ECHODIAGNOSTIEK
Deskundigheid:
De echografist combineert zijn fysiotherapeutische kennis
en vaardigheden met zijn echografische kennis en ervaring.
Deze combinatie is uniek. Hij ziet wat er mis is en we
kunnen deze kennis toepassen in het behandelplan. We
maken niet alleen een plaatje maar we combineren de
plaatjes met ons klinisch onderzoek.

Met behulp van echodiagnostiek kan je inzicht krijgen in de
gewrichten, pezen en spieren en de contouren van de
botten.
Dit kan gebruikt worden bij:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Schouder : slijmbeursontstekingen, pees- en
spierbeschadigingen (evt. kalk) en scheuren,
botafwijkingen. Echodiagnostiek van het
bewegingsapparaat
Elleboog : tenniselleboog, golferselleboog
Pols : carpaaltunnel syndroom, peesbeschadigingen
Heup : slijmbeursontstekingen en kapsel
Knie : kniepees en kniebanden
Enkel : gewricht en enkelbanden
Hamstrings : scheuren en verrekkingen
Achillespees : scheuren en ontstekingen
Kleine fissuren in bot, zoals in de handwortel of
avulsiefractuur bij de enkel.

Een groot voordeel van echodiagnostiek is dat wij tevens
bewegende beelden kunnen opnemen, zodat wij het
dynamische gedrag van gewrichten, pezen en spieren
kunnen beoordelen. Bewegend onderzoek is belangrijk om
een bepaalde obstructie tijdens een beweging of het
glijgedrag van een pees ten opzichte van aangrenzende
structuren te kunnen beoordelen, hierdoor ontstaat er meer
inzicht in het functioneren van het bewegingssysteem.
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Echodiagnostiek als evaluatiemiddel
Echodiagnostiek van het bewegingsapparaat kan
weefselschade in beeld brengen, waardoor je meer inzicht
verkrijgt in de belastbaarheid van het weefsel. Het
behandelplan zal mede hierdoor bepaald worden. Het
herstelproces van m.n. het peesmateriaal kan goed gevolgd
worden, zodat altijd de juiste dosering en trainingsvorm
gekozen kan worden.
Een echo diagnostisch onderzoek kan zowel op uw eigen
initiatief als na verwijzing van huisarts/specialist of collega
fysiotherapeut plaats vinden. Aangezien er op dit moment
binnen de fysiotherapie nog geen speciaal tarief voor het
echografisch onderzoek bestaat, zullen wij het onderzoek
als een eenmalig fysiotherapeutisch consult bij u of uw
zorgverzekeraar in rekening brengen.
Wanneer het onderzoek als tussentijds evaluatiemiddel
plaats vindt, dan beschouwen wij dit als een normale zitting
fysiotherapie.
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