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De komende jaren zal het aantal patiënten met chronische wonden toenemen. Dit is het gevolg 
van vergrijzing en de toename van het aantal patiënten met chronische aandoeningen, zoals 
diabetes en chronisch veneuze insufficiëntie (1,2). Vanwege de hoge kosten en de lange duur 
van de wondgenezing is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 
nieuwe adjuvante behandelingen (2). Eén van deze behandelingen is extra corporale 
shockwave therapie (ESWT). De meest recente systematic review over het effect van ESWT 
op de wondgenezing geeft aan dat de interventie een effectieve behandelmethode is (3). 
Dit wordt onder meer duidelijk door het bereiken van volledige sluiting en re-epithelialisa-
tie van de wond. Daarnaast verbetert de bloedstroom en wordt er een verkorte behandel-
periode gezien. Echter, het werkingsmechanisme achter dit effect wordt nog niet geheel 
begrepen (4-8). Om deze reden is via een literatuurstudie het effect van ESWT op de 
wondgenezing van chronische wonden onderzocht. Vervolgens is dit effect verklaard 
aan de hand van het onderliggende werkingsmechanisme op vasculair niveau en 
celniveau. De patiëntencategorie is hierbij afgebakend tot de vier meest voorkomende 
chronische wonden waarbij ESWT werd toegepast: decubitus, ulcus cruris venosum, 
ulcus cruris arteriosum en de diabetische voet (3).
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geen significante antimicrobiële 
eigenschappen en hebben geen 
effect op complexe wonden met een 
biofilm1,2,3
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voorkomt u biofilm, infecties en complicaties.

Wat is extra corporale shockwave therapie
ESWT is een medische procedure. Hierbij worden hoog-
energetische geluidsgolven toegediend via een behandel-
kop. De therapie wordt al sinds 1980 ingezet als interventie 
bij lithotripsy (vergruizing) van onder andere nierstenen en 
galstenen. In de orthopedie wordt deze behandeling 
toegepast bij aandoeningen als een tennisarm en hiel-
spoor. Tegenwoordig wordt ESWT ook toegepast als 
adjuvante therapie bij de behandeling van chronische 
wonden. Een voordeel van deze methode is dat het een 
niet-invasieve procedure is. Dit betekent dat het lichaam 
niet binnengedrongen en/of verder verwond hoeft te 
worden. Het voorkomt tevens een schadelijk effect in de 
weefsels. Daarnaast is het een goedkope behandeling (9). 
De therapie wordt gekenmerkt door plotselinge druk die 
wordt veroorzaakt door geluidsgolven, waarbij positieve en 
negatieve druk elkaar afwisselen. Positieve druk zorgt 
hierbij voor het samendrukken van weefsels en cellen. 
Door de negatieve druk ontstaat een interactie tussen de 
weefsels waardoor cellulaire activatie op gang wordt 
gebracht (10).

Verschillende methoden
De geluidsgolven kunnen worden voortgebracht via diverse 
methoden waarbij beweging wordt gecreëerd. De methode 
verschilt per apparaat. Zo bestaat een methode die 
gebaseerd is op luchtdrukgolven (elektropneumatisch). 
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Daarnaast kan dit door middel van vloeistof die elektrisch 
aangestuurd wordt (elektrohydraulisch). Ook is er een 
methode waarbij kristallen onder invloed van druk een 
elektrische spanning produceren (piëzo-elektrisch). Tot 
slot bestaat een methode waarbij afwisselend een elek-
trisch en magnetisch veld ontstaat (elektromagnetisch) 
(9). Deze methoden zijn verder onder te verdelen in 
gerichte en ongerichte therapie. Gerichte ESWT concen-
treert zijn energiebundel op een klein gebied. De onge-
richte therapie zorgt voor lagere energiewaarden met 
oppervlakkig een grotere effect zone (3).

Literatuur over het effect
Dymarek en collega’s hebben in 2014 met hun systemati-
sche review het effect van ESWT op de wondgenezing 
onderzocht aan de hand van dertien studies (3). Zeven van 
deze studies hebben het effect van de interventie op de vier 
eerdergenoemde circulatiestoorniswonden onderzocht, 
vier randomised controlled trials (RCT’s) en drie cohorten 

(11-17). In elke studie worden van de vier circulatiestoornis-
wonden één of meerdere onderzocht. Daarnaast is uit een 
zelf uitgevoerde literatuursearch één RCT en één cohort 
gekomen die de interventie op één van deze vier wonden 
hebben onderzocht (7,18), namelijk de diabetische voet. 
Deze twee studies vielen niet onder de bovengenoemde 
systematic review.
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De onderzoekspopulatie van de studies liep uiteen van in 
totaal acht tot 258 deelnemers. Per onderzoek verschilde 
de leeftijd van de deelnemers, deze lag tussen 56,2 tot 63,6 
jaar. De deelnemers hadden allemaal één of meerdere 
wonden met stagnerende genezing die minimaal drie 
maanden bestonden (7,11-18). Tijdens de start van het 
onderzoek werden de deelnemers doorbehandeld met 
(aspecten van) de gouden standaard. Dit waren bijvoor-
beeld de reeds gebruikte wondbedekkers en/of ambulante 
compressietherapie. Daarnaast werd als adjuvante behan-
deling ESWT toegepast. Bij vijf studies werd gebruik 
gemaakt van een controlegroep die met hyperbare zuur-
stoftherapie (HBOT) behandeld werd (11-15). Eén studie 
gebruikte een controlegroep die met standaard wondthera-
pie doorbehandeld werd (18). Onder deze standaard 
wondtherapie vallen debridement, wondbedekkers en 
aangepaste schoenen met drukontlasting.

Literatuur over het werkingsmechanisme
Om te achterhalen wat in de wond gebeurt na toepassing 
van ESWT is in enkele studies ook het werkingsmecha-
nisme onderzocht. Van de bovenstaande studies is dit in 
slechts twee RCT’s en een cohort onderzocht (7,11,12). Dit
cohort heeft het effect van ESWT echter niet onderzocht (7).

De deelnemers in deze drie studies hadden allen een 
diabetische voet. Deze wonden stagneerden in genezing 
en waren meer dan drie maanden aanwezig. Tijdens het 
onderzoek zijn de deelnemers verdeeld over twee groepen. 
De ene groep werd behandeld met ESWT, de andere met 
HBOT. Na toepassing van één van de interventies hervat-
ten de patiënten het huidige wondverzorgingsprotocol. Dit 
hield in: drukontlasting van de aangedane voet, reiniging 
van de wond met steriele fysiologische zoutoplossing en 
toepassing van zilversulfadiazinecrème. De ESWT-groep 
had in twee studies een totaal van 44 wonden (7,12) en in 
één studie 36 wonden (11).

Effect op de wondgenezing
Drie RCT’s toonden aan dat met ESWT als adjuvante 
behandeling meer chronische wonden genazen ten 
opzichte van standaardwondtherapie en HBOT (11,12,18). 
In één van die RCT’s werd een significant verschil gevon-
den in het percentage genezen wonden in de ESWT-groep 
vergeleken met de HBOT-groep (57% tegenover 22%) (12). 
De andere RCT had tevens een hoger percentage genezen 
wonden in de ESWT-groep vergeleken met de HBOT-groep 
(31% tegenover 22%) (11). Tot slot liet een andere RCT 54% 

genezen wonden zien na ESWT-toepassing. De controle-
groep die behandeld werd met de standaardwondtherapie 
liet slechts 28,5% genezen wonden zien (18). Deze posi-
tieve resultaten ten gunste van de ESWT-groepen worden 
ondersteund door de overige effectstudies met een lager 
betrouwbaarheidsniveau (13-17).

Effect verklaard door het werkingsmechanisme
Kan dit positieve effect van ESWT verklaard worden door 
het werkingsmechanisme? In de twee RCT’s waarbij het 
werkingsmechanisme werd onderzocht, werd bij alle 
onderzochte uitkomstmaten bij benadering een verdubbe-
ling of halvering van een waarde gezien, een significante 
verandering (11,12). Het proliferating cell nuclear antigen 
(PCNA), de vascular endothelial growth factor (VEGF) en 
de endothelial nitric oxide synthase (eNOS) namen toe. 
Ook de bloedstroomtoevoer, celconcentratie en de celacti-
viteit lieten ongeveer een verdubbeling van de waarde zien. 
Tot slot werd ongeveer een halvering van bacteriegroei en 
terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end 
labeling (TUNEL), de mate van apoptose (celdood), 
waargenomen.

De bovenstaande uitkomsten worden ondersteund door 
het cohort die het werkingsmechanisme heeft onderzocht 

(7). Ook hebben zij toename van de epidermal growth 
factor (EGF) en de von willebrandfactor (vWF) aangetoond 
in hun studie.

Wat betekent dit werkingsmechanisme voor de 
wondgenezing
De uitkomstmaten zijn te onderscheiden op vasculair 
niveau en celniveau.
Vasculair niveau:

  toename van vWF is een indicatie voor nieuwe bloed-
vatvorming (7),

  toename van VEGF is een indicatie van verhoogde 
vasculaire permeabiliteit, Daarnaast is VEGF een 
indicatie van verhoogde micro vasculaire activiteit, 
waaronder angiogenese. Dat is de vorming van nieuwe 
bloedvaatjes (7),

  eNOS is een immuuntransmitter en vasodilatator, 
geassocieerd met wondsluiting (7),

  toename van bloedstroomtoevoer resulteert in een 
beter doorbloed weefsel. Hierdoor wordt de levensvat-
baarheid van het weefsel bevorderd (7).

Celniveau:
  PCNA toename is een voorloper van DNA-synthese en 
weefselherstel. Een toename hiervan is een indicatie 
van verhoging in cellulaire proliferatie (celvermeerde-
ring), onderdeel van de wondgenezing (7),

  EGF toename wijst op epitheliale celgroei en wondge-
nezing (7),

ESWT als adjuvante behandeling geneest 
meer chronische wonden ten opzichte van 
standaardwondtherapie en HBOT
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  TUNEL afname duidt op afname in apoptose (cel-
dood) (7),

  afname in bacteriegroei duidt op minder kans op 
infectie van de wond (11),

  een toename in celconcentratie en celactiviteit kan 
bijdragen aan de wondgenezing (12).

Bijwerkingen
In twee studies zijn bijwerkingen waargenomen na toepas-
sing van ESWT. In één studie is een vergroting van drie 
ulcera met ischemische (onvoldoende doorbloede) 
wondranden gezien (13). Wel vertoonden die ulcera 
daaropvolgend een snellere genezing. Daarnaast is één 
lokale infectie gezien (14). Deze is binnen vijf dagen met 
antibiotica verholpen.

Discussiepunten
ESWT is een verzamelnaam voor alle shockwave applica-
ties. In de geïncludeerde onderzoeken zijn verschillende 
methoden en behandelvariabelen van ESWT gebruikt. Deze 
verschillen in methoden en behandelvariabelen hebben 
invloed op de behandeleffecten. Daarnaast is het werkings-
mechanisme in vergelijking tot het effect van ESWT slechts 
onderzocht op de diabetische voet (7,11,12). Of onderzoek 
naar decubitus, ulcus cruris venosum en ulcus cruris 
arteriosum zou leiden tot andere uitkomsten met betrek-
king tot het werkingsmechanisme van ESWT is nog niet 
duidelijk.

De onderzoeken die het effect en het werkingsmechanisme 
hebben onderzocht hadden diverse, maar geringe beper-
kingen (11,12). Toch is het opmerkelijk dat alle onderzoeken 
positieve effecten van ESWT op de wondgenezing van 
chronische wonden laten zien. In de toekomst kan deze 
interventie mogelijk een effectieve aanvulling zijn op de 
huidige wondbehandeling. Echter bestaan er nog wel 
hiaten in kennis wat betreft het werkingsmechanisme. 
Nader praktijkonderzoek is daarom essentieel.
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Alle onderzoeken laten positieve effecten 
van ESWT op de wondgenezing van 
chronische wonden zien


