
Veel mensen hebben 
klachten die te ma-
ken hebben met de 
wervelkolom, bijvoor-
beeld schouder-, nek- 
of hoofdpijn, duize-
ligheid, pijn trekkend 
naar de armen en han-
den, hartkloppingen of 
hartoverslagen, adem-
halingsproblemen, maag- 
en darmklachten, men-
struatieklachten, klach-
ten in het urineweg-
systeem of lage rugklachten, met of zonder 
uitstraling naar de heupen en de benen. Ook 
onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of pijn 
tussen de ribben kunnen te maken hebben 
met de wervelkolom.
Ondanks vele onderzoeken wordt er vaak 
“niets” gevonden en blijven de klachten be-
staan.
Er is een groep artsen in Nederland die zich 
hebben gespecialiseerd in deze veelal nog 
onbegrepen klachten van het bewegingsap-
paraat: artsen voor OrthoManuele Genees-
kunde.

Deze artsen voor OrthoManuele Geneeskunde 
kunnen veelal ook aandoeningen opheffen als: 
migraine, Whiplash, Syndroom van Tietze, Car-
paal Tunnel Syndroom, Syndroom van Menière, 
KISS Syndroom, tenniselleboog, Frozen Schoulder, 
RSI-klachten, ischialgie, HNP (hernia) van nek en 
lage rug.
Ook patiënten, die na een hernia-operatie klach-
ten houden, reageren veelal positief op de be-
handelingen

kan veroorzaakt worden door een ongeval,
vertillen, verstappen, een verkeerde houding, 
enz. Hierdoor functioneert de wervelkolom
minder goed en wordt het zenuwstelsel
geprikkeld.
Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn: 
niet alleen klachten van het houdings- en bewe-
gingsapparaat, maar ook van inwendige orga-
nen, die niet meer goed door de zenuw aange-
stuurd worden.
Scheefstanden van wervels en andere gewrichten
zoals schouders, ellebogen, polsen, handen,
heupen, knieën en voeten gaan vaak gepaard 
met een afname van de bewegingsmogelijk-
heden.
Door correctie van deze scheefstanden kunnen 
deze bewegingsmogelijkheden weer verbeterd 
worden.

De behandeling:
Na het onderzoek stelt de arts een behandel-
plan op. Hij corrigeert met specifieke technieken 
de standsafwijkingen van de wervelkolom en het 
bekken en heft bewegingsstoornissen op.

Bovengenoemde klach-
ten hebben vaak te
maken met zeer kleine
corrigeerbare stands-
afwijkingen in het
bekken en de wervel-
kolom.
Onder standsafwijking-
en verstaan we een 
asymmetrische (sche-
ve) stand in de positie 
van de wervels ten op-
zichte van elkaar.
Een standsafwijking

Niet alle wervels en/of gewrichten kunnen in 
één consult gecorrigeerd worden. Daarom zijn 
er meestal meer behandelingen nodig, waarbij 
de arts steeds voortbouwt op wat daarvoor be-
reikt is. Indien nodig kan de arts om aanvullend 
laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of 
MRI scan vragen en deze ook beoordelen.

Het aantal consulten verschilt per patiënt.
Het hangt af van de uitgebreidheid en aard van 
de afwijkingen. Gemiddeld volstaan 3 tot 8 be-
handelingen. Soms zijn enkele behandelingen 
ook voldoende om de klachten aanzienlijk te 
verminderen.
In de eerste dagen na de behandeling kan eni-
ge napijn optreden, ook op plaatsen waar nor-
maal geen klachten waren.

Na de laatste behan-
deling is het mogelijk 
dat het nog verschei-
dene maanden duurt 
eer de oorspronkelijke 
klachten verminderen 
of verdwijnen. Na drie 
maanden vindt zo no-
dig een controle plaats.
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OrthoManuele
Geneeskunde

Medisch Centrum Hoensbroeck

Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek

T 045 - 522 95 55
F 045 - 523 32 17

www.mchoensbroeck.nl

Algemene informatie:
In Medisch Centrum Hoensbroeck worden 
behandelingen verricht door de artsen C.W. 
Broekkamp en R.H.A. Nix die zich hebben ge-
specialiseerd in OrthoManuele Geneeskunde.

Zij zijn ingeschreven in het Register OrthoMa-
nuele Geneeskunde (ROMG) en aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging Orthomanuele 
Geneeskunde (NVOMG).

Meer informatie vindt u op onze site
www.mchoensbroeck.nl

Verwijzing:
U kunt met of zonder verwijzing van huisarts of 
specialist een afspraak maken.

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag, dinsdag en donderdag : 8:30-15:00 uur
Woensdag en vrijdag : 8:30-13:00 uur
Overige tijden: inspreken op het antwoordap-
paraat, eventueel faxen. U wordt dan zo spoe-
dig mogelijk teruggebeld.

Bereikbaarheid:

Openbaar vervoer
- Vanuit Maastricht en Valkenburg buslijn 

51 richting Brunssum, uitstappen halte
 JulianaBernhardlaan/Kasteel. Op 3 minuten 

loopafstand borden Adelante volgen.
- Vanuit Heerlen buslijn 21 richting Brunssum.
- Vanuit Sittard buslijn 41, overstappen Hoens-

broek bushalte hoek Akerstraat Noord/Em-
maweg op buslijn 51.

- Vanuit Brunssum buslijn 21-51, uitstappen bij 
halte ‘Revalidatiecentrum’.

Reist u per trein, neem dan vanuit station
Heerlen genoemde buslijn.

Routebeschrijving terrein Adelante

Via de schuureikenweg 60: borden Mitralis 
volgen: Vraag bij de slagboom voor toegang 
tot het terrein ivm uw afspraak bij Medisch 
Centrum Hoensbroeck.  Blijf de weg volgen.  
Parkeer uw auto op parkeerplaats P5.  Neem 
de ingang van het gebouw tegenover P5.

Via de hoofdingang Adelante, Zandbergs-
weg 111:  U kunt parkeren op parkeerplaats 
P1.  Volg de borden hoofdingang en vervolgens 
alle routes.  Vervolgens route 36 Medisch Cen-
trum Hoensbroeck  volgen.

Medisch Centrum Hoensbroeck (MCH), artsen 
OrthoManuele Geneeskunde (OMG) zitten op 
de 1ste verdieping vanuit de lift of het trappen-
huis aan de rechterkant.
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