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27 docenten 
radiologen, 
chirurgen, 

internisten, 
cardiologen

12 
verschillende 

cursussen

Meer dan 
500 cursisten 

opgeleid

Meer dan 10 
jaar ervaring

Door de intensieve begeleiding en 
betrokkenheid mogelijk een van de 
beste cursussen van deze tijd..

“

“

De Nederlandse Echografie academie 
bestaat sinds 2013 en heeft aan meer dan 
500 huisartsen en medisch specialisten 
opleiding gegeven in echografie.

Met een team van meer dan 20 radiologen 
waarmee elk aandachtsgebied wordt 
bestreken kan er gehoor worden gegeven 
aan elke vraag naar opleiding en elke 
ontwikkeling op welk vakgebied dan ook.

Met meer dan 12 opleidingen is er een 
keur aan opleidingen ontstaan. In de nabije 
toekomst is de verwachting dat ook dit 
aantal zal toenemen door de vraag vanuit 
de kliniek.
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KWALITEIT

De kwaliteit van onze opleidingen en 
onze opleiding materialen is van het 
hoogste belang. Het gaat nog steeds 
om gezondheidzorg.

BETROKKENHEID

Wij nodigen alle specialisaties waar 
we opleidingen voor verzorgen te 

participeren in het samenstellen 
van het curriculum en als 

docenten.

PRAKTIJKGERICHT

Het belangrijkste onderdeel van 
onze cursussen is het hands-on 
praktijkgedeelte. Alleen door te 
doen kan iemand leren 
echograferen.
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Constantijn Pleiter, 
radioloog

Oscar Jansen, 
radioloog

OPRICHTERS NEDERLANDSE ECHOGRAFIE ACADEMIE

HET DOCENTEN TEAM
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artsen

huisartsen

chirurgen

neurologen

orthopeden

internisten

10 jaar 
ervaring

27 ervaren 
docenten

11 klinische 
opleidingen

>1000 
artsen 

getraind



Nederlandse 
Echografie
Academie

NEAc cursus 
locatie in 
Almere

Hier beschikken 
we over top 

segment 
echoapparatuur

Goed 
bereikbaar met 

voldoende 
parkeerruimte



Praktische echografie 
opleiding 

• Gedegen kennis van hetgeen op de werkvloer tijdens de 
dagelijkse werkzaamheden van de echograferende
laborant wordt verwacht en sluit daar naadloos op aan.

• Zeer veel praktische training ondersteund door 
relevante theorie in de juiste klinische context. 
Ccasuïstiek uit de kliniek voor te dragen tijdens de 
cursusdagen. 



Praktische 
echografie 
opleiding 

• De nadruk van het eerste gedeelte van de 
cursus zal liggen op het uitvoeren van de 
standaard onderzoeken. 

• In het tweede gedeelte zal de nadruk 
liggen op het beschrijven en 
interpreteren van de afwijkingen. De 
relatie met pathologie, normale 
varianten en drogbeelden zal hierin een 
belangrijke rol spelen.

• Onze cursus is zeer interactief opgesteld. 
Cursisten worden aangemoedigd om 
vragen, problemen en opmerkingen voor 
te leggen aan de cursusleiding. 

• Ongedwongen en opbouwende, veilige 
sfeer tijdens de cursus.



DOEL • Het doel van deze opleiding is het trainen 
van radiodiagnostisch laboranten tot 
zelfstandig functionerende 
echografielaboranten met een optimale 
positiebepaling in het klinische werkveld.



Klassikaal onderwijs en 
praktijkleren

• Klassikaal onderwijs 20 weken intensieve 
begeleiding, instructie en theorielessen op locatie 

• Praktijkleren 20 weken cursist in het eigen 
ziekenhuis de geïnstrueerde stof te oefenen en 
opdrachten voor de schoolleren weken uit te 
werken.



Klassikale 
onderwijsdagen

• Colleges, gastdocenten en radiologen

• In de colleges wordt dieper ingegaan op de 
lesstof, lastige onderwerpen worden nader 
verklaard en de uitgevaardigde opdrachten 
worden klassikaal besproken

• Praktijklessen 

• Kleine groepjes 

• Op elkaar begeleid door radiologen en 
echografisten. 

• De praktijkoefeningen worden voorafgegaan 
door een theoretische inleiding. 



De opbouw 
van het 
college 

• Anatomie. De relevante anatomie zal 
worden gedemonstreerd en 
besproken. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van statische en dynamische 
(filmmateriaal) opnamen. 

• Scanprotocol. Voor elk onderdeel zal 
het scanprotocol worden besproken. 
Hiertoe krijgt elke cursist een visueel 
uitgewerkt voorbeeld van het 
protocol. 

• Demonstratie. Elk onderdeel zal 
worden gedemonstreerd door de 
docent. Hierbij zal het gehele protocol 
aan bod komen. Tips and trics zullen 
worden gedemonstreerd. Er zal op 
worden toegezien dat iedere cursist 
dit gedeelte adequaat beheerst

• Pathologie. De meest relevante 
pathologie zal worden besproken. Dit 
gedeelte bestaat uit een hoorcollege 
en een klassikaal aangeboden deel, 
casuïstiek die interactief zal worden 
besproken.



Intervisie 

• Cursisten zullen in kleine groepen 
aan elkaar de bevindingen van hun 
onderzoek presenteren. 

• Dit draagt bij aan het leren van 
presenteren van 
onderzoeksbevindingen zoals ook in 
de klinische setting gebruikelijk is in 
de presentatie aan de radiologen of 
aanvragers.



E-learning 

• Voorafgaand aan de cursus is 
er een e-learning beschikbaar
ter voorbereiding op de 
eerste cursusdag. 

• Met name techniek, basis 
beeld interpretative en 
transducerhandling worden
behandeld



Eindpunten  

• Diverse buikorganen echografisch afbeelden volgens het 
standaard protocol

• Diverse MSK-structuren echografisch afbeelden volgens 
het standaard protocol

• Diverse small parts structuren echografisch afbeelden 
volgens het standaard protocol

• De anatomische structuren die aan de orde zijn geweest in 
de lessen, op echografische afbeeldingen herkennen

• Een driedimensionaal beeld vormen van de anatomische 
structuren die aan de orde zijn geweest in de lessen.

• Pathologie die aan de orde is geweest in de lessen op 
echografische afbeeldingen te herkennen en beschrijven.

• Onderzoeksbevindingen samen te vatten en middels een 
coherent verslag presenteren

• Relevant vervolgonderzoek aanbevelen

• Het te verrichten/verrichte echo-onderzoek in een klinisch 
kader plaatsen



NEAc lesboek

Verplichte literatuur

• Sobotta Atlas of Anatomy of 
vergelijkbare anatomie atlas

• Abdominal Ultrasound: Step 
by Step, Berthold Block; Engels 
Paperback 9783131383631 
Druk: 3rd edition 

• Introduction to 
Musculoskeletal Ultrasound 
Getting Started; Auteur: 
Jeffrey A. Strakowski; Engels 
Paperback 9781620700655

Fragment 
NEAc lesboek


