Beste mevrouw,
U heeft het verzoek ingediend om enkele echo’s in een andere kliniek te laten uitvoeren.
Op dit formulier kunt u vinden welke metingen we graag van u ontvangen.
U zult begrijpen dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat de metingen op tijd aan Nij
Geertgen doorgegeven worden.
Wij vragen u om de uitslag van de echo vóór 12.00 uur door te geven.
Dit kunt u doen op de volgende manier.
•

U gaat naar de kliniek waar u de echo’s laat maken en vult samen met degene die de
echo maakt dit formulier in. Belangrijk hierbij is dat de follikel in 2 richtingen
gemeten moet worden. Een follikelmeting met een diameter gemeten in 1 richting is
niet betrouwbaar. Alleen follikels met een diameter van >10mm hoeven gemeten te
worden.

•

U mailt het formulier naar Nij Geertgen.

•

U belt naar Nij Geertgen om de metingen te bespreken.

Let op: Alleen mailen is niet voldoende.
Dit omdat het bij drukte langer kan duren voordat uw mail gelezen wordt.
Om de voortgang van uw behandeling niet in gevaar te laten komen, is het belangrijk dat u
daarom ook nog belt!
•

De verpleegkundige zal uw metingen gaan overleggen met de arts van Nij Geertgen
en u ontvangt terugkoppeling vanuit Nij Geertgen over het te volgen beleid.

•

Uw behandeling vindt plaats bij Nij Geertgen en onze artsen zijn degene die het
beleid bepalen en niet de arts die voor u de echo’s maakt.

De arts van Nij Geertgen bepaalt welke medicatie u dient te gebruiken en niet een arts uit
een andere kliniek.
Wanneer u er voor kiest om medicatie te gebruiken die niet voorgeschreven is door een arts
van Nij Geertgen kan dit de voortgang van uw behandeling bij Nij Geertgen in gevaar
brengen.
Houdt u er rekening mee dat u voldoende medicatie in huis heeft.
•

Mails versturen naar: info@nijgeertgen.nl

•

We zijn telefonisch bereikbaar op 0031 (0)492 36 66 34 van 8.00-15.00uur. Belt u op
tijd.

Veel succes!!
Team van Nij Geertgen

Naam:
Geboortedatum:
Datum:
Tijdstip meting:
Arts/echoscopist die de meting verricht:
Laatste menstruatiedatum:
Follikels rechts, diameter AUB in 2 richtingen meten:
1:5:
2:6:
3:7:
4:8:
Follikels links, diameter AUB in 2 richtingen meten:
1:5:
2:6:
3:7:
4:8:
Endometriumdikte:
Drielagig: Ja/Neen
Overige bijzonderheden:

