
Autologe bloedinjectie

Een injectie met uw eigen bloed kan helpen om pijn te
verminderen en het herstel te versnellen. Bijvoorbeeld bij chronische peesontstekingen
zoals een tennisarm of hielspoor, bij achillespeesklachten en klachten aan de pees
onder de knieschijf.

Deze ‘autologe bloedinjectie’ bij Anna TopSupport in Eindhoven kan een oplossing zijn
als rust, fysiotherapie en ontstekingsremmers niet werken.

Hoe werkt het?
In bloed zitten bloedplaatjes die veel ‘groeifactoren’ in zich hebben: eigenschappen die
belangrijk zijn bij herstel, wondgenezing, het remmen van ontstekingen.

Bij een autologe bloedinjectie wordt een kleine hoeveelheid bloed (ongeveer 3-
5 milliliter) afgenomen. Een (sport)radioloog spuit dat eigen bloed vervolgens terug in
de pees onder begeleiding van echoapparatuur om het heel nauwkeurig te kunnen
doen.

De plek van het letsel krijgt met die injectie een extra grote hoeveel groeifactoren. Dat
versnelt het herstel van weefsels, spieren en pezen en helpt de pijn te verminderen.

Waarom bij Anna TopSupport?
Bij Topsupport In Eindhoven hebben we zowel een sportarts, radioloog als eigen echo
apparatuur. De sportarts doet deze behandeling samen met een radioloog die met
echoapparatuur meekijkt of het bloed precies op de goede plek terecht komt.

Zo weet u zeker dat een autologe bloedinjectie bij Anna TopSupport veilig en
deskundig gebeurt.

 

 

https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/hielspoor/
https://www.topsupport.nl/blessures-en-aandoeningen/achillespeesklachten/


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
Maak een afspraak met de sportarts
Voor een autologe bloedinjectie moet u bij Topsupport altijd bij een van de
sportartsen zijn. De sportarts kijkt of dit een geschikte behandeling voor u is.

Andere services

Medisch consult sportarts

Niet vergeten

Een geldig identiteitsbewijs en
pasje van uw zorgverzekering


Kosten en vergoeding sportarts
Behandelingen door een sportarts worden vaak vergoed vanuit de
basisverzekering als u lichamelijke klachten heeft bij het bewegen of sporten. U
heeft wel een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig.

Kosten en vergoeding sportarts 

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

