
Of heeft u ... 

 (chronische) klachten van rug, schouders of nek? 

 hoofdpijn of lage rugpijn, met of zonder uitstraling? 

 pijnklachten nadat u zich heeft vertild of verdraaid, of nadat u bent gevallen?  

 overige (bewegings) klachten ondanks vele onderzoeken en behandelingen? 

 meer stabiliteit en balans nodig in uw romp vanwege uw sport of werk? 

Ook als u (nog) geen klachten heeft, is het zinnig om uw         

lichaamshouding en uw bewegingspatroon te verbeteren en 

kunt u bij ons uw rompstabiliteit optimaliseren zodat u 

(hernieuwde) klachten kunt voorkomen. Bijvoorbeeld als u 

éénzijdige belasting door werk of sport hebt (zoals een   

zittend beroep, schaatsers, golfers etc.)  
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Dan helpt onze behandeling u door... 

 pijnklachten te verminderen. 

 standafwijkingen van bekken, wervelkolom en gewrichten te corrigeren. 

 chroniciteit en progressiviteit van klachten en vermijdingsgedrag te voorkomen. 

 coördinatie, kracht, stabiliteit, flexibiliteit en uithoudingsvermogen in uw    

houdings- en bewegingspatroon te herstellen en uit te balanceren. 

 rompstabiliteit op te bouwen en klachtenvrij te kunnen (blijven) bewegen. 



Bewegings- en houdingsspieren 

De dieper liggende rugspieren, ook wel houdingsspieren genoemd, 
lopen van het bekken naar de schedel en houden wervels op hun 
plek. Zo kunnen we lange tijd zonder moe te worden staan, zitten, 
lopen, liggen en bewegen. De houdingsspieren worden onbewust 
aangestuurd door de hersenen.  
 
Bewegingsspieren zitten voelbaar aan de buitenkant van het     
lichaam. Ze worden kortdurend gebruikt bij lichamelijke           
inspanning en sport. Als deze spieren de functie van de houdings-
spieren gaan overnemen omdat er ergens in de rug iets niet goed 
zit, krijg je een verstoorde werking van de spieren.  

 

Chronisch pijnsyndroom 

Na drie maanden onbalans en de pogingen van 
het lichaam de pijn te ontwijken dan wel de 
verstoorde spierwerking te bestrijden, is het 
probleem chronisch. De hersenen ‘geven het 
op’ om de lichaamshouding, het bewegings-
patroon en de spieraansturing weer in balans  
te brengen. Trainen van de buiten liggende  
bewegingsspieren veroorzaken een vicieuze 
cirkel. Deze worden alleen maar sterker, gaan 
harder aan de houdingsspieren en wervels 
’trekken’ die daardoor nog meer in onbalans 
raken. De klachten nemen dan alleen maar toe.  

De verkeerde werking van de spieren moet  
worden afgeleerd; reconditionering (opheffen                                                   
vicieuze cirkel en structureel herstel) is noodzakelijk. 

 Functieherstel van het houdings- en bewegingsapparaat 

Ooit een leeuw gezien met chronische rug- en nekpijn? 
Of zien trainen om zijn spieren sterker te maken? En 
toch is de uitspraak ’zo sterk als een leeuw’ op deze 
dieren van toepassing. Leeuwen trainen hun spieren 
slechts korte tijd hoog intensief als ze hun prooi vangen. 
Met behulp van deze wetenschap is door Arthur Jones 
speciale apparatuur ontwikkeld, waarmee houdings-
spieren rondom de wervels worden verstevigd. Uw 
rug, schouders en nek komen weer in de juiste stand  
dankzij een korte krachtige en unieke hersteltraining 
met de speciale en beproefde MedX-apparatuur. 

    Evidence Based Healthcare 
   by Arthur Jones 

www.arthurjonesexercise.com 
   www.medxonline.com 

Als een leeuw zonder chronische rug- en nekpijn 



Reset 

Het herstellen ofwel resetten van de binnenste houdingsspieren gebeurt door de   
buitenste bewegingsspieren tijdelijk buiten spel te zetten. Vervolgens kunnen de  
onderbelast geraakte houdingsspieren in korte tijd en intensief worden geactiveerd 
en versterkt. Hierbij komt de juiste spieraansturing vanuit de hersenen weer op  
gang, komen de spieren weer in balans en staan de wervels weer goed op hun plek.  

 

Kom in beweging en waag de sprong 

Als enige praktijk boven de grote rivieren beschikken 
wij over de beproefde MEDX-apparatuur. Het bekken, 
de benen en de borstkas worden met deze apparatuur 
gefixeerd. De houdingsspieren worden geïsoleerd.     
Vervolgens activeert en versterkt u tijdens een paar  
minuten de onderbelaste spieren om de coördinatie,   
de flexibiliteit, het uithoudingsvermogen en de balans 
weer terug te brengen.  
Het proces is tijdens de oefeningen op een scherm te 
volgen. Uw spierfunctie wordt gemeten en weergegeven 
in een grafiek en uitgeprint aan u mee gegeven.  
 
 

Traject 

Het traject bestaat na aanmelding uit de eerste meting, vijftien behandelingen en 
twee tussentijdse metingen. Alle behandelingen worden voor een groot deel         
vergoed uit de aanvullende verzekering. Ook zonder verwijzing van een arts kunt u 
bij ons terecht.  

Informeer vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen om zonder bewegings-
klachten pijnvrij door het leven te gaan.  

Kijk op onze website www.solidmovement.nl en bel voor een afspraak 0512-532251  

 

WWW.SOLIDMOVEMENT.NLWWW.SOLIDMOVEMENT.NLWWW.SOLIDMOVEMENT.NL

MEDX rompstabilisator MEDX nekstabilisator 

De patiënt centraal; van hulpvraag tot blijvend resultaat 



De entree vindt u als u de inrit 
naast Torenstraat 4 ingaat en u 
de binnenplaats schuin naar 
links oversteekt.  

Ons pand staat op de hoek van 
de Oosterstraat 26 en de        
Torenstraat 4 te Drachten. 

De kliniek bevindt zich in de    
achterste vleugel van dit pand.  

Waar kunt u Solid Movement vinden? 

www.solidmovement.nl 

Oosterstraat 26 

9203 BB Drachten 

Tel:  +31 - (0)512 - 53 22 51 

E-mail: info@solidmovement.nl 

Multidisciplinaire benadering voor een effectieve kortdurende  behandeling 
tegen (on)begrepen (chronische) rug- en nekklachten, wervelfoutstanden 

en overige (spier)klachten in het houdings-en bewegingsapparaat. 

Treed binnen en neem gerust 
een kopje koffie of thee.  

U wordt vanuit de wachtkamer 
opgehaald door uw behandelaar.  


