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Prof. dr. Heinz Lohrer over de best onderzochte interventie in het vakgebied orthopedie van dit moment

De opmars van
shockwave therapie
Tekst: Fons Sjokman

“Shockwave therapie is momenteel de best onderzochte interventie in het vakgebied orthopedie”, zo start professor dr. Heinz Lohrer,
orthopeed en veelgevraagd spreker op congressen, het gesprek.
“Er zijn verschillende duidelijke signalen dat de wetenschap zich
geweldig interesseert in deze succesvolle therapievorm.” Dat bleek
eind vorig jaar nog, tijdens het laatste Shockwave congres NVMST
in Zwolle. Momenteel wordt gezocht naar bewijs van de werkingsmechanismen en men legt de effecten vast in wetenschappelijke
studies. Professor Lohrer, die sinds 1992 (Barcelona) diverse Duitse
sportploegen begeleidde tijdens verschillende Olympische Spelen,
weet waarover hij spreekt. Niet eerder beleefde hij een dusdanig
snelle acceptatie van een nieuwe therapievorm.
Congres

Sports Medicine’ in Frankfurt am Main in

Shockwave therapie in Zwolle, georga-

ruim twee decennia. Want ervaring met

niseerd door Impuls NVMST, was Lohrer

shockwaves, dat heeft hij.

Tijdens

het

Nationaal

nog Keynote speaker. Hij gaf hier een

Behandeling met radiale shockwaves.

update aan 120 aanwezigen, voorname-

De oude niersteenvergruizer, die als basis

lijk fysiotherapeuten, maar ook medici

diende voor de doorontwikkeling naar

waaronder een sportarts, radioloog en

kleine shockwave apparatuur voor het

orthopeed. Er werd aandachtig geluis-

bewegingsapparaat, ging al mee naar

terd naar een internationale line up

de Olympische Spelen van Barcelona en

van sprekers. Lohrer besprak hier de

Atlanta, zo vertelt Lohrer. “De versnelling

wetenschappelijke evidentie, maar droeg

van weefselherstel die eind vorige eeuw

ook zijn ervaring met shockwave thera-

al werd gezien na shockwave behan-

pie over, opgedaan in het ‘Institute for

delingen, was met name in de topsport

15

Shockwave conference Berlin
Aangemoedigd door het succes van de
vorige bijeenkomst in Frankfurt in 2011
moet de aanstaande shockwave conferentie in Berlijn de uitwisseling van
ervaringen en kennis levendig houden.
Vooraanstaande artsen en therapeuten
uit de hele wereld zullen hun kennis en
ervaring presenteren over radiale en
gefocusseerde shockwave en echodiagnostiek.
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Professor Lohrer tijdens het Nationale Shockwave Congres in Zwolle.
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Duitsland ingezet om lokaal weefselShockwave Conference Berlijn

herstel en –nieuwvorming te stimuleren.

Radiale shockwaves

3 en 4 oktober 2014, Berlijn
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vaak uit de combinatie van radiale

ning en verlaging van de spiertonus na
een behandeling met ballistische radiale

en gefocusseerde shockwaves’

shockwave therapie. Voor Lohrer is het
klip en klaar: “Een optimale shockwavebehandeling bestaat vaak uit de com-
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Hielspoorbehandeling met gefocusseerde shockwaves.
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Zo kunnen we de parameters voor the-

te discussies die volgen, ontstaan nieuwe

rapie optimaal instellen. Bij het apparaat

hypotheses en vragen naar kennis. Een

dat we hierbij gebruiken is echografie

hybride benadering levert snel nieuwe

geïntegreerd, zodat we altijd alles bij de

onderbouwing en begrip, zo stelt Lohrer.
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Ook aan de praktische kant van
shockwave therapie wordt tijdens deze
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NVMST hem vroeg de keynote lecture te

Professor Dr. Heinz Lohrer

Er komt dus in sneltreinvaart nieuwe

houden tijdens het Nationaal Congres

Professor Dr. Heinz Lohrer is Orthopedisch chirurg sinds 1988. Hij is

‘Nergens ter wereld is shockwave therapie zo voorbehouden aan fysiotherapeuten als in Nederland’

medisch directeur van het sportmedisch instituut in Frankfurt am Main
en doceert sport-orthopedie en sporttraumatologie aan de universiteit van
Freiburg.
Daarnaast is hij vice president van
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schappelijk onderzoek.
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over shockwave apparatuur.
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onderzoek verrichten met onderzoekers
die effectstudies doen. Uit de interessan-

Lohrer heeft een indrukwekkende lijst
Meer info? 쏅

van publicaties en presentaties op zijn
naam staan. Rode draad lijkt de enkel
en enkelstabiliteit. Vanaf 2004 is hij

Behandeling van Angina pectoris

een veelgevraagd spreker op interna-

met shockwaves

tionale congressen over musculoskeletale shockwave therapie.
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