo. Daarom is het prettig als uw kind vlak voor 
het onderzoek gevoed is. Wij adviseren u een speeltje, knuffel of speentje mee te nemen, zodat uw 
kind wat afleiding heeft tijdens het onderzoek. Ook vragen wij u een extra luier mee te nemen.
Het onderzoek vindt altijd plaats op afspraak en duurt ongeveer 10 minuten. U mag geen jonge 
kinderen, die toezicht nodig hebben, meenemen naar het onderzoek van uw kind. 

Het onderzoek 
Voor het onderzoek moet het onderlichaam van uw kind, behalve de luier, ontbloot worden. 
Tijdens het echo onderzoek ligt uw kind in een speciaal kussen. Eerst op de ene zij, daarna op 
de andere zij, waarbij de luier aan de te onderzoeken kant los wordt gemaakt. Nadat er echogel 
(geleidingsvloeistof) op de huid is aangebracht, beweegt de echografist met een klein apparaatje 
(transducer) over de heup. Deze transducer zendt (ultra- )geluidsgolven uit, die door structuren 
in het lichaam worden teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven vormen een beeld op de 
monitor. Dit beeld wordt vastgelegd en bewaard. De geluidsgolven zijn niet schadelijk. U kunt 
tijdens het onderzoek bij uw kind blijven.

Uitslag 
De uitslag van het onderzoek is na 2 werkdagen bekend bij uw behandelend arts. Is uw kind onder 
behandeling bij een specialist, dan krijgt u de uitslag bij uw volgend bezoek aan de polikliniek of 
tijdens uw belafspraak.

Echografie heup kind
Afdeling radiologie
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Mijn Noordwest
Wilt u inzage in het medisch dossier van uw kind? Regel dan de machtiging voor het 
patiëntenportaal Mijn Noordwest van uw kind. Hoe u deze machtiging kunt regelen en waarom dit 
zo belangrijk is, leest u in de folder 'Heeft u het al geregeld voor uw kind?'

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De medewerkers 
van deze afdeling zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 16:30 uur. 
Afhankelijk op welke locatie u het onderzoek krijgt, belt u voor: 
• locatie Alkmaar en Heerhugowaard: telefoonnummer 072 - 548 3400 
• locatie Den Helder, telefoonnnummer 0223 - 69 6307 
Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl 
Is uw kind opgenomen in het ziekenhuis, dan kunt u met uw vragen ook terecht bij de 
verpleegkundigen van de afdeling.

https://www.nwz.nl/portals/1/uploads/NWZ-11284-NL.pdf
https://www.nwz.nl/portals/1/uploads/NWZ-11074-NL.pdf
mailto:radiologie@nwz.nl

