ECHOGRAFIE

Echograﬁe & Shockwave Therapie vormen de ideale
combinatie om van je (chronische) pijn af te komen.

Echograﬁe is een beeldvormende techniek dat gebruikt
wordt in het onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten
van bijvoorbeeld pezen, spieren en gewrichtsbanden.
Het werkt met hoogfrequente geluidsgolven, die pijnloos
en onschadelijk zijn voor het lichaam, en is bij ons geheel
kosteloos! Na echo-onderzoek kan er een goed behandelplan
voor je blessure gemaakt worden. Hierdoor ben je snel weer
klachtenvrij!

POWER DOPPLER

Behalve dat het belangrijk is om de precieze aandoening
te weten, is het ook belangrijk in welke mate de pees is
aangedaan. Door middel van “Power Doppler” kan de
fysiotherapeut de mate van ingroei van bloedvaten in
de aangedane pees in beeld brengen. Dit geeft een
indicatie van het stadium van herstel waarin de pees zich
bevindt. Shockwave kan dan van groot belang zijn bij het
herstelproces.

NIEUW: SHOCKWAVE THERAPIE
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Shockwave is een bewezen effectieve non-chirurgische
behandelmethode bij pijn in het bewegingsapparaat.
Voorkom pijnlijke injecties of een operatie! Shockwave
wordt doorgaans toegepast nadat met Echograﬁe (en evt.
Power Doppler) de aard en mate van beschadiging zijn
vastgesteld. Shockwave stimuleert het herstel, vermindert
de pijn en verbetert de beweeglijkheid. De klacht kan op
weefselniveau worden aangepakt waardoor de pijn afneemt.
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INDICATIES VOOR SHOCKWAVE
• Hielspoor en Fasciitis Plantaris
• Tenniselleboog & Golferselleboog
• Overbelasting-aandoening van de kniepees
• Pijn aan het scheenbeen door overbelasting (vaak bij hardlopers)
• Overbelasting-aandoening van de achillespees
• Overbelasting-aandoening van pezen in de schouderregio
• Verkalkingen
COMBINATIE SHOCKWAVE
THERAPIE EN ECHOGRAFIE

Met de moderne Mindray M7 echo en de sterke Intelect RPW
shockwave, kunnen wij bepalen wat de pijn veroorzaakt,
en waarom, en zodoende de blessure gericht aanpakken.
Hierdoor is deze combinatie zeer succesvol. Shockwave
heeft een bewezen effect bij chronische klachten aan pezen.
Shockwave stimuleert je lichaam om zelf je blessure te
genezen.
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06 838 591 92 (Whatsapp Fysio?!
Voor gratis advies en contact.)

