
Nieuw: Echografie  
in de fysiotherapie
Geeft een duidelijk beeld 
van uw klachten

In de fysiotherapiepraktijk van 
Fysiotherapie Mantinghcentrum 
Stadskanaal is het mogelijk om 
met echografie specifieke klach ten 
en blessures te kunnen onderzoe
ken en beoordelen.

Fysiotherapie is een beroep dat constant in ontwikkeling is en continu zoekt 
naar nieuwe onderzoeksmethoden en betere technieken. Echografie is een 
techniek waar wij in de praktijk dankbaar gebruik van maken. Het is een uit
stekende aanvulling op de al bestaande onderzoek en testmogelijkheden bin
nen het fysiotherapeutisch onderzoek.

Wat is echografie?
Echo’s worden gemaakt met een computer en een speciaal ontwikkelde 
echokop. Hiermee worden beelden van weefselstructuren in uw lichaam ge
maakt. Door het uitzenden en opvangen van een geluidssignaal is de compu
ter in staat een beeld te vormen van de lichaamsstructuren die zich onder de 
echokop bevinden. Deze echokop wordt op de huid geplaatst. Verschillende 
soorten weefsels kaatsen verschillende soorten signalen terug, waardoor een 
duidelijk beeld ontstaat op het beeldscherm van de computer. Op deze manier 
kunnen specifieke symptomen en vermoedelijke oorzaken bevestigd of ont
kend worden. Een gespecialiseerde fysiotherapeut beoordeelt deze beelden 
voor u.

Het grote voordeel van echografie is dat u direct de uitslag krijgt van het onder
zoek. De fysiotherapeut kan meteen de uitslag terugkoppelen en meenemen 
in de behandeling. Het onderzoek is geheel pijnvrij.
Naast onderzoek wordt de echo ook gebruikt als hulpmiddel bij de behande
ling van rugklachten, waar spierstabilisatie nodig is. Hierbij kan de patiënt zelf 
zijn spieren op de monitor zien tijdens de training. 
Echografie wordt gebruikt bij onderzoek van:

 z De schouder.
 z De elleboog.
 z De pols.
 z De heup.
 z De knie.
 z De enkel.
 z Training stabilisatie spieren bij lage rugklachten.

Echografie kan een goed aanvullend middel zijn ter ondersteuning van de diag
nose. Hiermee kan men tijdens het revalidatieproces ook het herstel volgen. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.
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Geeft een duidelijk beeld 
van uw klachten.

Echografie

Fysiotherapie 
Mantinghcentrum 
Stadskanaal

Nieuw in de fysiotherapie!

 z Algemene fysiotherapie 
 z Psychosomatische fysiotherapie
 z Ontspanningstherapie
 z Medische trainingstherapie
 z Triggerpoint  manuele pijnpunt
behandeling 

 z Triggerpoint  Dry Needling
 z Manuele therapie
 z Incontinentietraining
 z Oedeemtherapie

 z Bekkenfysiotherapie
 z Kinderfysiotherapie
 z Groepstraining voor mensen met 
nek en/of rugklachten

 z Kaakfysiotherapie
 z Begeleiding van Parkinsonpatiënten
 z Groeps therapie voor mensen met 
Fibromyalgie, COPD, Diabetes Mel
litus, Hart, Osteoporose, Artrose 

 z Fysiofittrainingen

Ook voor deze behandelingen kunt u bij ons terecht:

Fysiotherapie 
Mantinghcentrum 
Stadskanaal

Fysiotherapie Mantinghcentrum Stadskanaal
Blokwieke 94  9501 EZ Stadskanaal  Tel: 0599  61 08 72
Hoveniersweg 1  9502 BW Stadskanaal (Pagecentrum)
info@fmsfysiotherapie.nl  www.fmsfysiotherapie.nl

volg ons ook 
op facebook


