
 

Klachtgerichte behandelingen 

De basis van deze therapie is het corrigeren van 
een beenlengteverschil, een veelvoorkomend 

probleem bij mensen met rugklachten.  
 

Vrijwel iedereen heeft een beenlengteverschil. 
Vaak wordt dit veroorzaakt door ruimte ontstaan 
in het heupgewricht door een scheefstand in het 

bekken. Zelden is de oorzaak anatomisch. 

orthomanipulatie 

Het is een zachte, manuele natuurgeneeswijze die scheefstand en blokkades van 
gewrichten en wervels corrigeert. Deze techniek maakt gebruik van pendelbewegingen 

van het lichaam om met zachte druk de noodzakelijke correcties uit te voeren. 
 

Het uitgangspunt bij orthomanipulatie is dat iedereen van oorsprong recht en 
symmetrisch van bouw is maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan 

geraken. 
 

Veel klachten in het bewegingsapparaat (rug, hoofd, nek, armen, benen) ontstaan 
door kleine afwijkingen in gewrichten, het bekken of in de wervelkolom.  

Deze afwijkingen kan je van op afstand niet zomaar zien maar kunnen wel pijn en 
andere problemen veroorzaken. 

 Beenlengteverschil 
 Hoofdpijn, migraine of duizeligheid 
 Nek- en schouderklachten 
 Rugklachten, scoliose of lumbago 
 Pijn bij het zitten 
 Bekkenscheefstand 

Indicaties 



Klachtgerichte behandelingen 

Een lengteverschil veroorzaakt door bekkenscheefstand, 
de wervelkolom past zich aan en zal vervolgens op 

verschillende plaatsen scheef staan. Veel 
gezondheidsproblemen komen voort uit de rug.  

 
Een verschoven rugwervel kan veel klachten 

veroorzaken. Denk hierbij maar aan maagklachten, 
bedplassen, hoofdpijn, nek- en schouderpijn, 

uitstralende pijn in armen en benen en nog veel 
meer. Het zijn meestal klachten waarbij men niet 

direct een link legt met een verschoven rugwervel. 
 

Tijdens de behandeling wordt het lengteverschil in 
de benen zoveel mogelijk opgelost, ook het bekken 
en de wervels worden op hun plaats geschoven. Dit 
gebeurt op een zachte en krachtige manier en altijd 

tijdens beweging. Als klant werkt u tijdens de 
behandeling actief mee. 

Als we wervels op hun plaats gezet zijn komen de uittredende zenuwbanen weer vrij 
te liggen. De zenuwen voeden de organen in hun bereik. Eventuele klachten aan 

organen zoals maagpijn kunnen hierdoor verminderen en zelfs verdwijnen. 
 

Soms zijn de spieren ook erg gespannen en volgt er best nog een massage. Na de 
behandeling doet u het 3 dagen rustig aan, geen zware dingen tillen. Gemiddeld 

heeft u 5 tot 6 behandelingen nodig met een frequentie van 1 keer per week. 
 

Dit om het lichaam (spier en steunapparaat) aan de nieuwe standsveranderingen via 
neurologische weg te laten wennen. Mogelijk kan u na de behandeling last hebben 
van vermoeidheid, toename van pijn of pijn op plaatsen waar u het niet gewend 

was. Dit is normaal en gaat binnen enkele dagen weer over. 


