Aanmelden

U kunt zich van maandag t/m donderdag
van 08.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van
08.00 tot 13.00 uur zowel telefonisch als
persoonlijk aanmelden bij onze secretaresse
of stuur ons een e-mail.

Zorgverzekering & kosten

Telefoon

(0313) - 414 866
Tussen 08.00 - 15.00 uur.

Echografie

Internet

info@fhc-dieren.nl
www.fhc-dieren.nl

Er is nog geen vergoedingsregeling voor de
toepassing van echografie door de fysiotherapeut. De kosten van een echografisch
onderzoek worden als onderdeel van een
fysiotherapeutische behandeling door uw
zorgverzekeraar vergoed, mits u voldoende
aanvullende verzekeringsrechten heeft.

Aanvullend
onderzoek

Onze zorglocaties

Hoofdvestiging & postadres
Treubstraat 70a
6951 BB Dieren
Dependances
Wilhelminaweg 25
6951 BM Dieren
Imboslaan 71
6951 KA Dieren

Informeer bij
uw therapeut
naar de juiste
locatie

Wat is echografie?

Veel mensen kennen echografie vanuit de zwangerschapsdiagnostiek. Echografie wordt gebruikt om
structuren in beeld te brengen die met bewegen te
maken hebben, zoals spieren, pezen, slijmbeurzen,
kapsel, banden, zenuwen en bloedvaten.
Hoogfrequente geluidsgolven, die voor het menselijk
oor niet waarneembaar zijn worden door middel van
een transducer het lichaam ingezonden en als echo’s
weer opgevangen. Het echografie-apparaat zet deze
echo’s om in beelden in grijstinten.

Wat is het doel?

Echografie wordt in onze praktijk toegepast voor de
beoordeling van musculoskeletale (spier/pees/bot) aandoeningen van de schouder, elleboog, pols, hand, heup,
knie en enkel/achillespees. Ook spierscheuren, zoals bijvoorbeeld een zweepslag kunnen worden beoordeeld.
Naast het zichtbaar maken van afwijkingen is echo
ook een heel mooi medium om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen. Ook kan het zo zijn dat
het fysiotherapeutisch behandelplan na een echo nog
meer op maat kan worden gesneden.

Het echo onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het
onderzoek. Het onderzoek neemt over het algemeen zo’n
10 tot 20 minuten in beslag. Er wordt een laagje gel op de
transducer aangebracht, waarna deze over de huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden.
Tijdens het onderzoek kan de behandelaar u vragen bewegingen te maken welke dan op het beeldscherm gevolgd
en beoordeeld kunnen worden.
Echografie is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam.

Wie verzorgt het onderzoek?

Het echografisch onderzoek wordt in onze praktijk
verzorgd door Inge Sipkens. Zij heeft de opleiding
MSU-echografie gevolgd.
Inge Sipkens
i.sipkens@fhc-dieren.nl
(0313) - 745 121

