
 
 
APS-therapie is een nieuwe en unieke vorm 
van elektrotherapie die heel goede resultaten 
kan bewerkstelligen op het gebied van 
chronische en acute pijnbestrijding. APS staat 
voor Actie Potentiaal Simulatie: het APS 
systeem simuleert de natuurlijke actiepotentiaal 
zoals die bij ons allemaal voorkomt. Dit maakt 
APS uniek. Normaal gesproken brengt een 
gezond lichaam voldoende zenuwimpulsen 
voort. Bij o.a. ontstekingen en wonden is dit niet 
zo en wordt de impuls afgezwakt of 
geblokkeerd. APS bootst zenuwimpulsen na en 
als reactie daarop maakt het lichaam 
noodzakelijke neurohormonen vrij. Je lichaam 
krijgt zo de opdracht de pijnlijke plekken te 
genezen. 
  
 
 
Pijn kan ineens optreden. Dit kan het gevolg 
zijn van een ontsteking, een blessure, een 
verwonding, een zwelling of om andere, soms 
onbekende redenen. Een combinatie van deze 
factoren kan ook de oorzaak zijn van pijn. Pijn 
is altijd een signaal van het lichaam dat er iets 
in het functioneren niet goed is. Een zeer 
effectief en snel middel is de behandeling met 
APS. De pijn neemt af, de zwelling wordt 
minder en de ontsteking verdwijnt.  
  
 
 
 
APS is een goed werkende mogelijkheid voor 
de behandeling van chronische pijn. 
Wetenschappelijk is aangetoond dat de 
kwaliteit van het leven door de behandeling met 
APS voor de meeste gebruikers aanzienlijk 
verbetert; de pijn verdwijnt, men kan beter 
bewegen en men voelt zich fitter. Bij langdurig 
aanhoudende en hevige pijn worden vaak 
allerlei pogingen gedaan om de dragelijkheid 
van de pijn te verlichten. Soms gebeurt dit 
d.m.v. hoge doseringen geneesmiddelen. Die 
kunnen dan weer hinderlijke, vaak ernstige 
bijwerkingen hebben, waardoor de nieren en de 
lever overbelast kunnen worden.  

Het grote voordeel van APS is dat er geen 
bijwerkingen zijn.  
 
 
 
De pijn bij blessures is het gevolg van een 
spier- of peesbeschadiging. Behandeling met 
APS vermindert de pijn al na één tot drie korte 
behandelingen. Groot voordeel van APS is dat 
bij het opnieuw overbelasten van de blessure 
de pijn weer gevoeld kan worden. De 
grensbelasting van spier of gewricht blijft 
voelbaar, daardoor wordt meer ernstige en 
soms niet te herstellen schade voorkomen. 
 
 
 
 
 
APS maakt in sterk verhoogde mate natuurlijke 
pijnstillers vrij en activeert het zelfgenezende 
vermogen van het lichaam door het te 
verhogen van de productie van ATP, zodat de 
pijn en de ontsteking van binnenuit worden 
bestreden. 
 
 
 
 
Via elektrodeplakkers op de huid worden de 
zenuwen in de huid geprikkeld. De lichte 
stroompjes zijn tijdens de behandeling niet 
voelbaar. De boodschap kan op die manier 
naar het zenuwgestel gestuurd worden om de 
goede stoffen vrij te maken. Ook kunnen de 
stoffen direct vrijkomen op de plek van 
aandoening waar de elektroden zijn geplaatst. 
Deze stoffen zorgen voor pijndemping en 
ontstekingsremming op de juiste plaatsen. 
 
 
 
De behandelresultaten zijn zeer goed: 80-90% 
van de mensen reageert positief op de 
behandeling, met een duidelijke vermindering 
van de klachten. Het is wel van belang dat je 
minstens anderhalve liter water per dag drinkt, 
omdat door de APS behandeling veel 
afvalstoffen vrij komen.  

 
 
 
De meeste mensen zijn na één tot vijf 
behandelingen klachtenvrij of ervaren een 
verbetering/verandering. Dit hangt natuurlijk af 
van de individuele reactie van de persoon op 
de behandeling en van de aandoening. Soms 
zijn meer behandelingen nodig voordat het 
genezingsproces in het lichaam goed in gang is 
gezet en de klachten duidelijk verminderen.  
 
 
 
 
 
Nee, de behandeling is pijnloos. Voor het juiste 
effect moet de dosering zodanig zijn dat er net 
geen prikkeling van de APS stroom gevoeld 
wordt. 
 
 
 
 
 
Het APS pijntherapie-apparaat mag maar 32 
minuten per dag gebruikt worden. Afhankelijk 
van de klachten wordt er een programma 
gemaakt tussen de 8 en 32 minuten.  
 
 
 
 
 
 
 
Nee, men gaat er ook beter van slapen en men 
krijgt meer energie en een betere eetlust en er 
is meer kwaliteit van leven doordat men zich 
geestelijk en lichamelijk beter, positiever en 
rustiger voelt. 
 
 
 
 
 
Nee. Dit is een groot voordeel t.o.v. medicijnen 
waarvan de meeste wel één of meerdere ver-
velende bijwerkingen kunnen hebben.  

Wat is APS? 

Acute pijn 

Chronische pijn 

Blessures 

Meest gestelde vragen 
Hoe werkt APS pijn therapie? 

Op welke manier wordt het 

toegepast? 

Hoe groot is de kans dat het helpt? 

Hoe lang duurt het voor je  
resultaat bemerkt? 

Is de behandeling pijnlijk? 

Hoe lang duurt een behandeling? 

Werkt het alleen bij pijn en 

ontstekingen?  

Zijn er negatieve bijwerkingen? 
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De toepassingen 
onder andere: 

 
 

  

CChhrroonniisscchhee  ppiijjnn??  

  

FFiibbrroommyyaallggiiee??  

  

AAccuuttee  ppiijjnn??  

  

BBlleessssuurree??  

  

AArrttrroossee??  

  

RReeuummaa??  

  

PPiijjnn??  

  

  

AAPPSS  TThheerraappiiee!!  
 
 

Wordt door veel                       
zorgverzekeraars vergoed 

 

 

APS therapeut 

Lid B.V.A.T. 
(Beroeps Vereniging APS 

Therapeuten) 

 
 

 
 

 
Medisch Pedicure 
Diabetische voet 

Reumatische voet 
Nagelregulatie 
Orthesiologie 

Schimmeldiagnostiek 
Lasertechniek bij (schimmelnagels) 

Cryotherapie 
APS pijntherapie 
STER Therapie 

Tenenlezen 
MedicalTaping 

 
 

Yvonne Boertjes 

Tel. nr. Praktijk Voeten en Welzijn 

0529-462727 

www.voetenenwelzijn.nl                    
info@voetenenwelzijn.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Chronische pijn 

Reumatische 
artritis 

Artrose 

Osteoporose 

Fibromyalgie 

Slapeloosheid 

Hoofdpijn 

Multiple 
Sclerose 

Overbelasting 
van de spieren 

Acute pijn 

Gewrichts 
blessures 

Lage rugpijn 

Whiplash 

Fantoompijn 

Migraine 

Wondgenezing 

Carpaal tunnel 
syndroom 

RSI 
o.a. tennisarm 

 

Dragers van een pacemaker en 
mensen met epilepsie mogen niet 
met APS behandeld worden. 
Omdat niet bekend is wat het effect is 
tijdens de zwangerschap wordt het 
gebruik van APS daarbij afgeraden. 
 
Aangeraden wordt om niet binnen 
een half jaar na een hartinfarct een 
behandeling te ondergaan. 
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