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Introductie	  
In	  2007	  heeft	  Ruud	  Barends	  de	  opleiding	  musculoskeletal	  ultrasound	  gedaan	  en	  vanaf	  
die	  tijd	  wordt	  bij	  Fysiogroep	  Zaandam	  gebruik	  gemaakt	  van	  echografie	  bij	  het	  
vaststellen	  van	  meerdere	  letsels	  en	  aandoeningen.	  
	  
Wat	  is	  echografie?	  
Echografie	  is	  een	  onderzoeksmethode	  waarbij	  met	  behulp	  van	  hoogfrequente	  
geluidsgolven	  een	  afbeelding	  van	  het	  lichaam	  kan	  worden	  gemaakt.	  
	  
Aanvulling	  op	  diagnostisch	  onderzoek	  
Bij	  de	  Fysiogroep	  wordt	  echografie	  gebruikt	  als	  waardevolle	  aanvulling	  bij	  het	  
onderzoeken	  van	  de	  spieren,	  pezen	  en	  gewrichtsbanden	  van	  de	  schouder,	  elleboog,	  pols,	  
hand,	  knie	  en	  enkel.	  
	  
Mogelijkheden	  
Alle	  weke	  delen	  van	  het	  lichaam,	  zoals	  spieren,	  pezen	  en	  gewrichtsbanden	  kunnen	  met	  
echografie	  worden	  onderzocht.	  De	  geluidsgolven	  kunnen	  echter	  niet	  door	  bot-‐	  en	  
kalkstructuren	  heen.	  Echografie	  kan	  dus	  niet	  worden	  toegepast	  om	  bijvoorbeeld	  een	  
diagnose	  te	  stellen	  in	  het	  geval	  van	  botaandoeningen	  of	  -‐afwijkingen.	  
	  
Wanneer	  echografie?	  
Echografie	  wordt	  gebruikt	  bij	  onder	  andere	  de	  volgende	  klachten:	  
	   	   -‐	  	  peesontsteking	  en	  (ongewenste)	  kalkvorming	  in	  een	  pees	  of	  spier	  	  
	   	   -‐	  	  peesschede-‐ontsteking	  	  
	   	   -‐	  	  knieklachten	  	  
	   	   -‐	  	  achillespeesklachten	  	  
	   	   -‐	  	  spierscheuring	  	  
	   	   -‐	  	  slijmbeursontsteking	  	  

Echodiagnostiek	  
	  
Deze	  folder	  geeft	  informatie	  over	  echodiagnostiek:	  het	  gebruik	  maken	  van	  
geluidsgolven	  om	  bepaalde	  aandoeningen	  op	  te	  sporen.	  

	  



Werkwijze	  
Bij	  een	  echografie	  wordt	  een	  klein	  apparaatje,	  de	  echokop,	  heen	  en	  weer	  bewogen	  over	  
een	  bepaald	  deel	  van	  het	  lichaam.	  Het	  zendt	  geluidsgolven	  uit,	  die	  door	  de	  verschillende	  
weefsels	  in	  het	  lichaam	  als	  een	  echo	  teruggekaatst	  worden	  en	  omgezet	  in	  een	  
videobeeld.	  Het	  onderzoek	  is	  geheel	  pijnloos.	  
	  
Bijwerkingen	  
Omdat	  bij	  echografie	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  geluidsgolven	  en	  de	  patiënt	  dus	  niet	  
aan	  straling	  wordt	  blootgesteld	  zoals	  bij	  röntgenonderzoek,	  is	  echografie	  niet	  schadelijk	  
voor	  de	  gezondheid	  en	  heeft	  geen	  bijwerkingen.	  
	  
Myofeedback	  
Echografie	  is	  ook	  een	  belangrijk	  hulpmiddel	  bij	  het	  leren	  aanspannen	  van	  bepaalde	  
buikspieren.	  Op	  de	  monitor	  kan	  de	  spieractie	  zichtbaar	  worden	  gemaakt	  met	  een	  lijntje	  
of	  een	  geluidssignaal.	  Door	  het	  zien	  hiervan	  gaat	  het	  leren	  sneller	  en	  gemakkelijker.	  Dit	  
is	  vooral	  belangrijk	  bij	  patiënten	  met	  chronische	  lage	  rugpijn	  of	  bekkenpijn	  door	  een	  
zwangerschap.	  
	  
Toegevoegde	  waarde	  
Echografie	  maakt	  het	  mogelijk	  een	  nog	  betere	  diagnose	  te	  stellen,	  met	  als	  resultaat	  een	  
zeer	  specifieke	  behandeling.	  Wanneer	  de	  echobeelden	  daartoe	  aanleiding	  geven,	  kan	  
snel	  worden	  verwezen	  naar	  een	  specialist.	  
	  
Met	  behulp	  van	  echografie	  is	  het	  niet	  alleen	  mogelijk	  een	  goede	  diagnose	  te	  stellen,	  maar	  
kan	  ook	  het	  herstelproces	  gevolgd	  worden	  van	  pezen	  en	  spieren.	  Verder	  gebruiken	  we	  
echografie	  om	  de	  route	  van	  een	  naald	  tijdens	  een	  injectie,	  die	  door	  de	  huisarts	  wordt	  
gegeven,	  te	  kunnen	  volgen,	  zodat	  op	  de	  juiste	  plek	  geprikt	  kan	  worden.	  
	  
Meer	  weten?	  
Wanneer	  u	  na	  het	  lezen	  van	  de	  folder	  nog	  vragen	  hebt	  of	  meer	  uitleg	  wilt,	  is	  Ruud	  
Barends	  graag	  bereid	  uw	  vragen	  te	  beantwoorden	  of	  een	  en	  ander	  toe	  te	  lichten.	  U	  kunt	  
hem	  rechtstreeks	  benaderen	  of	  uw	  vraag	  stellen	  op	  onze	  website	  
www.kernpraktijken.nl	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
Tobias	  de	  Coenestraat	  2	  •	  1462	  KR	  Middenbeemster	  
T:	  0299	  68	  39	  88	  
E:	  fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Papaverstraat	  27	  •	  1131	  HK	  Volendam	  
T:	  0299	  32	  01	  75	  
E:	  garage@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Melbournestraat	  2c	  •	  1448	  NH	  Purmerend	  
T:	  0299	  42	  56	  83	  
E:	  weidevenne@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  	  
	  

‘t	  Spil	  20	  •	  1141	  SE	  Monnickendam	  
T:	  0299	  65	  11	  09	  
E:	  oosteree@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Ereprijsweg	  9	  •	  1508	  CT	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
	  
Ereprijsweg	  1	  •	  1508	  CT	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
	  
Miller	  Sports	  •	  Kuilpad	  1	  •	  1509	  AS	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
E:	  fysiogroepzaandam@kernpraktijken.nl	  -‐	  info@fysiogroep.nl	  

	  
	  
Kernpraktijken.nl	  


