
Voordelen van 
EMTT

•  Kortdurende behandeling van  
5 tot 20 minuten per sessie.

•  Voor maximaal resultaat slechts  
6 tot 8 behandelingen nodig.

•  De meeste mensen merken na  
enkele sessies al een forse afname  
van (pijn-)klachten.

•  Voor de behandeling kan de  
kleding aanblijven.

•  Weinig tot geen bijwerkingen.

•  EMTT pakt de ontsteking én de  
symptomen van klachten aan.

•  Voorkomt mogelijk een operatie of  
stelt deze uit.

Heb jij pijnklachten 
aan pezen of 
gewrichten?

Geneest jouw botbreuk niet naar wens?

Heb jij last van jouw (nieuwe) gewrichten?

Of heb je andere vervelende pijnklachten?

Dan kan EMTT jou helpen! Succesvolle resultaten 
worden vaak al na enkele behandelingen bereikt.

EMTT in deze praktijk

Vraag jouw therapeut om advies en behandel-
mogelijkheden. Informeer ook naar de kosten.

Het leven is heerlijk. 
            Zonder pijn. 

Jouw praktijk

EMTT helpt bij  
pijnklachten!
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Hoe gaat de  
behandeling in  
zijn werk?

De fysiotherapeut bepaalt of er een indicatie is 
voor EMTT en of behandeling mogelijk is. 

De behandeling is comfortabel en de kleding  
kan aanblijven. Het gaat zelfs door gips heen!  
De ringvormige behandelkop wordt boven het  
te behandelen gebied gehouden. 

Na afloop kan kortdurende gevoeligheid en  
lichte roodverkleuring van de huid aanwezig  
zijn. Dit verdwijnt vanzelf.

Een behandeling duurt tussen de 5 en 20 minu-
ten. Meestal worden ook oefeningen meegegeven 
om de klachten blijvend te verhelpen. Soms 
wordt EMTT gecombineerd met andere therapie-
vormen zoals shockwave therapie.

“ Na de eerste behandeling
EMTT bij mijn chronische 
rugklachten ervaar ik nu 

al pijnverlichting!”
Ilse Raemaekers

Heb jij één van  
deze klachten?

•  Gewrichtsklachten, zoals artrose  
van de hand, heup, knie of rug.

•  Pijnklachten, chronisch of acuut. 

•  Peesklachten.

•  Slecht genezende botbreuk.

Dan kan EMTT 
voor jou de oplossing zijn!

Wat is EMTT?

Extracorporeale magnetotransductie therapie 
(EMTT) is speciaal ontwikkeld voor aandoe- 
ningen van het bewegingsapparaat.

De hoog-energetische magnetische impulsen  
die het apparaat uitzendt zetten de cellen  
en weefsels aan tot herstel. 

Zo verbetert de celstofwisseling, neemt  
de ontsteking af en herstelt de functie.

Onderzoek toont aan dat EMTT vaak goede 
resultaten geeft.

Wanneer wordt 
niet behandeld met 
EMTT?

• Tijdens zwangerschap.

•  Bij een pacemaker of ander elektronisch 
implantaat.

•  Bij implantaten die ijzer bevatten zoals; 
schroeven, metaalsplinters, protheses etc.

•  Bij tatoeages of permanente make-up met 
ijzerdeeltjes in de inkt.

•  Bij klachten in het hoofd-halsgebied.

•  Bij tumoren in het behandelgebied.

EMTT in deze praktijk


