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De shockwave wordt uitgevoerd  door: 

Evelien de Groot, Marieke Kroon, 

Lianne Vrouwe en Arjen van Vuure.

De echografi e wordt uitgevoerd door: 

Marieke Kroon en Arjen van Vuure

Wat kan echografi e of 
shockwave voor u betekenen?

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE, 
MANUELE THERAPIE EN SPORTFYSIOTHERAPIE



In tegenstelling tot conventionele behandelmethodes kan  
met shockwave therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks  
bij de oorsprong worden bestreden. Zonder medicatie of  
chirurgie. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na  
enkele behandelingen.

Herkent u één van deze klachten?
•	 Schouderproblemen met of zonder verkalking
•	 Chronische elleboog pijn (tennis- of golferselleboog)
•	 Pijn rond de knieschijf (jumpers knee)
•	 Chronische achillespeesklachten
•	 Hielpijn (hielspoor)
•	 Pees klachten

Hoe ziet een behandeling er uit?
Allereerst starten we met een vraaggesprek (anamnese)  
en onderzoek zoals u van ons gewend bent. Aanvullend maken 
we een echo om het probleem precies in kaart te kunnen  
brengen en de juiste indicatie te kunnen stellen. 

Dan vindt de behandeling met de shockwave plaats als onder-
deel van een behandeling fysiotherapie. Het letsel wordt bloot-
gesteld aan korte shockwave pulsen. U hoort een duidelijke 
tikken en voelt schokken in uw lichaam. Deze hoge energetische 
akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling en de bloed-
circulatie in het pijngebied. Ze stimuleren op die manier het 
aanwezige herstel mechanisme van het lichaam. 

Bijwerkingen? 
Weinig bijwerkingen. Wel 
kan direct na de behan  - 
del ing een lichte roodheid  
of zwelling ontstaan. Dankzij 
shockwave therapie kan een 
injectie of zelfs een operatie 
overbodig zijn.

Echografie
Echografie wordt in de gezondheidszorg al op veel ver-
schillende manieren gebruikt. We zien het bij de gynae co - 
logie en veel organen worden bekeken door middel van een 
echo. Het kan een ondersteuning zijn voor ons onderzoek  
en de therapie.

Wij richten ons op de volgende gewrichten: pols, elleboog, 
schouder, enkel, knie en heup. Het is onder andere  
mogelijk om spieren, pees-weefsel, kapsel, banden en  
gewrichtsspleet met het kraakbeen te beoordelen. Het is  
niet mogelijk om het hele gewricht van voor naar achter-
en door te lichten. Botbreuken, spier, peesscheuren, kalk, 
zwelling of een slijmbeursontsteking zijn echter goed te  
constateren. Het is een snelle en goedkope manier om  
problemen op te sporen of uit te sluiten.

Hierdoor kunnen we inzichtelijk maken welke structuur  
invloed kan hebben op uw klacht. Maar ook kunnen we  
daardoor gerichter adviezen geven of uw behandelplan  
nog preciezer opstellen.
 
Er zijn natuurlijk ook wel eens afwijkingen te zien die  
mis schien niet in relatie staan met uw klacht. Of er wordt  
niets gevonden terwijl u wel klachten heeft. Maar dat is ook 
het geval bij röntgenfoto’s.

De echo’s worden gemaakt door Arjen van Vuure of Marieke 
Kroon. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact met 
ons opnemen.

Shockwave behandeling
Extracorporeal shockwave therapie (ESWT) wordt  
be schouwd als 1 van de meeste innoverende ontwikkelingen  
in de recente pijnbehandeling van het bewegingsapparaat.  


