
Shockwave
therapie

Verzekering
Indien u voor fysiotherapie verzekerd bent 
worden ook de kosten van shockwave therapie 
vergoed door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg 
hiervoor uw polisvoorwaarden 
van uw zorgverzekeraar.
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Voordelen shockwave therapie
•   uitstekend genezingspercentage
•   milde en kortdurende behandeling
•   behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie
•   weinig bijwerkingen
•   patiënt vriendelijk
•   slecht 3 to 6 sessies noodzakelijk

Directe toegankelijkheid
U heeft de mogelijkheid om zich zonder verwijsbriefje te 
melden bij de therapeut als er sprake is van een
probleem met het bewegingsapparaat of wanneer
vermoed wordt dat daar de oorzaak van de klachten zit. 
Na aanmelding bij de therapeut wordt er een afspraak 
gemaakt voor een screening, waarbij de fysiotherapeut 
moet beoordelen of de klacht in aanmerking komt voor 
behandeling. 

Er wordt dus niet direct behandeld. Het kan zijn dat de 
therapeut tot de conclusie komt dat u niet in aanmerking 
komt voor behandeling of dat nader onderzoek door 
huisarts of specialist gewenst is. In overleg met u worden 
dan verdere stappen ondernomen.

Wat is shockwave therapie?
Steeds meer behandelaars en patiënten zijn
geïnteresseerd in shockwave therapie, vanwege
het bewezen succes van deze therapievorm
voor een aantal indicaties. De term
‘Shockwave’ verwijst naar hoogenergetische
geluidsimpulsen die zich als golven dwars door
een medium heen verplaatsen (water, lucht of
een vaste stof). 

In de moderne pijntherapie worden de helende 
eigenschappen van shockwave therapie toegepast
voor de behandeling van pijnlijke zones. De hoog-
energetische akoestische impulsen verbeteren de 
stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. 
Op die manier wordt het herstelmechanisme van het 
lichaam gestimuleerd. 

Shockwave therapie kan o.a. een oplossing bieden bij:
•    verkalkingen in de schouder
•   chronische peesontstekingen
•   hielspoor
•   tennis– en golferselleboog
•   triggerpoints
•   scheenbeenvlies ontstekingen
•   spierpijn
•   acupunctuurpunten
•   slijmbeursontstekingen


