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C H I R O P R A X I E  D E S I M P E L E

INFOBROCHURE EERSTE BEHANDELING



De eerste consultatie bestaat uit een
vraagstelling over uw fysieke gezondheid en
uw specifieke klachten. Dan gaan we verder
met een grondig onderzoek om uit te maken
of u klacht veroorzaakt wordt door een
probleem in het bewegingsstelsel. Hierbij
gebruiken wij diverse technieken zoals
orthopedische testen, neurologische testen,
houdingsonderzoek en bekijken we
eventueel radiologische onderzoeken. 

DE EERSTE CONSULTATIE

www.chiropractor-desimpele.be



Sommige mensen ervaren na
de behandeling een reactie:
een ongemak, stijfheid of meer
pijn in het probleemgebied of
zelfs elders in het lichaam. Dit
is vaak te vergelijken met de
spierstijfheid de dag na een
hevige sportinspanning. Het
kan zich ook uiten als lichte
hoofdpijn, tintelingen,... Maakt
u zich geen zorgen als u deze
reactie ervaart, het is een
natuurlijk en tijdelijk antwoord
op de correctie. Dit kan 1 tot 2
dagen duren.

Vaak gaat een manipulatie
gepaard met een kleine
"krak". Dit geluid ontstaat
doordat een gasbelletje
"ploft" in het gewricht. Via de
manipulatie wordt het
gewricht snel geopend
waardoor zich een negatieve
druk vormt in het gewricht en
daardoor wordt een deel van
de gewrichtsvloestof omgezet
in deze gasbel.

Vaak geeft de chiropractor
ook ergonomisch advies en
stretchoefeningen mee. Het
zorgvuldig naleven hiervan is
een belangrijk onderdeel van
de behandeling en zal het
genezingsproces beduidend
versnellen. Verder is een
evenwichtige voeding en het
drinken van voldoende water
heel belangrijk.

MIJN KLACHTEN ZIJN
VERERGERD

WAT GEBEURT ER TIJDENS
EEN MANIPULATIE?

WAT KAN JE ZELF DOEN?
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BEHANDELING

De behandeling bestaat meestal
hoofdzakelijk uit manipulaties. Een

manipulatie is een precies gedoseerde
techniek waarbij met de handen een

bepaalde druk op het gewricht wordt
uitgevoerd. Deze korte precieze en snelle

beweging herstelt de bewegingsvrijheid van
het verstijfde gewricht en ontspant de

verkrampte spieren
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Het eerste consult kost €60,
elke verdere behandeling kost
€47. De mutualiteit betaalt 
 €10 terug en dit meestal 5x
per jaar (afhankelijk van de
mutualiteit).

Voor elke patiënt wordt een
behandelplan opgesteld,
waarbij gekeken wordt hoe u
op de behandelingen reageert.
Het aantal behandelingen
hangt af van uw reactie en het
soort klachten dat u hebt. 
Meestal worden er
"afbouwend" afspraken
gemaakt zodat er telkens meer
tijd tussen de behandelingen
wordt gelaten zodat de
klachten minder gemakkelijk
kunnen terugkomen. Veel
patiënten opteren zelf voor een
sporadische onderhoudsbeurt
alvorens pijn kan optreden.

TARIEVENBEHANDELINGS TERMIJN
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PRAKTIJK 
SINT-NIKLAAS

PRAKTIJK 
BEVEREN-LEIE

Mercatorstraat 49 B5
9100 Sint-Niklaas

 
03 777 85 20

Hoonakkerdreef 19
8791 Beveren-Leie

 
056 755 754

Maak een afspraak Maak een afspraak
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