
Protocol MSU Overdrachtsformulier naar collega voor echografie 

1 Algemeen: 

MSU echografie  

Het doel van dit protocol is triage voor collega’s. Het aanvullend beeldvormend onderzoek middels 

echografie  kan duidelijkheid geven over de diagnose,  het stadium van een aandoening en kan ook het 

effect van een behandeling monitoren. Als laatste kan bij aanwijzingen op grotere afwijkingen de 

patiënt eerder en beter beargumenteerd (terug) worden verwezen naar collega, huisarts of specialist. 

Bij een tendinopathie kan een inschatting van de fase geduid worden. Dit geeft een duidelijkere 

prognose. Het kan de patiënt inzicht in zijn klacht geven en hierbij de therapietrouw vergroten.  

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te diagnosticeren of onderzoeken van vaten en het 

vaatsysteem, het lymfe systeem, interne organen of overige delen van het lichaam. De MSU 

echografist is ook niet opgeleid tot het onderzoeken, herkennen of diagnosticeren van maligniteiten. 

Bij twijfel zal de echografist altijd beargumenteerd terugsturen naar de collega, huisarts of verwijzend 

specialist.  

Een belangrijke voorwaarde voor het doorsturen naar een collega voor echografie is het gebruik van 

een duidelijke vraagstelling. 

Een verwijzing voor MSU echografie kan binnenkomen via een collega fysiotherapeut, Huisarts, 

Specialist of via andere fysiotherapiepraktijken  

Ook kan een patiënt op eigen initiatief om een echo-onderzoek vragen. Dit is mogelijk, er zal echter 

altijd eerst een volledig klinisch onderzoek aan een eventueel echo-onderzoek voorafgaan om de 

indicatie te bevestigen.  

 

2. Indicaties voor Echodiagnostiek (MSU): 

Bij verdenking op:  

- calcificaties 

- Bursitiden 

- degeneratie 

- tendinopathieën 

- cuff laesie 

- AC problematiek 

- Afwjkend klachten beloop  

 

Zo zal echografie toegevoegde informatie verschaffen over bijvoorbeeld:  

 De mate van zwelling bijv. van of rond een pees, peesschede of tunnel  

 De mate van structuurverandering bijv. degeneratie  

 De mate van herstel, bijvoorbeeld na rust of gerichte therapie  



 De soort en mate van afwijkingen, bijv. aan peritendineum, bursa, en andere (omliggende) 

structuren  

 De soort en mate  van rupturen, bijvoorbeeld grootte, richting, volledig, partieel  

 De mate van dehiscentie (opengaan, uit elkaar gaan) bij een beschadiging, ruptuur  

 De mate en het stadium van kalkneerslag bijv. in een pees of spier 

 

3. Verslaglegging: 

Verslaglegging volgens eigen scan protocol. 

 

4. Tijdindicatie 

Voor een spoed indicatie zal Echografie binnen 2 werkdagen moeten plaatsvinden. 

Spoed indicatie voor echografie: 

- Heftige pijn, acute infectie, bv een chemische bursitis 

- Acute ruptuur van de cuff 

 

Voor alle andere patiënten is Echografie binnen 2 werkweken gewenst. 

 

5. Bewaren gegevens:  

De beelden zullen volgens medische voorschriften 15 jaar bewaard dienen te worden.  

Zo nodig kunnen cliënten hun MSU-opnames via USB stick meekrijgen.  

Of een foto maken van het scherm met hun eigen telefoon. 

 


