
Shockwave
behandeling

Telefoon
(0313) - 414 866
Op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur. 

Internet
info@fhc-dieren.nl
www.fhc-dieren.nl

Fysiotherapie locaties
Hoofdvestiging & postadres
Treubstraat 70a
6951 BB  Dieren

Dependances
Wilhelminaweg 25
6951 BM  Dieren

Imboslaan 71
6951 KA  Dieren

Informeer bij
uw therapeut
naar de juiste

locatie

Aanmelden
U kunt zich van  maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur zowel telefonisch op 
(0313) - 414 866 als persoonlijk aanmelden bij 
onze secretaresse. Ook kunt u natuurlijk een 
mail sturen naar info@fhc-dieren.nl of vul het 
contactformulier in op onze website.

Zorgverzekering & kosten
Er is nog geen vergoedingsregeling voor de 
toepassing van shockwave therapie door de 
fysiotherapeut. De kosten van shockwave 
therapie worden als onderdeel van een 
fysiotherapeutische behandeling door uw 
zorgverzekeraar vergoed, mits u voldoende 
aanvullende verzekeringsrechten heeft.

Helpt sneller 
en beter te 
herstellen   



De behandeling
Eerst vindt er een intake en onderzoek plaats, eventueel ook 
door middel van echografie, waarna er beoordeeld wordt of 
shockwave bij u als behandeling ingezet kan worden. Bij de 
volgende afspraak kan shockwave als behandeling worden 
ingezet. Dit gebeurt in combinatie met instructies hoe u 
kunt omgaan met uw klacht. Hiernaast krijgt u, indien nodig, 
oefeningen die het herstel ondersteunen en bevorderen.

Tijdens de shockwave behandeling wordt de behandelkop 
op de locatie van de klacht gezet en zult u een tikkend 
gevoel bemerken. Dit kan als pijnlijk ervaren worden. De 
behandeling zal, afhankelijk van de grootte van het ge-
bied ongeveer 10 minuten duren. Tijdens de behandeling 
wordt er continu met u geëvalueerd hoe het verloopt en 
hoe het voor u voelt.

Na de behandeling wordt vaak een klachtenvermin-
dering opgemerkt. Dit geeft echter niet aan dat u direct 
hersteld bent. In sommige gevallen kan het zijn dat er na 
de behandeling meer klachten aanwezig zijn. Dit wil niet 
zeggen dat de behandeling geen effect heeft. In beide 
gevallen is dit een normaal beloop. Meestal merkt u al 
na twee weken een duidelijke klachtenvermindering. Het 
totale herstelproces duurt echter wel langer. Dit zal de 
therapeut met u bespreken. Gemiddeld zijn er 6 behan-
delingen nodig. Tussen 2 behandelingen zit meestal een 
periode van 7 - 12 dagen. 

Wat is shockwave behandeling?
Shockwave therapie is een behandelmethode waarbij  
mechanische schokgolven worden opgewekt. Deze  
golven gaan via de behandelkop van het apparaat door 
de huid en dringen dan door in het aangedane weefsel.

Wat zijn de effecten van 
shockwave?
Shockwave verbetert de stofwisseling en bloedcir-
culatie en activeert daarmee het vermogen van het 
lichaam om zelf te herstellen. Daarnaast heeft het een 
pijnstillend effect zodat er beter gefunctioneerd kan 
worden. Ook kan shockwave eventueel in pezen aan-
wezige kalk afbreken. Hierdoor kan het lichaam de kalk 
afvoeren zodat klachten verdwijnen.

Waarbij kan shockwave onder 
andere worden toegepast:
•  Hielspoor/fasciopathie;
•  Peesproblemen, bijvoorbeeld in de knie, elleboog of 

schouder, achillespees;
•  Scheenbeenklachten (shin splints);
•  Kalkvorming in een pees.

Wie verzorgt de behandeling?
Wij werken met gespecialiseerde therapeuten. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
website (www.fhc-dieren.nl), bel (0313) - 414 866 
tussen 08.00 tot 17.00 uur of vraag er naar bij 
onze secretaresse.


