
Een pret echo van ZorgSaam



2D-echo
betreft een zwart-wit plaatje van uw kindje.
Hierop zijn de meeste lichaamsdelen (met
uitleg) te herkennen. Vanaf week 18 in de
zwangerschap is in de regel het geslacht
herkenbaar.

3D-echo
zorgt ervoor dat we ook in de diepte kunnen
kijken en er een driedimensionaal beeld
ontstaat van uw kindje.

4D-echo
is een opeenvolging van 3D-plaatjes. Op dit
filmpje ziet u uw kindje bewegen.

Prijzen
Geslachtsbepaling
2D echo van 20 minuten,
vier foto afdrukjes inbegrepen 25 euro

Eénmalige 3-D / 4-D echo van 30 minuten,
DVD en USB stick inbegrepen
vier foto afdrukjes inbegrepen 60 euro

Zwangerschapspakket:
• 2-D echo van 20 minuten tussen 15 en 19

weken (vanaf 18 weken is geslachtsbepaling
mogelijk)

• 3-D / 4-D echo van 30 minuten tussen 24 en
28 weken.

Bij beide echo’s vier foto afdrukjes,
DVD en USB-stick inbegrepen. 100 euro

Wanneer is de echo op zijn mooist?
De beste periode voor een 3D / 4D is tussen
de 24 en 26 weken zwangerschap. U kunt
natuurlijk ook kiezen voor een ander tijdstip.
Mooie echobeelden zijn met name afhankelijk
van de ligging en beweeglijkheid van het
kindje en niet alleen van het aantal weken dat
u zwanger bent.

Soms wilt u graag eens in uw buik naar uw
kindje kijken. Gewoon omdat het een
onuitwisbare ervaring is om even uw nog
ongeboren baby te zien.

Bij ZorgSaam in Terneuzen kunt u, ook
zonder medische indicatie, een echo

(pretecho) laten maken. Gewoon omdat het
zo leuk is: de eerste (bewegende) beelden.
Onze ervaren medewerkers brengen uw
kindje zo herkenbaar mogelijk in beeld.
U kunt bovendien alle beelden op DVD mee
naar huis nemen, zodat bijvoorbeeld ook
vrienden en familie kunnen meegenieten.

2-D, 3-D en 4-D pretecho’s

2D-echo



Afspraak
U kunt een afspraak maken van maandag tot
en met vrijdag tussen 12.45 en 13.15 uur op
het telefoonnummer 0115 688442.

Betaling
U tekent een eenmalige machtiging waarmee
het bedrag van uw betaalrekening wordt
afgeschreven.

Geen medisch handelen
De echo’s worden uitgevoerd door een
verloskundige met ervaring in echoscopie.
Er is bij het maken van een pretecho geen
sprake van medisch handelen noch van
medische beoordeling. Er wordt tijdens de
echo door onze medewerkers niet gezocht
naar afwijkingen bij moeder of kind.

Schadelijk?
In de echografie worden geluidsgolven
gebruikt of eigenlijk de weerkaatsing

hiervan om beelden op het beeldscherm te
tonen. Het is een techniek die al eerder in
de scheepsvaart werd gebruikt. Sinds 1950
wordt de ultrasound techniek in de
medische wereld gebruikt voor diagnostiek.
Sedert die tijd wordt er ook onderzoek
gedaan naar het effect van deze techniek
op het menselijk lichaam en op het
ongeboren kind. Tot op heden zijn er geen
schadelijke effecten waargenomen en is de
echografie een steeds meer gebruikt
diagnostisch middel.

3D-echo’s
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Pretecho’s ZorgSaam
locatie de Honte
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen
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