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Echografie voor
(pijn)klachten van
spieren, pezen en

gewrichten
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WIE ZIJN WIJ?

Al sinds 2002 richt Echografiepraktijk 
TwentheCentrum zich op patiënten met 
uiteenlopende (pijn)klachten van het 
bewegingsapparaat. In onze praktijk 
werken ervaren radiologen en 
echolaboranten samen 
om de patiënten zo goed en deskundig 
mogelijk te helpen.

WAT IS ECHOGRAFIE?

Echografie, ook wel echoscopie 
genoemd, is een techniek die gebruik 
maakt van geluidsgolven die zich door 
het lichaam verplaatsen. Om een echo 
te kunnen maken moet er een 
contactgel op de huid worden 
gesmeerd, deze geeft het geluid dat 
door de echokop (transducer) 
uitgezonden wordt door. Op basis van 
de tijd en de sterkte waarin de 
geluidsgolf terugkeert naar de 
transducer wordt bepaald met wat voor 
soort structuur we te maken hebben en 
hoe diep deze structuur ligt. Op basis 
van deze informatie wordt een zwart/wit
beeld gegenereerd. Echografie is 
pijnloos en doordat er met geluid wordt 
gewerkt en niet met straling (zoals 
röntgen), is het onschadelijk.

Echografie geeft een goed beeld van zacht 
weefsel, de zogenaamde “weke delen” van 
het lichaam, bijvoorbeeld spieren, pezen, 
gewrichtsbanden en zacht weefsel.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?

 Klachten van het bewegingsapparaat
– pijnklachten en/of
– bewegingsbeperking
Denk hierbij aan 
slijmbeursontstekingen, 
peesontstekingen, triggerpoints 
(spierknopen) en overige pijnlijke 
plekken in de weke delen.

 Buikechografie
Denk hierbij aan galstenen of 
nierstenen

BEHANDELEN

Wanneer wij een diagnose stellen waarvoor 
wij denken dat een behandeling zinvol is 
zullen we dit met u bespreken.
Voor veel uiteenlopende klachten van het 
bewegingsapparaat kunnen wij met behulp 
van echografie gericht injecties geven 
precies daar waar het nodig is. Doordat we 
zo gericht kunnen behandelen is de kans op 
een goed resultaat groot. 

Wilt u liever geen behandeling? Geen
probleem, u kunt ook de uitslag van 
de echo met uw huisarts, 
fysiotherapeut of andere behandelaar
bespreken. Via onze website kunt u 
veilig inloggen met uw DigiD om uw 
dossier te bekijken en te downloaden.

PATIËNTPORTAAL

Via onze website kunt u veilig 
inloggen met uw DigiD om uw dossier
te bekijken en te downloaden. Ook 
kunt u hier uw afspraken bekijken. 


