Gynaecologie / Verloskunde

Combinatietest
Belangrijke informatie
Uw gynaecoloog heeft u geïnformeerd over de mogelijkheid om een combinatietest te laten
verrichten. Een combinatietest is een echo- onderzoek om te bepalen of er een verhoogde
kans is dat uw kind het Downsyndroom (trisomie21) heeft. Tevens wordt er onderzoek
gedaan naar uw risico op andere chromosomale afwijkingen (trisomie 13/18).
De combinatietest is gebonden aan een bepaalde termijn in de zwangerschap, bij voorkeur
rond 12 weken. Daarom is het belangrijk dat u tijdig belt om een afspraak te maken voor de
juiste periode.
Een combinatietest vindt altijd plaats op de locatie Venlo bij het CVONL (Centrum
Verloskundig Onderzoek Noord-Limburg).
U dient met pin te betalen.
Na het onderzoek krijgt u een afspraak voor een telefonisch consult twee weken na het
onderzoek. Tijdens dit telefoongesprek zal de poliverpleegkundige u de uitslag van de
combinatietest vertellen.
Voor een goed verloop van dit onderzoek is belangrijk dat u onderstaande informatie goed
doorleest. U bent dan op de hoogte dat:

 er bij voorkeur geen kinderen aanwezig mogen zijn, omdat dit de rust die nodig is bij de
uitvoering van het onderzoek voor de echoscopiste en voor uzelf, kan verstoren.

 er maximaal 2 personen, naast u als zwangere, bij het onderzoek aanwezig mogen zijn.
 er tijdens het onderzoek geen film- en/of foto- opnamen gemaakt mogen worden. De
echoscopiste maakt een aantal foto’s van uw kindje, voor u.

 er een afwijking gevonden kan worden bij uw ongeboren kindje.
 afwijkingen soms niet kunnen worden gezien door de ligging van het kindje, door de
soort afwijking, door andere omstandigheden bij de zwangere (b.v. overgewicht) of door
beperkingen van de techniek.

 er bij een afwijkende uitslag vervolgonderzoeken besproken en aangeboden worden.
 u toestemming geeft tot het inwinnen van informatie bij de verwijzende verloskundige
praktijk (indien van toepassing), zodat de echoscopist de uitkomst van de gemaakte
echo kan controleren en de kwaliteit ervan kan beoordelen.
In het kader van de Wet BevolkingsOnderzoek is het ziekenhuis verplicht om anoniem
onderzoeksgegevens te verzamelen voor de Regionale Centra Prenatale Screening. Als u
hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken op de polikliniek gynaecologie.
Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent!
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u een afspraak maken,
neem dan contact op met:
Polikliniek Gynaecologie
Locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 60

Locatie Venray

routenummer 75
(laag 1)

(077) 320 68 60

Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispas en een geldig
identiteitsbewijs mee.

Geboortecentrum Noord Limburg
Professor Gelissensingel 20
5912 JX Venlo
 (077) 320 55 55
internet: www.geboortecentrumnoordlimburg.nl
Bekijk uw medisch gegevens op www.mijnviecuri.nl
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