
Behandeling  
Mogelijkheden
De Shockwave is uitermate  
geschikt voor onder andere:
•	Chronische	schouderklach-
ten,	met	of	zonder	kalk
afzetting (trigger points)

•	Tennis	of	golferselleboog		
(Chronische	elleboogpijn)

•	Pijn	net	onder	de	knieschijf
•	Achillespeesklachten		 
(achillodynie)	

•	Hielspoor	(Hielpijn),	pijn	 
onder de voet

•	Nek	klachten
•	Chronische	rugpijn		en	 

spanning 
•	Scheenbeenvliesontsteking	
(shinsplints)

•	Ziekte	van	Peyronie
•	Bekkenklachten	/	Chronic	
Pelvic	Pain	syndroom	(CPPS)

•	Bicepspees	ontsteking
•	Knieartrose	
•	Andere	vormen	van	
tendinitis/	slijmbeursklachten

Fysiotherapie Harold Bouwens 
presenteert een nieuwe revolu
tionaire behandelmethode, spe
ciaal bedoeld voor behandeling 
van chronische spierslijmbeurs  
en peesaandoeningen. De 
Shock wave is dé oplossing voor 
veel lichamelijke klachten. Fysio
therapie Harold Bouwens is de 
eerste praktijk in de gemeente 
Geertruidenberg en nabije om
geving die dit apparaat  heeft.

Shockwave Therapie
Het	 apparaat	 word	 gebruikt	 voor	
niersteenvergruizing. Sinds 1990 
wordt	 het	 wereldwijd	 in	 aange-
paste	 vorm	 ook	 gebruikt	 en	 ver-
der	 ontwikkeld	 door	 orthopedisch	
	chirurgen.	”Het	werkt		als	een	soort	
hamertje”,	zegt	fysiotherapeut	Ha-
rold	Bouwens.	 ”Bij	 de	Shockwave	
worden	door	de	vrijkomende	lucht-
druk	schokgolven	geproduceerd.”	
Shockwave therapie is een mo-
derne	en	erg	doeltreffende	behan-
delmethode.	De	 term	 ‘shockwave’	
verwijst	naar	hoogenergetische	ge-
luidsimpulsen	 die	 zich	 als	 golven	
dwars door een medium heen ver-
plaatsen	(water,	lucht	of	een	vaste	
stof).	 In	 de	 moderne	 pijntherapie	
worden	 de	 helende	 eigenschap-
pen van deze shockwave therapie 
toegepast	 voor	 de	 behandeling	
van	 pijnlijke	 zones.	 Shockwave	
versnelt	het	genezingsproces	door	
de	 zelfhelende	 eigenschappen	
van	 het	 lichaam	 te	 activeren,	 ze	
stimuleren	het	metabolisme	en	ver-
beteren	de	bloedcirculatie.

Optimale behandeling  
zonder bijwerkingen
De	 behandeling	 heeft	 meerdere	
voordelen,	 zo	 verklaart	 Master	
fysio	therapeut	 Harold	 Bouwens:	
”Er is geen operatie nodig en een 
patiënt	hoeft	geen	medicijnen	in	te	
nemen.	De	behandeling	is	krachtig	
en	kortdurend.	De	 therapeut	 loka-
liseert	 de	 pijnzone	 en	 brengt	 een	
gel	aan.	Dan	dient	hij	shockwaves	
toe	 door	 het	 behandelpistool	 van	
het shockwave apparaat in rond-
draaiende	 bewegingen	 over	 de	
pijnzone	 te	 bewegen.	De	plek	 op	
het	lichaam	wordt	na	een	tijdje	wat	
verdoofd.	Door	de	Shockwave	zijn	
er	geen	bijwerkingen	en	 is	er	een	
langdurig	 resultaat.	 Het	 herstel	
verloopt	 ook	 sneller	 dan	 andere	
behandelingen.”
Voor	de	behandeling	wordt	er	eerst		
uitgebreid	 gesproken	 over	 uw	
klacht.	Daarna	volgt	er	een		onder-
zoek	gericht	om	uw	klacht	in	kaart	
te	brengen.	Na	het	vaststellen	van	

Shockwave Therapie bij Fysiotherapie Harold Bouwens 
Fysiotherapie Harold Bouwens al 12,5 jaar uw Fysiotherapeut  

•	Algemene	fysiotherapie
•	Master	geriatrie	fysiotherapie	

(ouderen	specialisatie)
•	COPD

•	Diabetes	mellitis
•	Osteoporose

•	Parkinson(net)
•	Neurorevalidatie

•	Niet	aangeboren	hersenletsel
•	Claudicatio(net)
•	Hartrevalidatie

•	Aanmeten	therapeutisch		
elastische	kousen	en	orthesen

•	Oedeemtherapie
•	Medicaltaping

•	Sportfysiotherapie
•	Mc	Kenzie	therapie		

(nek	en	rug	specialisatie)
•	Arbeidsfysiotherapie

•	Obesitas
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uw	 diagnose	 wordt	 de	 behande-
ling	gestart.	De	behandeling	met	
de	Shockwave	duurt	 zo’n	 vier	 tot	
zes keer, met ongeveer een week 
rust	tussen	de	bezoeken.		”Uit	on-
derzoek	blijkt	dat	80	procent	van	
de	patiënten	al	na	enkele	behan-
delingen	geen	of	veel	minder	pijn	
heeft”,	zegt		Harold	Bouwens.	

Behandelingen met de Shock wave 
worden vergoed door het zieken-
fonds. 

Wilt u meer weten over deze neemt u dan gerust contact met 
ons op. We staan graag persoonlijk te woord. 

Fysiotherapie Harold Bouwens is gevestigd aan de 
Kuiperijstraat  34  in Raamsdonksveer 
Telefonisch bereikbaar via 0162515944. 

Kijk voor meer info op www.fysiotherapie-bouwens.nl

Snelle en effectieve  
behandelresultaten t.o.v.  
andere fysiotherapische  

behandeltechnieken.
Wetenschappelijk bewezen!


