
                                                                                                                                 

                                                                                          
 

Geachte leden van de VFBV, 

Zoals jullie op het Najaarscongres van de VFBV op 29 november in Zeist hebben kunnen zien en horen, is 

mobiele echografie de toekomst. In onze opinie werd de toekomst gedurende de presentatie van onze 

concurrent echter wel iets té rooskleurig neergezet, vindt u niet? 

Desalniettemin heeft de medische staf van Willem II & Telstar besloten om mobiele echografie te 

omarmen. Waarom? Omdat zij door ons eerlijk geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van mobiele 

echografie. Enraf-Nonius en Sonon zijn van mening dat mobiele echografie zeker een plaats heeft in de 

topsport, maar nog niet kan tippen aan de beeldkwaliteit van stand-alone apparatuur.  

Vanuit uw vak gezien is dit een belangrijk criterium. Willem II & Telstar hebben, via andere kanalen zoals 

het ziekenhuis of een eerstelijns diagnostisch centrum, echter toegang tot stand-alone apparatuur waarbij 

MSK-structuren van spelers zeer gedetailleerd in beeld gebracht kunnen worden. Wij ontkennen niet dat 

deze kwaliteit nodig is om blessures nog beter in kaart brengen en te monitoren. Het is echter wel zo dat 

hier een prijskaartje aan hangt die voor de meeste BVO's niet binnen het budget ligt.  

Een mobiel echosysteem kunt u tijdens thuis- en uitwedstrijden, jeugdwedstrijden, trainingskampen en bij 

jeugdkampen inzetten om de zogenaamde ‘pluis/niet pluis’-screening te begeleiden met echodiagnostiek. 

De Sonon is mobiel, draadloos, gebruikersvriendelijk, betaalbaar en aan te sluiten op uw iOS en/of 

Android-toestel. Tevens is de kwaliteit goed genoeg om anatomie en pathologie te herkennen die u bij 

een ‘pluis/niet pluis’-screening ook daadwerkelijk wilt herkennen. De mogelijkheden met de Sonon 300-L 

heeft u tijdens onze demonstratie van Percutaneous Needle Electrolysis (PNE) op 29 november kunnen 

zien.  

Als partner van de VFBV willen wij u graag eerlijk en objectief informeren, vandaar dat we ervoor gekozen 

hebben om dit nieuwsbericht op te stellen.  

Wij bieden u eveneens de mogelijkheid om de Sonon 300-L eenmalig aan te schaffen tegen € 6.995,- 

(exclusief btw). Zet u uw eerste stappen op het gebied van echografie/echodiagnostiek? Dan kunnen wij u 

tevens een gratis Introductiecursus Echografie aanbieden, inclusief het gebruik van de Sonon 300-L. Meer 

weten? Kijk op www.enraf-nonius.nl/ of neem contact met ons op! 

Met vriendelijke groet, 

Edwin van Oort 

edwin.van.oort@enraf-nonius.nl 

06-53366323 

Verkoopdirecteur Enraf-Nonius Nederland 
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