
 

De fysiotherapie behandeling bij echo-adfysio.nl  is gericht op duurzaam herstel van functie. Een duidelijke 
diagnose middels MSU echografie en een functie onderzoek geven inzicht in oorzaak, gevolg en oplossing 
van uw lichamelijke klachten die u ervaart in het dagelijks leven, sport of werk. Herstellen is een actief 
proces waarbij u samen met uw fysiotherapeut werkt aan uw herstel. echo-adfysio.nl richt zich bij de 
fysiotherapeutische behandeling naast de fysieke  gesteldheid ook op het mentale welzijn van de 
klachtenbeleving naar herstel.

Met MSU-echografie is het mogelijk spieren, pezen en gewrichten te bekijken om inzicht te krijgen in de 
aanwezige weefselschade. Een duidelijke diagnose en functie onderzoek geven inzicht in oorzaak, gevolg 
en oplossing van uw lichamelijke klachten aan spieren, pezen en gewrichten die u ervaart in het dagelijks 
leven, sport of werk. Een gerichte oplossing leidt tot herstel. Voordelen van echografie zijn: direct een 
onderzoeksresultaat, een heldere uitleg en behandel advies, en zeer geschikt voor onderzoek van acute 
letsels en langer bestaande blessures. Motiveert de patiënt door inzicht en is ook goed inzetbaar bij 
mensen met een communicatieve beperking.

Welkom bij Echo-Adfysio.nl deze innovatieve praktijk fysiotherapie, en praktijk voor natuurgeneeskunde  staat voor persoonlijk en 
duurzaam functie herstel. Een duidelijke diagnose middels MSU echografie, en een gedegen functie onderzoek geven inzicht in 
oorzaak, gevolg en oplossing van uw lichamelijke klachten die u ervaart in het dagelijks leven, sport of werk. Het gebruik van bewezen 
behandelmethoden en de nieuwste behandeltechnieken bieden effectieve resultaten op herstel. U kunt bij ons terecht met en zonder 
een verwijzing. Echo-adfysio heeft geen contracten met verzekeraars. Uw nota kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. en wordt 
vergoed volgens de in uw polis vermelde voorwaarden. aangesloten bij de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten KNGF.

FYSIOTHERAPIE
MSU ECHOGRAFIE
SHOCKWAVE THERAPIE
EPTE (echo geleide electrolyse)
NLP COACHING &PREVENTIE

Shockwave-therapie is een moderne en doeltreffende behandelmethode; mechanische trillingen die zich 
door weefselstructuren van spieren en pezen verplaatsen, stimuleren de stofwisseling en herstelprocessen. 
Op deze wijze worden de helende eigenschappen van het lichaam gestimuleerd. Shockwave-therapie is 
zeer geschikt bij de behandeling van oa. hielspoor, peesontstekingen en kalkafzettingen in spieren en 
pezen. Door shockwave te combineren met echografie wordt precies de locatie van de schade worden 
opgespoord en effectief behandeld.

Neuroliguïstisch programmeren richt zich op het bewust worden van onbewuste processen; hoe doet u de 
dingen die u doet?  De zintuigen spelen binnen NLP een centrale rol, veelal op onbewust niveau. Door 
inzicht te brengen in deze processen en de wijze waarop deze ontstaan, is het eenvoudiger om 
veranderingen tot stand te brengen welke leiden naar duurzaam herstel. 
De cursus “dat zit wel goed met jou!” geeft inzicht in een goede houding tijdens bukken tillen en zitten. 
U maakt uw persoonlijke “gebruiksaanwijzing”. U gaat  ervaren wat een juiste houding oplevert in veel 
voorkomende situaties zoals op het werk en thuis.  Deze cursus is een informatiebron voor kantoor-, en 
computer gerelateerde beroepen, chauffeurs, productie medewerkers, vakmensen in de bouw, caissières, 
verpleegkundige, leerkrachten en kinderopvang. medewerkers interieur onderhoud.

EPTE: Echo geleide percutane electrolyse. Heeft u last van langdurige pees klachten, zoals hielspoor, 
achillespees ontsteking, jumpers knee,  tenniselleboog, schouderpijn? Deze innovatieve en bewezen 
effectieve behandelmethode is sinds juni 2016 in Nederland beschikbaar. De behandeling duurt kort, is 
efficiënt in combinatie met actieve revalidatie. De EPTE behandeling bestaat uit 4 tot maximaal 6 
behandelsessies waarbij een acupunctuurnaald onder echo geleiding precies in het aangedane gebied van 
de pijnlijke pees wordt gebracht. Er wordt met lage intensiteit een elektrische stroompje toegediend. Dit zet 
een chemisch en fysiologisch proces in gang die het stagnerende herstelproces weer opgang helpt  leidt tot 
weefselherstel. actieve revalidatie is nodig om de pees weer sterk te maken en aan te passen aan de 
gevraagde functie
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praktijk voor complementaire zorg 

FOI Functionle Orthonomie Integratie richt zich op het behandelen van lichamelijke 
klachten die zich uiten in het bewegingsapparaat (skelet-, gewrichts- en spierstelsel). De 
therapie behandeld de klacht niet lokaal, maar juist het lichaam in zijn totaliteit. Het 
lichaam bestaat uit een aaneengesloten keten van gewrichten en spieren die onderling 
met elkaar zijn verbonden en samenwerken. Het niet goed functioneren van spieren en 
gewrichten zijn over het algemeen de oorzaak van klachten aan het bewegingsapparaat. 
Deze klachten kunnen geleidelijk ontstaan of plotseling als gevolg van een ongeluk. Het 
lichaam gaat vaak pijn ontwijkend bewegen door te compenseren. Klachten ontstaan 
vaak op het moment dat het lichaam niet meer kan compenseren. De oorzaak van de 
klacht waarmee u naar de dokter of therapeut gaat is doorgaans op een andere plek in 
het lichaam aanwezig dan waar de huidige klacht zich presenteert. de behandelmethode 
wordt vergoed vanuit de natuurgeneeswijze. (alternative geneeswijze)


voor wie is Functionele Orthonomie Integratie?
Functionele Orthonomie Integratie  is er voor iedereen met klachten aan gewrichten en / of spieren 
die een belemmerende   werking hebben op normaal bewegen. Zoals:

Nekklachten, Hoofdpijn, Whiplash 
schouderklachten, elleboogklachten, polsklachten
klachten aan de bovenrug en borstkas lage rug klachten, klachten aan het bekken
heupklachten, knie klachten, voet klachten 
Blijvende (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat na operaties)

Cranio sacraal therapie is een behandel methode die zich richt op het stimuleren van

het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Bij het ontstaan van blessures is er altijd 
een beschadiging van bindweefsel. We onderscheiden fysieke trauma’s en emotionele 
trauma’s die het bindweefsel kunnen verharden, soms is dit pas na jaren merkbaar. 
Wanneer beschadiging van het bindweefsel onvoldoende hersteld, zal het de 
bewegingsvrijheid van ons lichaam beperken of klachten geven zoals hoofdpijn, 
duizeligheid, concentratie-stoornissen, slaapproblemen, moeite om te ontspannen, 
vermoeidheid, burn-out. Cranio sacraal therapie richt zich op het ontspannen van het 
bindweefsel door heel subtiele en zachte behandeltechnieken. Dit geeft vaak een diepe 
ontspanning wat het natuurlijk herstel weer de gelegenheid geeft haar werk te doen. de 
Cranio sacraal therapie wordt vergoed via de alternatieve geneeswijze.
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