Gebruiksaanwijzing

Shockwave Therapie (ESWT)

Shockwave therapie, ook wel 'ESWT' (Extracorporeal

Op die manier wordt het herstelmechanisme van uw lichaam

Shockwave-therapie), wordt ingezet bij de behandeling

gestimuleerd. Met andere woorden: de therapie activeert de

van (chronische) klachten. Denk hierbij aan schouder-,

eigen genezingskracht van het lichaam.

achillespees- en elleboogklachten. Met name in geval
van hielspoor zetten we de therapie veelvuldig in.

De behandeling duurt niet lang, gemiddeld 5 tot 10 minuten
per sessie. Afhankelijk van uw klachten hebben de sessies

CHRONISCHE PIJN

meestal een behandelinterval van 7 tot 10 dagen. De behan-

Veel chronische pijnklachten worden veroorzaakt door

delingen worden overigens wel vaak als pijnlijk ervaren.

ontstekingen, verkalkingen van pezen of slijmbeurzen. Ook
verkrampte spieren of spierknopen kunnen veel pijn veroor-

VOORDELEN THERAPIE

zaken. Soms blijkt geen resultaat geboekt te worden met

De therapie biedt een aantal belangrijke voordelen:

injecties, medicatie, fysiotherapie of relaxatiemethoden. Pijn

-

Snel resultaat. Dit houdt concreet in dat
pijnverzachting of herstel van de bewegings-

keert dan na korte tijd terug, soms heftiger dan voorheen.

vrijheid binnen enkele dagen optreedt;
ZONDER MEDICATIE OF INGREPEN

-

Weinig bijwerkingen. Ondanks het feit dat de

In dat geval kunt u baat hebben bij shockwave therapie.

therapie weinig bijwerkingen kent, kunnen direct

Hierbij wordt de pijnlijke plek voorzien van schokgolven; het

na de behandeling wel een lichte roodheid, een

systeem is vergelijkbaar met dat van een niersteenvergruizer.

zwelling of blauwe plekken ontstaan.

De pijnklachten worden dus zonder medicatie of chirurgische

-

Geen injecties of operatie. Door de therapie

ingrepen behandeld. Vaak wordt na enkele behandelings-

kunnen injecties of chirurgische ingrepen

sessies al succes geboekt. De therapie wordt beschouwd als

u bespaard blijven.

één van de meest vernieuwende ontwikkelingen in pijnbehandeling.

KOSTEN & VERGOEDINGEN
De kosten bedragen € 69,00 per behandeling. Een aantal

BEHANDELING

zorgverzekeraars vergoedt deze behandelingen. We adviseren u

Voor de behandeling plaatsvindt wordt op basis van een

uw polisvoorwaarden te raadplegen om na te gaan of de

consult en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door

behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

onze behandelaar gelokaliseerd. Nadat de bron van de pijn
en het pijngebied vastgesteld zijn, wordt van start gegaan

MEER INFORMATIE

met de therapie. Speciale apparatuur (een soort 'behandel-

Neem voor vragen en suggesties over onze dienstverlening

pistool') voorziet de pijnlijke plek van shockwave-impulsen.

contact op via onderstaande gegevens. Wij zijn een erkend

Deze impulsen zorgen ervoor dat de stofwisseling in het

leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-

pijngebied en de bloedcirculatie verbeteren.

gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge
eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.
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