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Fysica (1)
Echografie maakt gebruik van 
geluidsgolven in hoge
frequenties. Hoorbaar geluid
heeft een frequentie van 20-
20000 Hz (Hertz=aantal cycli
per seconde). Geluidsgolven
met een frequentie hoger dan 
20 kHz noemen we 
ultrasound. In medische
applicaties gebruiken we 
frequenties van 1-20 mHz.
Geluid met deze snelheid
gedraagt zich als licht en hier
maken we gebruik van in de 
echografie. 

1 Hertz 6 Hertz

1 KHz = 1,000 
cycles per second
1 MHz = 1,000,000 
cycles per second 



Fysica (2)

Het piezoelektrisch kristal genereert korte (duur 10-6

sec) ultrasound golven en is tevens ontvanger. Bij
elke overgang tussen verschillende weefsels wordt
een deel van de geluidsgolven terug gekaatst. Het 
piezoelektrische kristal zet deze golven om in 
beelden. De positie van verschillende structuren
wordt berekend door de tijd tussen het uitzenden en
ontvangen van het signaal. De intensiteit van het 
signal wordt bepaald door de structuur van het 
weefsel.

Deze unieke eigenschappen van het piezoelektrische
kristal maken dit onderdeel (de probe of tranducer) 
het meest kostbare deel van het echo apparaat! 



Materialen (1)

Een echo apparat bestaat over het 
algemeen uit één of meerdere
transducers/probes, een beeldscherm
en bedieningspaneel. Inmiddels zijn er
ook probes op de markt die kunnen
worden aangesloten op een
smartphone. Dit maakt echografie
steeds toegankelijker voor gebruik aan
het bed.



Materialen (2)
- De cardiale probe (1) kan door zijn kleine footprint tussen de ribben doorkijken en heeft een relatief lage

frequentie om voldoende diep te kunnen kijken. 

- De lineaire probe (2) heeft een hoge frequentie waardoor een een hoge resolutie (nauwkeurigheid) bereikt 
wordt, maar heeft als nadeel dat de penetratie in de diepte beperkt is tot een aantal centimeters. Deze probe
wordt vooral gebruikt voor het in beeld brengen van vaten voor procedures en voor het aantonen/uitsluiten van 
een DVT (diep veneuze trombose). Daarnaast is met deze transducer de pleura goed in beeld te brengen voor het 
uitsluiten van een pneumothorax. 

- De abdominale probe (3) heeft een relatief grote footprint en is daardoor zeer geschikt voor het beoordelen van 
de organen in de buik. Door de relatief lage frequentie is deze probe ook geschikt voor de beoordeling van dieper 
gelegen structuren. 
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Knobology (1)

Er zijn veel mogelijkheden met 
echografie maar de belangrijkste
knoppen om te kunnen vinden op 
elk echo apparaat worden
hieronder besproken.
Met de knop “freeze” kan het 
beeld worden stil gezet om 
bijvoorbeeld een meting te doen 
of een beeld op te slaan. 
Vervolgens kan een meting 
gedaan worden met behulp van 
de knoppen “set”, “measure” en 
de “trackbal”, zoals in bijgevoegd 
voorbeeld van een meting van 
een levercyste. 

FreezeSet TrackbalMeasure



Knobology (2)

Door het instellen van de juiste diepte zorg je voor een optimaal beeld. 

Depth

Te diepJuiste diepte



Knobology (3)
De “gain” is de mate waarin het echo signaal versterkt wordt. Een hoge gain maakt je beeld
gevoeliger, maar er ontstaan ook meer artefacten. “Time gain compensation” maakt het mogelijk
om de gain aan te passen op verschillende dieptes in het beeld. In het algemeen zal deze in het 
midden staan. Ziet je beeld er bij het opstarten van het echo apparaat vreemd uit, controleer dan 
even of de “time gain compensation” niet per ongeluk verschoven is.  

Gain



Oriëntatie

Zorg bij het scannen dat de 
linkerzijde van het beeld
overeenkomt met de linker 
zijde van de probe (de 
rechterzijde van de patiënt) of 
de craniale zijde van de probe 
en de patiënt. Sommige
probes hebben een marker 
om aan te geven welk deel
van de probe links in het 
beeldscherm is.

Bij het scannen worden
transversale, saggitale en
coronale beelden
gegenereerd. Voorbeelden
hiervan zijn te zien in de 
volgende slides.

Transversale view
Probe marker zit aan de rechter

zijde van de patient.

Longitudinale view
Probe marker zit aan de craniale

zijde van de patient.



Oriëntatie: transversale view



Oriëntatie: saggitale view



Oriëntatie: coronale view



Terminologie (1)

Een structuur op een echobeeld kan
beschreven worden als anechoisch, 
hypoechoisch, isoechoisch, en
hyperechoisch. Leverweefsel wordt
over het algemeen als referentie voor
isoechoisch beschouwd. Weefsels met 
een zelfde intensiteit als de lever zijn
isoechoisch. Weefsels die minder echo 
signaal genereren zijn hypoechoisch
(donkerder) en weefsels die meer echo 
signal genereren zijn hyperechoisch
(lichter). 



• Een voorbeeld van een anechoische
structuur is deze levercyste (boven). 
Andere voorbeelden van anechoische
structuren zijn de galblaas, urineblaas en
bloedvaten. 

• De hier afgebeelde levermetastasen zijn
een voorbeeld van hypoechoische
structuren (onder). Een gezonde nierschors
is ook hypoechoisch. Daarom kan het 
vergelijken van de nier naast de lever een
goede indruk geven van de conditie van de 
nieren. 

Terminologie (2)



Terminologie (3)

• Isoechoische laesies zijn over het 
algemeen moeilijker te herkennen op 
echografie. Deze afbeelding toont een
lever abces (boven). 

• Een voorbeeld van een hyperechoische
laesie is dit hemangiooom in de lever 
(onder).



Artefacten (1)

Een slagschaduw ontstaat achter structuren die de 
ultrasound sterk tot volledig terugkaatsen. 
Hierdoor kunnen achterliggende structuren niet in 
beeld gebracht worden. Een voorbeeld hiervan is 
de slagschaduw die bij galstenen wordt gezien
(boven). 

Het tegenovergestelde van dit fenomeen is 
achterwandversterking (onder). Doordat een
anechoische laesie, zoals deze levercyste, 
ultrasound zeer goed geleid ontstaat dorsaal van 
de cyste een versterking van het signaal.



Artefacten (2)

Reverberatie artefacten ontstaan als een
structuur sterk reflecteert, waardoor de 
ultrasound golf meerdere keren op en
neergaat tussen het weefsel en de probe 
(boven). Hierdoor ontstaat de illusie dat de 
structuur in de diepte nogmaals voorkomt. 
Een voorbeeld hiervan is de pleura. Bij
echografie van de longen maken we gebruik
van reverberatie artefacten door de pleura, 
deze worden in dit geval A-lijnen genoemd
en zijn zichtbaar in een gezonde long 
(onder). 



Artefacten (3)

Spiegel artefacten ontstaan wanneer
ultrasound een sterk reflecterende structuur
raakt, zoals het diafragma, en op zijn weg
terug naar de transducer weefsel tegenkomt
wat het signaal weer terugkaatst. Hierop komt
het signaal opnieuw tegen het diafragma en
wordt vandaaruit met vertraging terug
gezonden naar het piezoelektrisch kristal die 
het beeld door deze vertraging weergeeft als
een dieper gelegen structuur.

Een voorbeeld hiervan is het hemangioom in 
de figuur. Het lijkt of er onder het diafragma
(D) ook een laesie aanwezig is (pijl), maar dit
is een spiegel artefact. 

D


