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Voordelen van Manuele Therapie E.S.®
• Gericht op gehele lichaam
• Pijnvrij en efficiënt
• Slechts enkele behandelingen nodig
• Weinig risico’s
• Behandeling meestal deels of
geheel gedekt door aanvullende
verzekering bij zorgverzekeraar
(valt niet onder het eigen risico)

‘Het Punt’
Burgemeester Koetjestraat 2-4
7681 ZP Vroomshoop
Telefoon: 06-22767418
Bekijk de actuele openingstijden op de website.

www.eisingmanueletherapie.nl

www.eisingmanueletherapie.nl

Pijnklachten pijnvrij
en efficiënt bestrijden

Voordelen

Waarom Manuele Therapie E.S.®?

Voor de beweging in de gewrichten zijn geen grote krachten nodig.

Het bewegingspatroon raakt verstoord als een gewricht

Tijdens de behandeling worden de gewrichten van het lichaam

niet meer goed kan bewegen en niet goed reageert op een

bewegingsbeperkingen zoals hoofd- en rugpijn,

bewogen op een zeer zachte, subtiele en meestal pijnvrije wijze.

bewegingsimpuls. Manuele Therapie lost de kern van dit

bekkeninstabiliteit of een tennisarm? Heeft u

Er is dus geen sprake van het zogenaamde ‘kraken’. Een

probleem op. Omdat het bewegingsapparaat met bijbehorende

sterk punt van Manuele Therapie E.S. is dan ook de totale

spieren en zenuwen functioneert als een eenheid en

weleens andere therapieën ondergaan, maar

aanpak van het bewegingsapparaat en het gebruik van rustige

onderdelen van het lichaam met elkaar in verband staan,

werd niet het gewenste effect bereikt? Dan

behandeltechnieken. In de meeste gevallen volstaan twee tot

kunnen problemen op diverse plekken in het lichaam aanwezig

zes behandelingen om het gewenste resultaat te bereiken.

zijn. Daarom richt Manuele Therapie E.S.® zich op het gehele

Herkent u zich in klachten als pijn en/of

kan Eising Manuele therapie E.S.® wellicht
iets voor u betekenen. Door gebruik te maken

®

bewegingsapparaat. Dat maakt deze vorm van therapie zo

Voordelig

effectief en onderscheidend van overige behandelvormen.

Omdat een klein aantal behandelingen meestal al volstaan,

van een beproefde methode waarbij een

is Manuele Therapie E.S.® een efficiënte behandelvorm.

Over Floris Eising

subtiele en pijnvrije behandeling van het gehele

Eén behandeling per twee weken is in de meeste gevallen al

Floris Eising is in oktober 2006 afgestudeerd aan de School

voldoende om een goed resultaat te behalen. Vaak vergoed

voor Manuele Therapie Utrecht. Dit is een post-HBO studie van

bewegingsapparaat centraal staat, kunnen

uw zorgverzekeraar een deel van de kosten. Op de website

drie jaar. Van 1999 tot 2007 heeft hij in Vroomshoop gewerkt als

veel pijnklachten efficiënt worden bestreden.

van Eising Manuele Therapie vindt u hierover meer informatie.

fysiotherapeut en als manueel therapeut. Sinds 2007 werkt hij als

Tevens vindt u in uw zorgpolis meer informatie over de

Manueel Therapeut E.S.® in Slagharen. Twee jaar later is hij tevens

vergoeding onder de vermelding “Manuele Therapie E.S. ”.

gestart met het geven van lessen aan de School voor Manuele

Eising Manuele therapie E.S. is gecertificeerd lid van de VMT.

Therapie Utrecht. Sinds november 2015 is Floris weer terug in

www.eisingmanueletherapie.nl

Vroomshoop, waar hij in Het Punt zijn eigen praktijk als Manueel

®

®

Behandeling
Het vertrekpunt van de behandeling is het vaststellen van

Therapeut E.S.® is gestart. Dankzij zijn ruime ervaring is Floris

de aard van de klachten en de gezondheidstoestand door

Voor wie?

middel van een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek.

Manuele Therapie E.S. kan uitkomst bieden voor iedereen

Onderzoeksresultaten van derden, waaronder röntgenfoto’s en

die in het dagelijks leven klachten ondervindt die zich uiten

Floris Eising is gecertificeerd lid van de Vereniging van Manueel

scans, worden hierbij tevens betrokken. Naar aanleiding hiervan

in pijn en/of bewegingsbeperking. Voorbeelden daarvan

Therapeuten (VMT). Gecertificeerde leden van de VMT worden

kan een goed beeld worden verkregen van uw klachten.

zijn: slijtage, tennisarm, hernia, ischias, whiplash, hoofdpijn

regelmatig getoetst. De gecertificeerde leden die voldoen aan

vanuit de nek, slijmbeurs irritatie, bekken instabiliteit en

de toetsingseisen van de vereniging zijn opgenomen in het

een doof gevoel en tintelingen in de handen en benen.

register van de VMT en zijn herkenbaar aan de toevoeging

Op basis van de verkregen gegevens wordt een

inmiddels een vertrouwd gezicht in Vroomshoop en omstreken.
®

behandeltraject opgesteld, met als doel het verbeteren van

E.S.®. Alle leden van de VMT zijn verplicht nascholingen te

de gewrichtsbewegingen in het totale bewegingsapparaat.

volgen. Ook zijn zij onderworpen aan een klachtenregeling.

De behandeling is dan ook gericht op het gehele
lichaam. Het aantal behandelingen is afhankelijk van
de ernst van de klachten en de reactie van het lichaam.
Een behandeling duurt circa zestig minuten.
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