
 
Hoe ziet een onderzoek eruit 
 
De fysiotherapeut gaat met een echokop met gel over 
het lichaamsdeel waar u de klachten heeft. Op een 
scherm wordt het onderzochte gebied in zwart/wit 
beeld zichtbaar. Het onderzoek duurt maximaal een half 
uurtje en is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam. 
De fysiotherapeut bespreekt direct na afloop de uitslag 
met u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u een afspraak wilt maken of voor meer 
informatie kunt u terecht bij Fysiomaatwerk Zilverpark. 
 

 
Fysiomaatwerk 
Fysiomaatwerk Zilverpark is gevestigd op 
Lugteren 39 op de Maaspoort in Den Bosch. 
Voor een afspraak kunt u ons bellen op 073-6429572. 
 
 

 
Wat echografie 
 
Echografie is een beeldvormend onderzoek dat gebruikt 
wordt in het onderzoek van pijnklachten van bv pezen, 
gewrichten en gewrichtsbanden. 
Echografie geeft een directe weergave van bewegingen, 
functie en de anatomie van het lichaam. 
 
De fysiotherapeut gebruikt echografie als aanvullend 
onderzoek. Door de uitslag van het echo-onderzoek te 
combineren met het lichamelijk onderzoek kan de therapeut 
een gericht behandelplan opstellen. Tevens kan met behulp 
van echografie de mate van het herstel tijdens de revalidatie 
worden bewaakt. 
 
   

 
Wanneer echografie 
 
Echografie wordt in onze praktijk toegepast voor de 
beoordeling van letsel aan de schouder, de elleboog, de 
pols en hand, de heup, de knie en de enkel.   
Met behulp van echografie kunnen we pezen, kapsel, 
banden, spieren, slijmbeurzen, bot en gewrichten goed in 
beeld brengen. 
Ook kan gekeken worden naar de volgorde van 
aanspannen van spieren. Dit correct aanspannen is erg 
belangrijk bij sommige aandoeningen. (schouderluxaties, 
bekkeninstabiliteit, heupklachten) 

Als u aanvullend verzekerd bent voor 

fysiotherapie, kost het onderzoek u 

niets extra’s. Indien u geen 

aanvullende verzekering voor 

fysiotherapie heeft , koste het 

onderzoek 55 Euro inclusief rapportage 

naar de huisarts.  Fysiotherapie wordt vergoed uit de 

aanvullende verzekering. 

 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? 

Dan hangt uw jaarlijkse maximale vergoeding 

af van uw aanvullende 

verzekering.  Raadpleeg hiervoor de 

polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.  

Voor fysiotherapie geldt geen wettelijke 

bijdrage of eigen risico ! 

U blijft wel verantwoordelijk voor de 

gemaakte kosten 

Bij vragen kunt u 

ons vrijblijvend 

bellen of mailen  

 

Fysiomaatwerk Zilverpark Den Bosch               073-6429572                   www.fysiomaatwerkdenbosch.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FysioMaatwerk Zilverpark 

Lugteren 39 
5237 JV ‘s-Hertogenbosch 

073-6429572 
denbosch@fysiomaatwerk.nl 

www.fysiomaatwerkdenbosch.nl  
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