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Inhoud 

Deze folder legt je uit welke echo’s in de zwangerschap gemaakt worden en met 

welke reden. We leggen je uit waar we naar kijken, wat de kosten zijn en hoe we 

naar de uitslagen kijken.   

 

Standaard echo onderzoeken 

Iedere zwangere krijgt in onze praktijk standaard drie echo’s aangeboden, een 

vroege echo, de termijnecho en de liggingsecho. 

 

Vroege echo 

• Tussen 6-8 weken 

• Meestal vaginale echo 

• Een- of meerling 

• Binnen of buiten de baarmoeder 

• Schatting van de termijn van de zwangerschap (om termijnecho op af te 

kunnen stemmen) 

 

Termijnecho 

• Tussen 10-13 weken 

• Via de buik, indien nodig vaginale echo 

• Een- of meerling 

• Berekenen uitgerekende datum + zwangerschapsverklaring 

 

Liggingsecho 

• Tussen 35-37 weken 

• Extra check ligging van de baby 

• Metingen grootte van de baby 

• Hoeveelheid vruchtwater 

• Ligging placenta 

 



 

Redenen om een (extra) vroege echo te maken kunnen zijn: 

• Bloedverlies in de zwangerschap 

• Een miskraam in de voorgeschiedenis 

• Heftige buikpijn of extreme misselijkheid 

• Twijfel over de groei of de ligging van de baby 

• Overgewicht waardoor groei minder goed te beoordelen is 

• Een eerder groot of juist klein kind 

 

Als je het geslacht van je baby wilt weten, laat je een pretecho maken. Je kunt je 

hiervoor aanmelden bij Echobureau BeWonder, www.bewonder.eu  

 

Speciale echo – 13 weken echo / 20 weken echo 

De zogenoemde 20-wekenecho wordt niet door ons gemaakt, maar bij 

echocentrum FARA in Ede, tussen 18 en 21 weken. Deze echo is niet verplicht. Als 

je meer wilt weten over deze echo lees je het hoofdstuk in de Grote Geboortegids, 

de folder die je meekrijgt tijdens de intake of www.pns.nl. We zullen over de keuze 

voor deze echo met je spreken tijdens de intake en de tweede controle afspraak. 

 

Kosten van echo 

De echo’s die standaard gemaakt worden, de termijnecho en 36-weken echo, 

worden door je zorgverzekeraar vergoed. Ook de 20-wekenecho en de eventuele 

andere echo’s worden vergoed. Daar zit wel een maximum aan. Daarom zullen we 

kritisch kijken naar de indicatie voor een echo. 

 

Foto’s of filmpje 

Je hebt de mogelijkheid om foto’s en een filmpje mee te krijgen op een USB stick. 

Deze kost 10 euro en kan je contant of per pin betalen. Bij een volgende echo kan 

je de USB weer meenemen en nogmaals gebruiken. Kies je niet voor een USB stick, 

dan kun je de foto inzien via je Zwangerenportaal, je eigen dossier.  

Let op: gebruik de USB niet voor andere doelen i.v.m. mogelijke virussen! 

http://www.bewonder.eu/


 

 

Garantie en onverwachte bevindingen 

Een echo geeft nooit de garantie op een gezond kindje. We zullen onze uiterste 

best doen om de echo zorgvuldig uit te voeren. Sommige afwijkingen zijn echter 

niet (door ons) te zien of horen niet bij de indicatie van de echo. Zien we echter 

onverwachte bevindingen, dan zullen we dat altijd met je bespreken en zo nodig 

doorverwijzen naar een specialist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over deze folder?  

Voor meer informatie of vragen zie ook onze website of bel ons op 0318-553465 

 

Deze folder is zorgvuldig samengesteld door Creation Verloskundigen. Als er wijzigingen in 

beleid of in prijzen zijn, geldt de toelichting tijdens het spreekuur. Versie januari 2022 

http://www.creationverloskundigen.nl/

