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Deze nieuwe behandeling is afkomstig van de zogenaamde niersteenverbrijzelaar die door een geluidsgolf
(schokgolf) een niersteen kan verpulveren.

Voor elke behandeling dient u eerst een afspraak te
maken met Dr. Michel Francx. Hij zal u onderzoeken en
bepalen of u in aanmerking komt voor de behandeling.
Hij duidt ook de exacte behandelplaats en -diepte aan.

Het RIZIV voorziet (nog) geen specifieke terugbetaling
voor de schokgolftherapie. We rekenen daarom een
supplement voor de apparatuur aan van 50 euro per
behandeling. Dit supplement komt bovenop de raadpleging, die het RIZIV wel terugbetaalt.

Het principe werd aangepast zodat het ook kan toegepast worden bij verkalkte peesontstekingen. Later
werd duidelijk dat er ook bij gewone (niet verkalkte)
peesontstekingen goede resultaten geboekt werden.
Indien juist toegepast, is deze behandeling efficiënt
bij alle aanslepende peesontstekingen die niet te diep
liggen, zoals bijvoorbeeld: tennis- en golfelleboog,

hielspoor, achillespeestendinitis, bepaalde pees
ontstekingen rond knie en schouder.
Het grote voordeel is dat schokgolftherapie volledig
onschadelijk is (alleen tegenindicatie bij hemofilie
patiënten).
Deze therapie kan steeds toegepast worden: voor, na,
of in combinatie met medicatie, kine, acupunctuur,
orthesen, infiltraties, zwangerschap, of zelfs na een
operatie van de betrokken pees.
Er is achteraf ook geen enkele revalidatie noodzakelijk.

Denk eraan steeds uw radiologische onderzoeken
(RX, echo, evt. CT-scan, ...) mee te brengen.
Er worden steeds drie tot vier behandelingen gegeven
(met telkens ongeveer één week ertussen). Uitzonderlijk kan er enige tijd later nog een extra behandeling
gegeven worden. De behandeling bestaat uit drie tot
vier beurten met telkens ongeveer een week tussen.
In uitzonderlijke gevallen volgt enige tijd later nog een
extra beurt. De therapie zelf duurt minder dan een half
uur. We brengen een verdovende gel aan waardoor de
pijn beperkt blijft.
Globaal mag men stellen dat ongeveer 70% van de
behandelde personen duidelijk beterschap vertoont
of volledig genezen is. Het kan nog wel enkele weken
duren voor de pijn na de laatste behandeling volledig
verdwenen is.
We raden aan om de betrokken pees zo veel mogelijk
te laten rusten gedurende de weken van behandeling.

Voor verder informatle of vragen kunt u steeds terecht
bij Dr. Michel Francx of het kineteam van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef tel. 03 444 12 11

Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te
verwittigen via het nummer waarop u de
afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de
hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.

