
Met echografie hebben wij een uniek onderzoeksinstrument in huis. Met echografie is het mogelijk om uw
klachten aan spieren, pezen, gewrichten en zenuwen (zoals beschadigingen, verkalkingen en ontstekingen)
goed in beeld te brengen en een goede diagnose te stellen. Ook kan echografie gebruikt worden ter onder-
steuning van de behandeling. Echografie is eenvoudig toepasbaar (schouder, rug, elleboog, pols, heup, knie,
enkel etc.), pijnloos, ongevaarlijk en niet schadelijk voor het lichaam. Doordat u nu inzicht heeft in uw
klachten kan er ook gerichter behandeld worden en kan het herstel beter gevolgd worden.

Uw fysiotherapeut in Haren en omstreken!

Manuele therapie | Oedeem therapie | Bekken therapie | Dry Needling | Shockwave | Echografie |  Medical taping | Revalidatie

Laat uw leven niet langer beheersen door pijn!
Effectieve behandeling
met Shockwave therapie
Shockwave therapie is een moderne en zeer doeltreffendebehandelingsmethode.
De werking van radiale shockwave therapie is vaak al na 4 behandelingen merk-
baar. 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 verbetert de mobiliteit.

De behandeling
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.
Vervolgens wordt gel aangebracht op de behandelzone. Hierdoor wordt het contact tussen
huid en het behandelpistool verbeterd en kunnen de schokgolven optimaal het lichaam 
binnendringen. Het behandelpistool wordt geplaatst op de pijnzone en shockwaves worden
vrijgegeven. Dit is over het algemeen pijnloos en wordt soms als 'oncomfortabel' ervaren.

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 Shockwave
> Snel en effectief
> Alternatief voor operatie
> Geen langdurige revalidatie
> Behandeling door uw fysiotherapeut
> Geen medicatie meer nodig

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-, rupijn
> Spanningshoofdpijn
> Spierspanning veroorzaakt door pijnlijke 

spierknobbels (trigger points)
> Pseudarthrose

Laat uw leven
niet door pijn beheersen!
Shockwave therapie is een
effectieve behandeling
voor bovenstaandeklachten.

Bewegen
is leven!

AFSPRAAK BINNEN 24 UUR,

OOK IN AVONDUREN MOGELIJK

Uw klachten in beeld met echografie

Kern Fysiotherapie Medisch Centrum Haren (MCH)
Kromme Elleboog 24-A, Haren
Telefoon 06-54696904

Kern Fysiotherapie Meerweg
Meerweg 58-A, Haren
Telefoon 050-5342123www.kernfysiotherapie.nl

CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAAR
S


