Wat is echografie?

Wat kost shockwave therapie?

Bij echografie worden geluidsgolven door middel

De meeste verzekeringen vergoeden de behandeling met

van een ultrageluidkop (‘transducer’) in het lichaam

shockwave nog niet, ondanks goede resultaten. Wij brengen

gestuurd. De geluidsgolven worden door de verschillende

daarom aan u een aparte vergoeding voor shockwave

lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels

therapie in rekening. Omdat de apparatuur voor shockwave

teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door

therapie erg kostbaar is en uw therapeut forse investeringen

het echografietoestel omzet in beelden die u op het scherm

in tijd en geld heeft gedaan is hij genoodzaakt u een tarief in

ziet. Uw therapeut is speciaal opgeleid om het echografisch

rekening te brengen.

beeld te kunnen interpreteren. De beoordeling van het

Wij adviseren u vooraf met uw therapeut te overleggen

echografisch onderzoek vindt direct tijdens het consult

hoeveel behandelingen hij of zij denkt nodig te hebben en

plaats. Meestal kunt u op het scherm meekijken als de echo

wat de prijs daarvoor is!

gemaakt wordt. Indien uw therapeut het nodig acht, verwijst
onderzoek duurt tussen 5 en 20 minuten, afhankelijk van het

De kosten van een echografisch
onderzoek?

te onderzoeken gebied.

Helaas zijn er nog geen

hij of zij u door naar uw huisarts of specialist. Een echo-

Echografie &
Shockwave
Shockwave versterkt
de kracht van
fysiotherapie

afspraken gemaakt met

Voordelen van echografie door een
fysiotherapeut:

verzekeraars over het

• Echografisch onderzoek is ongevaarlijk, gemakkelijk en

die gemaakt wordt door

pijnloos.
• Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens
de (pijnlijke) beweging.
• Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van

vergoeden van een echo
een fysiotherapeut.
Behandelaars gaan op
verschillende manieren
om met de kosten voor het maken van een echo. Wij

de klacht in beeld te brengen, waarna de behandeling

adviseren u om voorafgaand aan het echo-onderzoek bij uw

meteen kan worden gestart.

behandelaar te informeren over de eventuele kosten.

• De uitkomst van het echografisch onderzoek kan
uw therapeut helpen bij het stellen van een juiste
werkdiagnose. Deze werkdiagnose vormt de basis van uw
persoonlijk behandelplan.
• De therapeut stelt de diepte en uitgebreidheid van de
afwijking vast, om zo de shockwavetherapie optimaal in te
stellen.
Echografie & shockwave wordt mogelijk gemaakt door:

www.esc-kinesion.nl

info@esc-kinesion.nl

Met echografie ziet u
niets over het hoofd!

Wat is shockwave therapie?

Chronische
schouderklachten

Shockwave therapie (ook wel ‘extracorporale shockwave
therapie’ of ‘ESWT’ genoemd) is een behandeltechniek

Tenniselleboog

waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige
‘schokgolven’, die door middel van een behandelkop
nauwkeurig gericht worden zodat ze op de gewenste locatie
in het lichaam een mechanisch effect hebben.

Slijmbeursontsteking
schouder

Fysiotherapeuten passen de methode toe voor het
behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat
bijvoorbeeld bij een tennisarm, verkalking in
schoudergewricht, chronische ontsteking van een
achillespees en hielspoor.
Shockwaves versnellen het genezingsproces door de
zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze

Carpaal tunnel
syndroom

stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie.

De voordelen op een rijtje:
• Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie.
• Uitstekend therapiesucces
na gemiddeld 4 tot 5

Golferselleboog

Slijmbeursontsteking
heup

behandelingen.
• Behandeling van de

Springersknie

oorzaken in plaats van de
symptomen.
• Pijnverzachting en herstel

Lopersknie

van de volledige mobiliteit 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.

Achillespees
klachten
Shinsplint

Hielspoor

