EMS Swiss DolorClast

Podotherapie Serrée

Bij Podotherapie Serrée wordt gebruikt gemaakt van
het EMS Swiss DolorClast SMART20 shockwave
apparaat. Dit in Zwitserland ontwikkelde shockwave
apparaat wordt veelvuldig gebruikt voor
wetenschappelijke onderzoeken. Tevens is dit het
geaccrediteerde apparaat dat wordt gebruikt op de
Olympische Spelen voor het behandelen van
topsporters.

Podotherapie Serrée heeft zich in de loop van de
jaren ontwikkeld tot een serieuze partner in de
gezondheidszorg. Samen met u zoeken wij naar de
meest passende oplossing voor uw voetprobleem.

Het beschikt over een
frequentie van 20 Hz en het
nieuwe revolutionaire EVO
Blue handstuk voor het hoogst
haalbare resultaat. Voor het
eerst levert dit handstuk een
Constant Energie Flux Density
over het hele spectrum van
frequenties. Hierdoor is het
mogelijk om binnen dezelfde
tijd 6x grote oppervlakten te
behandelen.

Shockwave Therapie

Door continue opleiding van onze teamleden zijn wij
in staat hoogwaardige zorg te bieden. In de
afgelopen 25 jaar is er een uitgebreid netwerk met
andere zorgaanbieders ontstaan. Snelle verwijzing
en terugkoppeling is daarvan het resultaat.
Zo zijn er samenwerkingsverbanden met oa.
huisartsen, fysiotherapie, (medisch) pedicure,
oefentherapie, wond- en diabetesverpleegkundigen,
thuiszorgorganisaties en medisch specialisten.
Door de nauwe banden met gezondheidscentra in
Didam en Zevenaar is er op gezondheidsgebied al
veel bereikt.
Podotherapie Serrée kan wellicht ook de oplossing
bieden voor uw voetprobleem.
Voetklachten: blijf er niet mee lopen!

www.podotherapieserree.nl

0316-266637

• Hielspoor
• Achillespeesproblemen
• Jumpersknee
• Shinsplints
• Peesontstekingen

Introductie

Onderzoek en behandeling

Kosten

Radiale extracorporale shockwave therapie (RSWT),
ook wel shockwave-therapie genaamd, is een
conservatieve behandelmethode voor o.a.
(chronische-) spier- en peesaandoeningen. Met
behulp van mechanisch opgewekte schokgolven wordt
het lichaamseigen herstelmechanisme geactiveerd.

Shockwave-therapie is in de meeste gevallen een
aanvulling op een zooltherapie. Een zooltherapie
wordt gebruikt om de oorzaak van de klacht te
behandelen. Bij shockwave wordt het lichaam
geholpen om de genezingstendens in te zetten,
waarbij nieuwgroei van bloedvaten plaatsvindt en
verkalkingen, harde bindweefselstrengen worden
losgemaakt. Door deze combinatie worden zowel de
oorzaak als de symptomen behandeld. Daarnaast
heeft shockwave een natuurlijk pijnstillend effect,
doordat het pijnzenuwen als het ware reset, en werkt
het ontstekingsremmend.

In de meeste gevallen bestaat er een (gedeeltelijke-)
vergoedingen vanuit het aanvullende pakket. Uw
behandelaar kan u daar meer over vertellen.

De oorsprong van deze techniek is te vinden in de
niersteenvergruizers. Sinds enkele jaren is bekend dat
deze schokgolven, in minder krachtige vorm, een
helende werking hebben op (chronische-) spier- en
peesaandoeningen. Door middel van een shockwavepistool wordt de pijnlocatie met schokgolven
behandeld (gemiddeld 2000 pulsen). De locatie wordt
hiermee behandeld zonder medicatie of chirurgie.

Voor wie is shockwave-therapie
geschikt?
Shockwave kan helpen bij mensen die last hebben
van (chronische-) spier- en peesaandoeningen. Hierbij
kan worden gedacht aan fasciitis plantaris (hielspoor),
achillespees problemen, mediaal tibiaal stress
syndroom (MTSS, Shinsplints) en kniepees
aandoeningen (Jumpers Knee, Runners Knee). Vraag
uw behandelaar of shockwave-therapie kan helpen bij
uw klachten. Er is geen verwijzing van een arts nodig
om deze therapievorm toe te passen.

De behandeling vind plaats op basis van een consult
waarbij uw podotherapeut, gebruikmakend van eerder
verkregen onderzoeksgegevens, de exacte pijnlocatie
vaststelt. Hierna wordt gestart met de therapie waarbij
met behulp van een shockwave-pistool de pijnlocatie
wordt behandeld met de schokgolven. Deze
behandeling wordt één keer per week toegepast.
Meestal zijn drie tot vijf behandelingen voldoende. Let
op! Shockwave-therapie dient pijnlijk te zijn wil het
effect optimaal zijn.

VOORDELEN THERAPIE
Shockwave-therapie bied een groot aandeel
voordelen:
• Snel resultaat. Binnen enkele dagen treedt er
pijnvermindering op en/of herstel van de
bewegingsvrijheid.
• Lange termijn resultaat. Langdurig herstellende
werking, met een gemiddelde pijnafname van 84%
na 1 jaar.
• Volledig conservatieve behandeling. Er wordt
geen gebruik gemaakt van injecties en/of chirurgie.
• Weinig bijwerkingen. Er zijn geen langdurige
bijwerkingen bekend van deze behandelmethode.
Wel kunnen kort na de behandeling zwelling,
roodheid en/of blauwe plekken ontstaan.
• Te combineren met andere therapievormen. Deze
behandelmethode gaat goed samen met andere
behandelingen zoals podotherapeutische zolen,
(medical-) taping, manuele- en oefentherapie.
• Hoog succes ratio. Ongeveer 80% van de mensen
heeft baat bij shockwave-therapie.
• Direct toegankelijk. Er is geen verwijzing nodig om
te starten met shockwave-therapie.

