Fysioplus Rotterdam

Fysioplus Hazerswoude Dorp

Folkert Elsingastraat 5
3067 NW Rotterdam
Telefoon 010 - 455 79 01

Lindehof 29-31
2391 DK Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 58 88 25

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Dagelijks van 7.30 - 18.00 uur
Donderdagavond tot 20.00 uur

Dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Medische Fitness

Medische Fitness

Maandag t/m donderdag
van 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Volgens rooster

| info@fysioplusrotterdam.nl | www.fysioplusrotterdam.nl |

| info@fysioplusrotterdam.nl | www.fysioplusrotterdam.nl |

Rust roest
We bewegen te weinig en/of te eenzijdig. Deze toenemende

“Je hoeft het niet te geloven, je moet het gewoon doen!

bewegingsarmoede zorgt voor een functievermindering

Ik snap zelf ook niet dat de OriGENE-behandeling zo

van de strekspieren onder in de rug. En dat veroorzaakt

effectief is. Maar ik kan in elk geval weer zonder pijn

rugklachten. Rust en inactiviteit hebben een ongunstige

functioneren.”

uitwerking op rugproblemen. Door de onderrug op een goede
manier te bewegen en te versterken, nemen klachten af.

Korte behandeltijd
Behandeling met behulp van het toestel vraagt bijzonder

Het OriGENE concept, hoe werkt het?

weinig tijd: slechts tien tot vijftien minuten. In de eerste

De behandeling is een bijzondere vorm van kracht- en

periode van circa tien weken is één behandeling per week

coördinatietraining en wordt uitgevoerd op een speciaal

nodig. Daarna kan de frequentie worden teruggebracht

ontwikkeld behandeltoestel. Benen en bekken bewegen niet

tot eenmaal per twee of meer weken. Is uw rug optimaal

mee. Op deze manier wordt alleen de strekbeweging van de

hersteld, dan is niet meer dan één behandeling per twee tot drie maanden nodig. Soms kan

rug getraind. Dat is dan ook wat de OriGENE-methode doet:

zelfs worden volstaan met één tot twee behandelingen per jaar.

met goed gedoseerde oefeningen de in onbruik geraakte rug
spieren activeren. De behandelmethode helpt de functie van

Voor wie?

de wervelkolom te verbeteren.

De OriGENE behandeling bedoeld voor alle patiënten met klachten aan de onderrug. Meestal
is er sprake van chronische rugklachten, dat wil zeggen dat de klachten langer dan twaalf

De Fysioplus Rugscan

weken bestaan, vaak zelfs jarenlang. Inmiddels zijn er ook gunstige ervaringen opgedaan

Voorafgaand aan de behandelingen wordt de Fysioplus

bij klachten als hamstring- en liesblessures, bekkenproblematiek (inclusief incontinentie),

Rugscan gemaakt. Met behulp van computeranimaties wordt

nekklachten en de daarmee samenhangende hoofdpijn.

de stand en bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom in
beeld gebracht. Met deze geavanceerde techniek kan precies

De behandelaars

worden bepaald op welke manier het behandeltoestel het

Een OriGENE behandeling mag alleen worden uitgevoerd door (para)medici, een fysio-

best kan worden ingesteld. De resultaten van de Fysioplus

therapeut of een arts. Zij worden door OriGENE geselecteerd, opgeleid en gecertificeerd

Rugscan worden gebruikt bij de OriGENE behandelingen.

tot OriGENE behandelaar.

Na veertig jaar pijnvrij
“Vanaf mijn zestiende kamp ik met rugklachten. Een
halfuur staan was al pijnlijk. Zelfs na een herniaoperatie,
twintig jaar geleden, en na vele reguliere behandelingen
bleef die pijn. Na slechts acht OriGENE behandelingen
ben ik nu al drie jaar pijnvrij. Een luxe!”
Fysioplus is HKZ-gecertificeerd en is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF
Fysioplus Rotterdam is onderdeel van het Gezondheidscentrum Lage Land
Fysioplus Hazerswoude is onderdeel van het Gezondheidscentrum Lindehof

