Hielspoor?
Schouderpijn?
Tenniselleboog?
Pijn aan de Achillespees?

Triggerpoints?

Peesklachten?

Pijn aan de knieschijf?

Golferselleboog?
Nek-– of schouderpijn?
Een speciale gids voor alle patiënten
die opnieuw pijnloos mobiel willen zijn

Wat zijn de voordelen van de shockwavetherapie?

Heeft u één van deze klachten?


Schouderpijn met beperkte beweeglijkheid



Elleboogpijn [tennis-, golferselleboog]



Pijn aan de knieschijf



Pijnklachten aan de Achillespees [achillodynie]



Hielpijn [hielspoor]



Chronische nek-, schouder– of rugpijn



Andere vormen van peesklachten









Wat is Shockwave en voor wie is het bestemd?

Hoe werkt shockwave?

Veel mensen hebben last van een tenniselleboog, hielspoor, achillespees, schouderverkalking of chronische peesklachten. Velen van hen
hebben diverse behandelmethoden geprobeerd maar blijven
klachten houden. Een succesvolle methode om deze pijn te behandelen is Extracorporeal ShockWave Therapy [ESWT], afgekort
Shockwave. Deze methode is vergelijkbaar met de werking van een
niersteenvergruizer. Door middel van radiale schokgolven wordt de
pijnlijke plek behandeld. Een operatie kan hierdoor in veel gevallen
worden voorkomen.

Allereerst lokaliseert de fysiotherapeut het pijnlijk gebied
middels echografie. Nadat de bron van de pijn en het pijngebied
zijn geïdentificeerd, wordt het letsel blootgesteld aan korte
shockwave-pulsen. U hoort hierbij een duidelijk tikken en voelt
schokken in uw lichaam.

Shockwave wordt beschouwd als één van de meest innoverende
ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling van het bewegingsapparaat. In tegenstelling tot conventionele behandelmethodes wordt
met shockwavetherapie de pijn rechtstreeks bij de oorsprong
bestreden zonder medicatie of chirurgie.

Deze hoog-energetische akoestische impulsen verbeteren de
stofwisseling en bloedcirculatie tevens is er een pijndempende
werking. Ze stimuleren op die manier het aanwezige herstelmechanisme van het lichaam. Met andere woorden, shockwave heeft
alles te maken met het activeren van de eigen genezingskracht
van het lichaam.

Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie
Kortdurende behandeling [5 tot 10 minuten per sessie]
Uitstekende therapiesucces na slechts 2 tot
5 behandelingen
Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen
Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele
dagen
Weinig bijwerkingen, wel kan direct na de behandeling een lichte
roodheid of zwelling ontstaan
Dankzij shockwave-therapie kan een injectie of zelfs een
operatie overbodig blijken

Kosten Shockwave behandeling
Uit onderzoek blijkt dat het optimale behandelresultaat bereikt
wordt bij 2 tot 5 behandelingen. Willemsen Fysiotherapie biedt u de
mogelijkheid om voor een startpakket te kiezen. Voor meer informatie met betrekking tot de kosten voor een startpakket verwijzen wij
u naar onze website www.willemsenfysio.nl of neem telefonisch
contact met ons op.
Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de
intake en onderzoek verhaald op de zorgverzekeraar en in mindering
gebracht.

Een startpakket bestaat uit:
 Intake gesprek
 Een lichamelijk / fysiotherapeutisch onderzoek
 2 Shockwave behandelingen altijd voorafgegaan door een
echografie
 Eindevaluatie middels echografie

