Wat is echo-diagnostiek?

Echo-diagnostiek is het meest bekend van
de echo’s van zwangere vrouwen, maar
bijvoorbeeld ook van het hartonderzoek.
Echo werkt, doordat het apparaat hoog
frequent geluid uitzendt. Dit geluid kaatst
binnen het lichaam tegen verschillende
structuren terug en geeft dan een echo.
Het apparaat zet dit om in zwart-wit
beelden.
Ook binnen de fysiotherapie wordt steeds
vaker gebruik gemaakt van een echo
onderzoek om een beeld te krijgen van
alle “zachte” weefsels. Hierbij gaat het dan
om pezen, spieren, slijmbeurzen, kapsels,
etc. Deze vorm van echo-onderzoek wordt
ook wel MSU (Mulculo Skeletale Ultrageluid)
genoemd (gericht op spieren en pezen).
PrengerHoekman biedt echografie (MSU)
aan sinds 2009. Onze echografisten
vergroten hun kennis elk jaar met extra
scholing en door het volgen van cursussen.
Echografisch onderzoek verrichten wij

op verzoek van huisartsen, specialisten uit
het ziekenhuis, collega fysiotherapeuten uit
de regio en natuurlijk in opdracht van onze
directe collega’s.
Waarom een echo onderzoek?
• Het is niet belastend, er is geen straling
• Het is pijnloos
• Onderzoek is mogelijk tijdens beweging
• Het is relatief goedkoop
• Het is snel toe te passen
Een echo-onderzoek geeft een snel en
duidelijk beeld van de klachten en we kunnen
vaak daarmee andere klachten uitsluiten.
We kunnen ons daarom beter richten op de
veroorzaker van de problemen in plaats van
de symptomen te bestrijden. Het geeft
verder ook inzicht in hoe een pijnlijk gebied
er van binnen uitziet. Vaak is er van buiten
immers weinig te zien. Daarnaast is met het
onderzoek in veel gevallen mogelijk om de
voortgang van de klachten bij te houden.
Lees verder op volgende pagina
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Wat kunt u verwachten?
Heeft u een afspraak voor echo-onderzoek
dan volgt een standaard gesprek en onderzoek. Hierna start het echo-onderzoek.
Het te onderzoeken gebied moet onbedekt
zijn, dit is vanwege de gel die gebruikt wordt
tijdens de echo. Het echo-onderzoek zelf is
meestal niet belastend en duurt ongeveer
15-20 minuten. Vaak kunt u zitten of liggen
tijdens het onderzoek. Indien mogelijk geeft
de therapeut na afloop van het onderzoek
een uitleg en toelichting op de resultaten.
Daarna zal de therapeut een verslag maken
van het onderzoek en met uw toestemming
doorsturen naar de verwijzer (arts of fysiotherapeut).

Vergoeding
Echo-onderzoek is een onderdeel van
het onderzoeken/behandelen van een
fysiotherapeut. Daarom wordt een MSU
echo-onderzoek als een normale fysiotherapeutisch onderzoek of behandeling
gedeclareerd.
Is het veilig?
De veiligheid van echo-onderzoeken is
uitvoerig en intensief onderzocht. Er zijn
geen schadelijke eigenschappen bekend
van dit onderzoek.

Wat kunnen we zien?
• Pezen (ontstekingen, scheuren)
• Spieren
• Kapsels
• Banden
• Ontstekingen, schades, verkalking
• Functie bekkenbodemspieren
• Blaasfunctie
• Werking buik- en rugspieren

Voor aanmelding, meer informatie of andere
vragen kunt u contact opnemen met ons
via telefoonnummer 0597 413 236 of via de
email info@prengerhoekman.nl
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