
Romp Stabiliteit

Waar kunt u ons vinden?

De kliniek bevindt zich in de achterste vleugel van het 
pand op de hoek van de Oosterstraat en de Torenstraat te 
Drachten.

De entree kunt 
u vinden als u 
de inrit naast 
Torenstraat 4 
ingaat en u de 
binnenplaats 
schuin naar links 
oversteekt.
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Voor wie is ons concept mogelijk een 
uitkomst?

n  Als u klachten heeft van uw rug, schouder, nek of 
andere gewrichten.

n  Als u hoofdpijn, of lage rugpijn heeft, met of zonder 
uitstraling.

n  Als u zich heeft vertild, verdraaid of bent gevallen 
waarna u pijnklachten heeft gekregen.

n  Als er bij u, ondanks vele onderzoeken toch klachten 
zijn blijven bestaan.

Doel van OrthoManuele Revalidatie is,

n  Standafwijkingen corrigeren van bekken,  
wervelkolom en overige gewrichten

n Bewegingsstoornissen opheffen

n Bewegingsvrijheid optimaliseren

n Verminderen van pijnklachten

n Bewegingspatroon uitbalanceren

n Rompstabiliteit opbouwen

n Verbeteren van de lichaamshouding

en om hernieuwde klachten te voorkomen.

Heeft u bewegingsbeperkingen 

en/of pijnklachten van uw rug, nek, 

bekken of gewrichten?

Voorkom, verminder of beëindig 

uw (chronische) klachten door 

middel van het OrthoManuele 

Revalidatiesysteem van 

Solid Movement



Arts OrthoManuele Geneeskunde:
opheffen van blokkades in het 
bewegingsapparaat.

Een Arts OrthoManuele geneeskunde heeft zich na het 
arts-examen gespecialiseerd in het onderzoeken en 
behandelen van klachten die samenhangen met 
houding en beweging.

Tijdens het eerste consult verdiept de 
arts zich grondig in uw klachten en de 
voorgeschiedenis ervan.

Naast een algemeen medisch 
onderzoek naar uw klachten 
onderzoekt hij vervolgens door 
middel van OrthoManueel 
onderzoek de stand en de 
bewegingsmogelijkheden 
van bekken, wervelkolom en 
overige gewrichten.

Op basis hiervan stelt de arts  
een behandelplan op en begint  
de behandeling. Belangrijkste 
instrument van de behandeling  
zijn de handen van de arts.  
Hij corrigeert met specifieke 
OrthoManuele technieken de 
gevonden stand afwijkingen en  
heft de bewegingsstoornissen op.

Na een aantal behandelingen zijn de 
meeste patiënten in staat zich weer 
pijnvrij en in evenwicht te bewegen.

Wervelkolom Revalidatie: 
herstellen van functionaliteit op 
biomechanische computergestuurde 
apparaten.

De Rompstabilisator

Na dat de blokkades opgeheven zijn 
door de arts, wordt de restcapaciteit 
van de houdingsspieren gemeten 
middels isometrische testen.

Medisch onderzoek heeft 
aangetoond dat het lichaam 
compensatoir gedrag zal vertonen 
om de pijnplekken te ontwijken 
waardoor het bewegingspatroon en 
de lichaamshouding uit balans raken.

Ook is aangetoond dat patiënten die al langer met rug– en 
nekklachten rondlopen, verstoorde functionaliteit in de 
dieper liggende houdingsspieren opbouwen.

Om dit gedrag, de spierkracht en 
de flexibiliteit te herstellen neemt 
de patiënt plaats in het 
reconditionerings apparaat wat 
vooraf nauwkeurig wordt afgesteld 
op basis van de op dit apparaat 
gemeten belastbaarheidsniveau.

Onder begeleiding zal de patiënt het specifieke 
revalidatieprogramma volgen waardoor het lichamelijke 
herstelvermogen geactiveerd wordt en het houdings– en 
bewegingsapparaat uitgebalanceerd raakt.

De Nekstabilisator

Om functionaliteit van de bovenste 
rug– en nekspieren te herstellen is 
er de computergestuurde 
Nekstabilisator die op basis van 
hetzelfde werkingsprincipe is 
geconstrueerd.

Reconditioneren:
sterkte, stabiliteit, flexibiliteit en 
uithoudingsvermogen opbouwen

Om de omringende spieren van uw wervelkolom uit  
te balanceren en te versterken zult u tijdens het 
revalidatietraject, indien uw belastbaarheid dat 
toestaat, uw rompstabiliteit verder ontwikkelen  
middels de speciaal daarvoor ontwikkelde 
reconditionerings apparaten.

Het werkingsprincipe van alle apparaten is gebaseerd  
op unieke fixatietechnieken, een gelijkmatig en 
evenwichtig belastingsysteem, en een nauwkeurig  
in te stellen belastbaarheidsniveau waardoor de te 
ontwikkelen dieper liggende rompspieren, geïsoleerd 
gereconditioneerd worden.

Vergoedingen

Bijna alle verzekeraars hebben behandelingen van de 
Arts OrthoManuele Geneeskunde opgenomen in het 
eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van 
de gekozen verzekering. Vraag dit na bij uw verzekeraar.


