
Bij Midland Chiropractie 
zien we veel patiënten met 
dezelfde klachten uit de 
landelijke top 3. Problemen 
met rug en nek zijn vaak 
het gevolg van een verkeer-
de manier van bewegen, 
van te weinig bewegen of 

langdurig zitten in een ver-
keerde werkhouding. Soms 
gaan klachten vanzelf weer 
over, al dan niet door kort-
stondige therapie of oefe-
ningen van de huisarts, om 
vervolgens een paar weken 
later weer de kop op te ste-
ken. 

Terugvallen in oude 
patronen
De therapietrouw neemt bij 
de doorsnee patiënt net zo 
snel af als het herstel toe-
neemt. Het gevolg is dat 
we binnen de kortste ke-
ren weer terugvallen in het 
oude bewegingspatroon en 
onze spieren en gewrichten 
opnieuw gaan vastzitten 
en daarmee de ruimte voor  

zenuwbanen en doorbloe-
ding belemmeren.

De chiroprator kan door  
gerichte manipulaties  
ruimte maken, zodat onze 
gewrichten soepel blijven 
en de zenuwen letterlijk 
vrij baan hebben. De be-
handeling door een erkend 
chiroprator duurt door-
gaans maar enkele minu-
ten, is pijnloos en levert 
vaak meteen verlichting 
van de klachten op.

Periodieke controle
Maar het is geen wonder-
middel dat elke klacht 
met een paar handelingen 
oplost. Chiropractie is een 
methode waarmee je pe-
riodiek onderhoud pleegt 
aan het lichaam. Net zoals 
we elk halfjaar de tandarts 
bezoeken voor controle en 
reininging van het gebit, 
is een regelmatig bezoek 
aan de chiropractor de ma-
nier om ons lichaam fit te 
houden. Maak gerust een 
afspraak bij onze vesti-
gingen in Nieuwegein en 
Veenendaal voor een eerste 
kennismaking met Chirop-
ractie.
    
Vergoeding
Chiropractie wordt door 
zorgverzekeraars vergoed 
als u aanvullend verzekerd 
bent. Verwijzing van huis-

arts is in de meeste geval-
len niet nodig.

U kunt terecht bij Midland 
Chiropractie voor:
Nek & Schouderklachten, 
Migraine, Hoofdpijn, Duize- 
ligheid, Onderrugklachten, 
Spit, Ischias, Hernia, Tennis 
& Golfers elleboog, Knie & 
Enkelklachten, Darmklach-
ten en Preventieve Rug-
zorg.

Geen wachtlijsten
Direct Toegankelijk

Korter ziekteverzuim

Wij helpen u graag zo snel 
mogelijk van uw klacht af.
Mocht u alleen een Myovi-

sionscan willen, dan hante-
ren wij een speciaal tarief. 


