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Echo en/of 
fibroscan van 
de lever



In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informatie geven over het onderzoek en de 

voorbereiding. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

Doel van het onderzoek

Echografie
Echografie is een techniek om organen en weefsels 

in het lichaam zichtbaar te maken, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van geluidsgolven. Bij de echo lever 

wordt dus de lever zichtbaar gemaakt.

Fibroscan
Een fibroscan is een eenvoudige manier om te 

zien hoeveel littekenweefsel (fibrose) er in de lever 

aanwezig is. Het onderzoek maakt gebruik van 

ultrageluidsgolven en kleine schokgolfjes. De scan 

meet de elasticiteit van de lever. Hoe sneller de 

geluidsgolven zich voortplanten in de lever, hoe 

stijver de lever en hoe meer fibrose er aanwezig is.

Voorbereiding
Vanaf vier uur voor onderzoek mag u niets meer eten, 

maar wel drinken.



Het onderzoek

Echografie
De arts vraagt u om op de rug te gaan liggen op 

de onderzoektafel met ontblote bovenbuik. De 

rechterarm moet u onder het hoofd plaatsen. Er 

wordt (uitwasbare) geleidingsgel aangebracht, 

waarna met een klein apparaatje (transducer) met 

name lever en milt onderzocht worden door heen 

en weer te schuiven. De arts bekijkt de beelden op 

een scherm en maakt gelijktijdig een aantal foto’s. 

Het onderzoek is zonder risico, niet pijnlijk en duurt 

ongeveer 15 minuten.

Fibroscan
Direct aansluitend wordt de fibroscan verricht. 

De juiste plaats voor de meting wordt bepaald: 

rechts in de bovenbuik, tussen twee ribben. Hierna 

wordt de probe op de huid geplaatst. U voelt een 

soort duwtjes die niet pijnlijk zijn. Na tien correcte 

metingen is het onderzoek afgelopen. De gel 

wordt afgeveegd en u mag rechtop gaan zitten. 

Het onderzoek is zonder risico, niet pijnlijk en duurt 

enkele minuten.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Er 

is verder geen nazorg nodig.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door uw 

behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak 

besproken.

Tot slot
Heeft u nog vragen over dit onderzoek dan 

kunt u contact opnemen met de balie van het 

Maag- Darm- en Levercentrum van het Maasstad 

Ziekenhuis via (010) 291 17 77.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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