
Medical taping

Bij Anna TopSupport in Eindhoven kunt u terecht voor
‘medical taping’ (medisch tapen) om blessures te voorkomen of te ondersteunen bij
het herstel.

De zeer elastische tape -in meestal opvallende kleuren- helpt om delen van het lichaam
te ondersteunen of juist te stimuleren.

Voor wie is medical taping?
Medical taping kan helpen bij veel verschillende klachten van gewrichten, pezen en
spieren. Zowel sporters als niet-sporters kunnen baat hebben bij medical taping.

Om pijn te verminderen;
De spierspanning te regelen;
Het verminderen van ontstekingen of ophoping van vocht;
De doorbloeding verbeteren;
Corrigeren van houding;
Bij klachten van overbelasting, bijvoorbeeld bij een tennisarm of golferselleboog;
Om meer stabiliteit te geven;
Bij het verminderen van uitstralende pijn (bijvoorbeeld hoofdpijn).

Hoe werkt medical taping?
De speciale, zeer elastische tape ondersteunt de spieren en gewrichten op een
natuurlijke manier. De nauwkeurig geplaatste tape kan ondersteuning en stimulans
geven op de plaatsen waar dat nodig is. Doordat gewrichten, spieren en pezen in
beweging blijven, blijft de bloedsomloop ook op gang. En dat stimuleert het herstel op
een natuurlijke manier.

Met de tape kunt u alle dagelijkse dingen doen. De tape mag nat worden. En door de
anti-allergische lijmlaag kunt u de tape probleemloos enkele dagen laten zitten.

De kleur van de tape heeft geen speciale betekenis.



Afspraak maken of contact opnemen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onze
site of per telefoon.

Contact en route
040 - 286 4144
040 - 401 4205
Bel mij terug









Het proces
Afspraak maken voor Medical Taping
Wilt u weten of Medical taping u kan helpen? Maak dan een afspraak met een
van onze fysiotherapeuten. Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig.
Neem voor een afspraak contact op met topsupport@st-anna.nl of bel met
040 -286 4144

Tarieven en vergoeding Medical taping
Medical Taping valt onder fysiotherapie. Dat valt niet onder de
basisverzekering. Heeft u fysiotherapie in uw aanvullende verzekering? Dan
wordt medical taping meestal vergoed.

Tarieven en vergoeding fysiotherapie 

https://www.topsupport.nl/anna-topsupport-eindhoven-sportgeneeskunde/
tel:040 - 286 4144
https://www.topsupport.nl/klantenservice/overige/terugbelverzoek/
https://www.topsupport.nl/vergoeding-tarieven/vergoeding-en-tarieven-fysiotherapie/

