
Mensen met chronische 
rugklachten hebben meestal 
slechts in beperkte mate baat bij 
de gangbare fysiotherapeutische 
behandelingen. Recent weten-
schappelijk onderzoek naar de 
e�ecten van de OriGENE-rugthe-
rapie op chronische rugklachten 
laat voor deze groep patiënten 
wel duidelijke positieve resulta-
ten zien. Spinesport voert deze 
behandelmethode exclusief uit 
in Weert.

Veel mensen krijgen vroeg of laat te 
maken met rugklachten. Zij hebben 
één duidelijke wens: soepel en 
pijnloos bewegen.  Spinesport 
maakt dat mogelijk met een 
therapie die rugpijn verhelpt. 
Centraal staat het OriGENE-behan-
deltoestel. Hiermee volgen 
patiënten samen met onze speciaal 
opgeleide fysiotherapeuten een 
bijzondere vorm van oefentherapie 

om de functie van de onderrug te 
verbeteren.

Spinesport
Spinesport is, met 6 vestigingen in 
Limburg en Brabant, gespeciali-
seerd in de behandeling van 
rugklachten. De rugexperts van 
Spinesport werken volgens de 
OriGENE behandelmethode, een 
uniek en bewezen doeltre�end 
concept: niet alleen snel, maar 
vooral ook blijvend herstel is met 
deze behandelmethode binnen 
handbereik. Hierdoor kunnen 
mensen met rugklachten weer 
pijnvrij door het leven en hebben 
zij meer energie tijdens werk en 
hun vrije tijd.

Zeer e�ectief
Het e�ect van gangbare oefenthe-
rapieën bij chronische rugklachten 
is maximaal 10 procent. De 
rugtherapie van OriGENE laat bij 
mensen met jarenlang bestaande 
rugklachten daarentegen opvallen-

de verbeteringen zien van 39 tot 44 
procent. Dit blijkt uit onderzoek 
door de afdeling Radiologie van het 
St. Antonius Ziekenhuis en 
MTG-Fysiotherapie uit Nieuwegein. 
Het betre�ende onderzoek maakte 
deel uit van een langlopend 
onderzoeksprogramma, waarvoor 
de basis wordt gevormd door de 
praktijkervaringen van de verschil-
lende OriGENE-vestigingen in 
Nederland. Aan dit onderzoekspro-
gramma wordt o.a. meegewerkt 
door de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de hogescholen van 
Rotterdam en Arnhem-Nijmegen. 

Behandelmethode
De OriGENE-rugtherapie is een 
bijzondere vorm van kracht- en 
coördinatietraining, die plaatsvindt 
op een speciaal fysiotherapeutisch 
behandeltoestel. Op een aantal 
manieren kan de belasting tijdens 
de bewegingen op het toestel 
worden aangepast aan de 
individuele mogelijkheden en 
beperkingen van de patiënt. De 
OriGENE-behandeling is dus 
maatwerk en mag alleen worden 
uitgevoerd door BIG-geregistreerde 
(para)medici, zoals een manueel- of 

fysiotherapeut of arts. Zij worden 
door OriGENE opgeleid en 
gecerti�ceerd tot OriGENE-behan-
delaar. De OriGENE-methode werd 
in Nederland ontwikkeld onder 
leiding van sportarts Frank Bertina. 
Inmiddels werken verspreid over 
zo’n 65 behandellocaties in 
Nederland en Duitsland circa 200 
fysio- en manueel therapeuten met 
de OriGENE-behandelmethode. In 
Limburg wordt de OriGENE-rugthe-
rapie aangeboden door Spinesport 
in Weert, Roermond, Venray, Venlo 
en Maastricht.

Korte behandeltijd
Behandeling met behulp van het 
toestel vraagt bijzonder weinig tijd: 
na een uitgebreidere intake en 
diagnose, slechts circa 20 minuten 
per behandeling. De ervaring leert 
dat de OriGENE-behandeling in de 
meeste gevallen succesvol is. Dat 
wil zeggen: een grote verbetering 
in functie, kracht en uithoudings-
vermogen van de rug als gevolg 
heeft. Dit gaat vaak samen met een 

snelle afname van pijn en beperkin-
gen.

Gratis rugadvies
Een rugadvies van Spinesport is 
een eerste stap om duurzaam af te 
rekenen met uw rugklachten. Een 
van onze ervaren rugexperts 
onderzoekt uw rug. Met behulp van 
de Spinal Mouse, een soort 
‘waterpas’ maken we een meting 
van uw wervelkolom.

Wilt u ook vrijblijvend afrekenen 
met rugklachten? Meld u dan aan 
voor een gratis rugadvies. Dit kan 
door te bellen naar 0495 – 745004 
of via onze website  

www.spinesport.nl.Contact

Spinesport Weert
Roermondseweg 19

6004 AN Weert
T. 0495 - 745004

www.spinesport.nl
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