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ESWT voor de schouder 
(Shockwave therapie)

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050)524 5885 (Revalidatiegeneeskunde)

Algemeen

•   Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en identiteits-
bewijs mee.

•   Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek Revali-
datiegeneeskunde.

Shockwave therapie (ESWT)

Vanwege een verkalking in de schouderpezen heeft u schouderklachten. Om 
deze verkalking en de ontsteking die daardoor is ontstaan te behandelen, krijgt 
u shockwave therapie (Extra Corporele Shock Wave Therapie of ESWT). Daarmee 
kan een operatie vaak worden voorkomen. Deze behandelingsmethode werkt 
met hoge energiegeluidsgolven, die inwerken op lichaamsweefsel. Ontstoken 
weefsel kan daardoor geprikkeld worden tot herstel. Door de behandeling kan 
een verkalking in het gebied van de pezen en de spieren verdwijnen. 

Behandeling

Het ESWT-apparaat staat op de polikliniek Urologie. Op de dag van de behandeling 
meldt u zich daarom op de polikliniek Urologie, route 2.5. 

Tijdens de behandeling ligt u met een ontblote schouder op een behandeltafel, 
waaraan het ESWT-apparaat is gekoppeld. Via echo of röntgen wordt voor en 
tijdens de behandeling de juiste locatie voor de shockwave bepaald. Gedurende 
de behandeling wordt de kop van het apparaat op de huid geplaatst. De 
shockwaves worden via een rubberen ballon op uw lichaam overgebracht. Soms 
vragen we u aan te geven of u voelt of de schokgolf op de plek aankomt waar u 
de klachten heeft.
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De behandeling vindt plaats zonder plaatselijke verdoving. De meeste patiënten 
beschrijven de behandeling als niet aangenaam, maar goed te verdragen. Als de 
pijn toch hevig is, kunt u tijdens de behandeling een verdoving krijgen via een 
injectie.

Tijdsduur

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Na de behandeling kunt u direct 
naar huis.

Bijwerkingen

Op de huid waar de behandeling heeft plaatsgevonden ontstaat soms irritatie in 
de vorm van: kleine blauwe plekken, een oppervlakkige bloeduitstorting, rode 
huidvlekken of lokale zwelling. Deze gevolgen zijn niet gevaarlijk, maar soms wat 
hinderlijk. Ze verdwijnen in een paar dagen na de therapie.
Een enkele keer ontstaat er na een paar weken een slijmbeursontsteking. U heeft 
dan heftige pijn die een paar dagen aanhoudt. Als de situatie met pijnstillers niet 
verbetert, neem dan contact op met de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

Wanneer kan de behandeling niet doorgaan?

De behandeling kan niet doorgaan als:
•   u zwanger bent.
•   u bekend bent met epilepsie.
•   u een recent hartinfarct of actieve reumatoïde artritis heeft.
•   u stollingsstoornissen van het bloed heeft. 
•   u antistollingsmiddelen gebruikt. 
•   u een pacemaker draagt. 

Controleafspraak

Ongeveer 6 weken na de behandeling staat een controleafspraak met uw revali-
datiearts gepland. In dit gesprek wordt het eff ect van de therapie beoordeeld. 
Als er nog geen controleafspraak is gepland, verzoeken wij u deze alsnog te 
maken.
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Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk 
is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de 
ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze 
website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Revalidatiegeneeskunde, tel. (050) 524 5885. 
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Ruimte voor aantekeningen



Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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