Informatiefolder

Echografie
Rapportage
Na ons echo onderzoek kunnen we als u dat wenst uw
huisarts informeren middels een rapport en ook kunnen we
dit rapport naar uw specialist sturen. De huisartsen en de
meeste specialisten zijn op de hoogte van onze specialiteit.

Wie betaalt de echografie?
Ons echografisch onderzoek zien wij als fysiotherapie. We
rekenen 1 zitting fysiotherapie extra voor dit onderzoek,
bovenop ons normale tarief voor fysiotherapie. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie komt
het echo onderzoek ten laste van uw aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullende verzekerd dan brengen wij
€75,00* bij u zelf in rekening. Dit is inclusief het rapport
dat naar u of naar uw huisarts gaat. (Tarieven zijn onder
voorbehoud van wijzigingen)
*Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen, voor actuele tarieven zie
www.mtcdeviergang.nl.

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij
uzelf in rekening gebracht.

Noordweg 77
2641 ZA Pijnacker
Bel voor een afspraak:

015 - 369 97 10
www.mtcdeviergang.nl
info@mtcdeviergang.nl

Wat hebben wij te bieden:
Echodiagnostiek

Deskundigheid

echodiagnostiek is een uitstekende methode om letsel
van gewrichten, spieren, pezen en banden maar ook van
botten in beeld te brengen. Nadat we de eventuele schade
aan deze weefsels in beeld gebracht hebben kunnen we
beter inschatten wat u wel en wat u niet mag doen. Ook
kan het voorkomen dat we besluiten u terug te sturen
naar uw huisarts omdat we denken dat verder onderzoek
noodzakelijk is.

Onze echografisten combineren hun fysiotherapeutische kennis en vaardigheden met hun echografische
kennis en ervaring. Deze combinatie is uniek. We zien
wat er mis is en we kunnen deze kennis toepassen in
ons behandelplan. We maken niet alleen een plaatje
maar we combineren de plaatjes met ons klinisch
onderzoek.

Apparatuur
We maken de echo opnames met een zeer geavanceerd
echosysteem (Logic E9 )waarmee we tot in detail de
spieren en pezen kunnen beoordelen.

Ervaring
Veel ervaring hebben we inmiddels met het scannen
van schouders, heupen, hamstrings, knieën, kuiten
en enkels. Mening sporter heeft bij ons inmiddels een
echo gehad.

Ruud Lindenburg
Ruud is in 1998 begonnen met de echografie, heeft 10
jaar lesgeven aan fysiotherapeuten en artsen en heeft
vele binnen- en buitenlandse cursussen gevolgd. Hij
heeft ook meegewerkt aan promotie onderzoek voor
een schouderorthopeed. Naast patiënten weten ook
collega fysiotherapeuten, huisartsen en orthopeden
hem te vinden voor een echoconsult.

Scholing
Onze echografisten zijn voortdurend bezig zich verder
te scholen. Naast het volgen van cursussen is er in ons
centrum veel aandacht voor het samen oefenen en samen
bespreken van patiënten. Met 5 echografisten in 1 praktijk
kunnen we elke dag de echografie aanbieden!

Voor wie
In principe komt elke blessure, elke aandoening van
spieren, pezen, banden en gewrichten in aanmerking
voor een echografisch onderzoek. Niet alleen sporters
met sportblessures maar ook mensen met artrosis,
rheuma, een zweepslag in de kuit of een scheur in een
achillespees kunnen bij ons terecht.

“Mama, zit er een baby in je knie?”
“Nee hoor, die meneer kijkt even hoe mama’s knie er aan de
binnenkant uit ziet.”

Onderdeel van intake
Elke patiënt die zich in ons centrum meldt voor onderzoek en behandeling van klachten aan schouders, ellebogen, polsen en handen, heupen en liezen, knieën,
kuiten , enkels en voeten komt in aanmerking voor een
echografisch onderzoek na/voor/of tijdens de intake.

Evaluatie
Tijdens uw revalidatie in ons centrum kunnen we gebruik
maken van de echografie om vast te stellen hoever de genezing van pees of spier gevorderd is en kunnen we kijken
wat er aan de hand is als de revalidatie niet soepel verloopt.

Intercollegiaal consult
Dagelijks doen we op verzoek van collega fysiotherapeuten, huisartsen of orthopedisch chirurgen een echografisch onderzoek om hun diagnose te onderbouwen of
een andere diagnose te stellen.

Eenmalig consult op eigen verzoek
Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen een echografisch onderzoek te laten uitvoeren op uw eigen verzoek,
als u zelf wilt weten wat er aan de hand is. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van een arts nodig.

