
KOM JE VOOR EEN PRETECHO? LEUK!

ZOU JE WEL GRAAG ONZE VOORWAARDEN WILLEN

LEZEN, TEKENEN EN AAN DE ECHOSCOPISTE

GEVEN?

VEEL PLEZIER STRAKS!

Algemene voorwaarden Pretecho Centrum Westland

o Het doel van de pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Bij een pretecho

wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Mocht de cliënt van te

voren al op de hoogte zijn van afwijkingen bij haarzelf dan wel bij haar ongeboren kind,

dient zij dit vóór aanvang van de pretecho kenbaar te maken.

o Pretecho Centrum Westland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor

eventuele achteraf gebleken afwijkingen aan moeder of het ongeboren kind.

o Er wordt reeds tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan en tot op heden zijn

er geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echoscopische apparatuur.

Pretecho Centrum Westland neemt desondanks geen verantwoordelijkheid voor eventuele

(schadelijke) effecten op de lange termijn.

o Mocht de echoscopiste de verdenking hebben op een afwijking, dan houdt zij zich het

recht voor dit mee te delen aan de ouder(s) en deze informatie te willen delen met de

zwangerschapsbegeleider.

o Bij een geslachtsbepaling kan geen 100% zekerheid worden gegeven. In geval van twijfel

zal er geen uitspraak over gedaan worden. Geslachtsbepalingen worden NIET kosteloos

herhaald. Pretechocentrum Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel

foutieve beoordeling van het geslacht.

.

o De ligging en beweeglijkheid van de baby, maar ook bijvoorbeeld de plaats van de placenta

of hoeveelheid vruchtwater zijn van invloed op het beeld dat er bij een 3 /4 D echo

verkregen wordt. Pretecho Centrum Westland zet zich volledig in voor het verkrijgen van

de best mogelijke plaatjes, maar kan geen garantie geven op de manier waarop het kindje

in beeld gebracht kan worden.

o Omdat echobeelden afhankelijk zijn van factoren die van te voren onbekend zijn (ligging,

vruchtwater, placenta, BMI), worden echo’s NIET kosteloos herhaald.

o Betaling dient te geschieden voor aanvang van de echo, per pin.
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