Trigger tot
herstel

Met welke klachten kunt u bij de
neuromusculair therapeut terecht?

Informatiefolder
NMTN

Algemeen:

•
•
•
•
•

Bewegingsbeperkingen
Krachtsverlies
Pijn
Stijfheid
Tintelingen

Meer specifiek:

•
•
•
•
•
•
•

Rugpijn
Nekklachten
Hoofdpijn
Tennis- of golferselleboog
Schouderklachten
Ischias
…

Neuromusculaire therapie wordt vergoed vanuit het
aanvullende pakket (alternatieve therapieën) van
diverse zorgverzekeraars.
Vormgeving: Minotaurus Vormgeving, Beeld & DTP 2020

Controleer uw polis om te zien of u hiervoor verzekerd
bent en neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar.

Uw neuromusculair therapeut:
Contactgegevens NMTN
Geeserraai 3, 7938 TE Nieuw Balinge
www.nmtn.nl
vereniging@nmtn.nl
Tel.: 06 - 153 68 228

Trigger tot
herstel
Wat kan de neuromusculair therapeut
voor u betekenen?

Neuromusculaire therapie

Artrogene stoornissen, leefstijl en voeding.
Tijdens het intakegesprek en aanvullend onderzoek gaat de therapeut, samen met u, op zoek naar de oorzaak van de klacht.
De behandeling kan bestaan uit manuele massage, dry needling, rek op de spieren en bindweefsel, oefentherapie, oscillaties en
mobilisaties van gewrichten en warmte.
U wordt actief betrokken bij de behandeling. Door op zoek te gaan naar de oorzaak, kunnen we bedenken hoe de triggerpoints
in de toekomst te voorkomen. Met hulpmiddelen zoals een rubber balletje of een theracane (een speciaal hulpmiddel) leert u
hoe u uw triggerpoints zelf kunt behandelen.
Ook krijgt u adviezen over leefstijl en oefeningen om uw klachten zelf te reguleren. Zo krijgt u de controle over uw klacht.
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stress gaan we regelmatig over onze grenzen.

niet alleen op spieren, maar hebben ook aandacht voor
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