
 
 
 

Voordelen van Shockwave 
 

• Behandeling zonder 
geneesmiddelen of chirurgie. 
Kortdurende behandeling. 
 

• Na 4 tot 5 behandelingen 
meldt 85% van de patiënten 
duidelijk merkbare of 
volledige pijnvermindering. 

 
• Shockwave therapie 

behandelt oorzaken in plaats 
van symptomen. 

 
• Vaak pijnverzachting en 

herstel van de beweeglijkheid 
al na enkele dagen. 

 
• Weinig bijwerkingen. Wel 

kan direct na de behandeling 
een lichte roodheid of 
zwelling ontstaan. 

 
• Dankzij Shockwave therapie 

kan een injectie of zelfs een 
operatie overbodig blijken. 

 
• Meest wetenschappelijk 

bewezen therapievorm voor 
veel spier- en peesklachten. 

 
 
 
 

Bij Fysio Topfit zijn 
Darrel (locatie Boskoop, 0172-212147) 

en Krista (locatie Ter Aar, 0172-603434) 
de Shockwave specialisten. 

 
Bel ons voor het maken van 
een afspraak of mail naar 
info@fysiotopfit.nl voor 

meer informatie. 
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Wat is Shockwave therapie? 
 
Shockwave therapie is een behandeling 
waarbij er door middel van een behandelkop 
‘schokgolven’ op de klacht worden gericht. 
De shockwaves veroorzaken in het lichaam 
een biologisch effect. 
 
Shockwaves stimuleren weefselherstel, 
vergruizen verkalkingen, stimuleren 
de stofwisseling en verbeteren de 
bloedcirculatie, waardoor pijnklachten 
bestreden worden. 
 
Onderzoek toont aan dat Shockwave 
therapie vaak goede resultaten geeft. 

Shockwave bij 
Fysio Topfit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysio Topfit 
 

Medisch Centrum Vosholplein 
Vosholplein 1 

2461 AA Ter Aar 
0172-603434 

 
Medisch Centrum Boomgaard 

Boomgaard 215F 
2771 PD Boskoop 

0172-212147 
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Hebt u een van deze klachten? 
 

 
• Hielpijn (hielspoor), pijn onder 

de voet 
 

• Chronische schouderklachten, met of 
zonder kalkafzetting 

 
• Pijn net onder de knieschijf 

 
• Chronische pijn aan de achillespees 

(achillodynie) 
 

• Chronische elleboogpijn (tennis- of 
golferselleboog) 

 
• Chronische nek-, schouder- of rugpijn 

en spierspanning (trigger points) 
 

• Andere spier- en pees gerelateerde 
klachten 

 
 
 

 
 
 

Geen aanvullende kosten 
 

Shockwave kan onderdeel zijn van de reguliere 
zitting fysiotherapie. U wordt dus niet met extra 
aanvullende kosten geconfronteerd. Indien uw 
behandelend therapeut een echo wenst, zal in 
overleg met u een afspraak worden ingepland 
bij Darrel of Krista. 

 
Fysio Topfit heeft met alle zorgverzekeraars 
een overeenkomst. 

 
Hoe werkt de behandeling? 

 
Nadat de diagnose is gesteld én gebleken 
is dat Shockwave therapie zinvol kan zijn, 
wordt de pijnzone behandeld met korte 
Shockwave impulsen. 

 
Eerst wordt er gel op het behandelgebied 
aangebracht. Daarna wordt de behandelkop 
op de huid geplaatst en worden de 
shockwaves toegediend door middel van 
kleine ronddraaiende bewegingen. Tijdens 
de behandeling hoort u een tikkend geluid. 

 
De behandeling zelf kan kortdurend 
gevoelig zijn. De behandeling duurt 
zo’n 5 - 10 minuten per keer en wordt 
soms gecombineerd met training- of 
huiswerkoefeningen. 


	Voordelen van Shockwave
	Hebt u een van deze klachten?
	Geen aanvullende kosten

