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EPTE
Gericht herstel van pezen en spieren

Een verwijzing nodig?
Je hebt geen verwijzing van jouw huisarts nodig om een afspraak te maken bij onze pees- 
en spierexperts. Onze pees- en spierexperts hebben de kennis en ervaring om op basis van 
een screening een goede diagnose te stellen. We kunnen zo snel beginnen aan het herstel 
van je klachten. 

Onze pees- en spierexperts

 Richard Faassen Joost Nabben Jan Verbiesen 

“Met echografie kunnen we letterlijk in het lichaam kijken en 
bepalen of er factoren zijn die het herstel belemmeren. Aan de 
hand hiervan kunnen wij de voor jou meest efficiënte behande-
ling inzetten.”

Joost Nabben | Pees- en spierexpert

 

Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak  
op onze website www.peesenspier.nl
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Activeer je lichaamseigen herstelvermogen



Wanneer EPTE?
Chronisch ontstoken pezen leiden vaak tot langdurige pijn en beperkingen in het dagelijkse 
leven. De traditionele behandelingen werken in sommige gevallen niet voldoende om  
deze klachten te verhelpen. EPTE (Percutane Electrolyse Therapie) is een nieuwe behan-
delmethode voor pijnklachten aan pezen en spieren. Deze innovatieve therapie biedt 
 bijvoorbeeld hulp bij:
- Schouderpees klachten 
- Kniepees klachten
- Achillespees klachten
- Voetpijn 
- Tenniselleboog

Onze EPTE
EPTE is een van de unieke en effectieve behandeltechnieken waar het Pees en Spier  
E xpertise Centrum over beschikt. Onze behandeltechniek leidt tot een snel herstel: in veel 
gevallen ervaar je na drie tot vijf behandelingen al minder pijn. We zorgen ervoor dat gezond 
weefsel niet wordt aangetast en verkleinen door het gebruik van echografie de foutmarge 
tot een minimum. Bijkomend voordeel van EPTE is dat we geen gebruik maken van medica-
tie  of chirurgie. 

De behandeling
Bij het Pees en Spier Expertise Centrum vindt de behandeling plaats in een uiterst  
ontspannen  sfeer. We brengen je klachten in beeld en onderzoeken de pezen of speren die 
de pijn veroorzaken. Vervolgens starten we met de therapie. Door gebruik te maken van 
echobeelden bepalen we zeer nauwkeurig wat de juiste plaats is om een dunne naald in te 
brengen. Wanneer de naald op de juiste plaats zit, wordt er hele lichte elektrische stroom 
doorheen geleid. Om een optimaal resultaat te bereiken passen we gedurende de behan-
deling de hoeveelheid en intensiteit van de stroom aan. De stroom bevordert het lichaam-
seigen herstelvermogen precies op de plek waar dat nodig is. De naald die we gebruiken 
voor de behandeling is zeer dun en veroorzaakt geen pijn. Je ervaart slechts lokaal een licht 
onaangenaam gevoel. De duur van de behandeling hangt af van de klachten die je hebt. 

Waarom kiezen voor onze EPTE?
Bij het Pees en Spier Expertise Centrum hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht 
en hebben we jou altijd centraal staan. Wij zijn vooruitstrevend en geloven sterk in zinvolle 
behandelingen, die je echt verder helpen. Dat betekent dat we veel belang hechten aan 
persoonlijke aandacht en jou altijd centraal stellen. We ontvangen je in een rustgevende, 
vertrouwde en moderne omgeving. Onze pees- en spierexperts kijken verder dan het ge-
bruikelijke behandelpad. Jouw herstel en welzijn staan bij ons voorop. Zo staat er voor jou 
een uitgebreid team van specialisten klaar zodat we je, mocht je een andere therapie nodig 
hebben, direct verder kunnen helpen. Jouw zorg is onze zorg, ook als het om EPTE draait.

EPTE


