Patiënteninformatie

Schokgolftherapie

Welke aandoeningen kunnen ondermeer
worden behandeld?
• Schouderpijn, bijvoorbeeld
schouderverkalking
• Tennis- of golferselleboog
• Kniepeesontsteking (jumper’s knee)
• Scheenpijn/beenvliesontsteking
• Pijn aan de achillespees
• Hielpijn (hielspoor)
• Chronische nek-, schouder- en rugpijn
• Spanningshoofdpijn
• Spierspanning veroorzaakt door
pijnlijke spierknobbels (trigger points)
• Pseudoarthrose

Laat uw leven niet door pijn beheersen!
Radiale shock wave therapie is een effectieve
behandeling voor bovenstaande klachten.
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Effectief bij pijn!

Laat uw leven niet door pijn

De behandeling

beheersen!

De therapeut stelt de plaats van de pijn vast
door het opzoeken van pijnlijke drukpunten.
Deze punten kunnen ook met het behandelpistool
of met echografie worden gelokaliseerd.

Spierpijn, pijn in schouder of hiel,
golfers- of tenniselleboog, chronische
pijn? Miljoenen mensen worden
in hun natuurlijke mobiliteit en
kwaliteit van leven beperkt door pijn.

Vervolgens wordt gel aangebracht op de
behandelzone. Hierdoor wordt het contact tussen
huid en het behandelpistool verbeterd en kunnen
de schokgolven optimaal het lichaam binnen
dringen.

“Ik dacht dat ik nooit meer zou kunnen
tennissen, maar na slechts 4
behandelingen stond ik al terug op het
tennisveld voor een wedstrijd!”

Het behandelpistool wordt geplaatst op de
pijnzone en schokgolven worden vrijgegeven.
Dit is over het algemeen pijnloos en wordt soms
als ‘oncomfortabel’ ervaren.

Radiale Shock Wave Therapie (R-SWT)
is een moderne en zeer doeltreffende
behandelingsmethode. De werking van radiale
shock wave therapie is vaak al na 4 behandelingen
merkbaar. Het genezingsproces wordt versneld door
stimulatie van de zelfgenezende eigenschappen
van het lichaam. Ze bevorderen de stofwisseling en
verbeteren de bloedsomloop. Beschadigd weefsel
herstelt en geneest zich. Hierdoor neemt de pijn
af en verbeterd de mobiliteit.
Wij behandelen onze patiënten al enige tijd
met shockwave therapie, en met veel succes.
Neem contact met ons op. We geven U
graag alle informatie die U nodig heeft!

In een aantal gevallen zal de therapeut gebruik
maken van een andere behandelkop, de D-actor.
Deze combinatie van schokgolven en trillingen
wordt onder andere bij spieraandoeningen
toegepast.
Duur en frequentie van de behandeling.
Een behandelsessie duurt tussen de 5 en 10
minuten, afhankelijk van de te behandelende
aandoening. Over het algemeen zijn er 6-8
behandelsessies met tussenpozen van een
week nodig.

De voordelen van de
ShockMaster shock wave:
• Snel en effectief
• Alternatief voor operatie
• Geen langdurige
revalidatie
• Behandeling door uw
fysiotherapeut
• Geen medicatie
meer nodig
ShockMaster:
Effectief bij pijn!

