
“Het heeft mijn leven

totaal veranderd.”



“Mijn leven was op het laatst

echt heel beroerd...”

Roos Thompson:

Bekijk haar volledige verhaal op: 

hetrughuis.nl/roos

Is uw dagelijks functioneren zeer beperkt door chronische pijn?  

Of u nu ligt, zit of staat. Uw rug, nek of bekken doen altijd pijn.  

U bent al overal geweest, maar men kon helaas niets meer voor  

u doen. Sterker nog, ze vertelden dat u was uitbehandeld en  

dat u maar moest leren leven met de pijn.

Roos:

“Nu ik er zo over nadenk, besef ik dat ik me eigenlijk 10 
jaar vooruit heb gesleept. Alle leuke, sociale dingen 
zegde ik af. Daar was ik niet meer voor te porren.”

Is dit herkenbaar? Dan biedt Het Rughuis u dé oplossing.

Heeft u dagelijks last van rug-, nek- 
of bekkenklachten en heeft u al van 
alles geprobeerd?



Wim:

“Je wordt gewoon als mens behandeld en ze 
kijken ook naar je als mens, op gelijk niveau.”

De Rughuis Methode 

Het Rughuis is een zelfstandig behandelcentrum waar alleen 

ernstige, chronische rug-, nek- en bekkenklachten worden behan-

deld. Deze focus en specialisatie is uniek in Nederland.

We hebben met de Rughuis Methode een innovatieve behandeling 

ontwikkeld, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

We pakken alle aspecten aan, van gedrag tot gedachten, 

van stress tot angst, van pijn tot energie, van belasting tot 

ontspanning en van fysiek tot mentaal. Het is deze combi-

natie en dit samenspel van therapieën, die tot succes leiden.

Het resultaat is een wetenschappelijk bewezen, duurzame 

verbetering van uw levenskwaliteit.

“Het voelt net alsof je thuis komt.”

Wim van Beek:

Bekijk zijn ervaring met Het Rughuis op 

hetrughuis.nl/wim



op alle vlakken aan.”

“Ze pakken wat jij lastig vindt

Marjan van Vliet:

Bekijk haar ervaring met Het Rughuis op 

hetrughuis.nl/marjan

Alle specialisten in één 
behandelteam 

De vaste behandelaren binnen uw persoonlijke behan-

delteam werken nauw samen en versterken elkaar in de 

behandeling. De teamleden plegen intensief overleg en 

houden elkaar nauwkeurig op de hoogte van uw voortgang 

en resultaten. Zo bent u er zeker van dat het maximale 

resultaat wordt behaald uit het intensieve behandeltraject.

Marjan:

“Wat mij erg opviel was het onderlinge contact tussen 
mijn behandelaren. En dat was heel fijn want dan 
weet je dat er heel goed op elkaar wordt afgestemd.”

De behandeling vindt plaats in ons behandelcentrum.  

In de praktijk betekent dit dat u een half jaar lang, gemid-

deld drie keer per week voor uw behandeling naar ons toe 

komt. Dankzij deze aanpak kunt u alles wat u leert tijdens 

de sessies, stapsgewijs toepassen in uw dagelijkse leven.



Rianne:

“Ik heb met de psycholoog en psychosomatisch 
therapeut hele mooie gesprekken gehad over wat pijn 
met je doet, hoeveel invloed stress heeft.”

Hospitality

Hospitality vinden we enorm belangrijk. In een omgeving 

waar u zich op uw gemak voelt, behaalt u de beste resultaten. 

Daarom creëren we een warme en gemoedelijke omgeving, 

waarin u in een aangename sfeer de behandeling kunt volgen. 

Met individuele begeleiding en een vast en persoonlijk 

behandelteam staat u centraal.

Bent u verhinderd, of een van uw behandelaars, dan zorgen 

wij dat deze sessie niet wordt ingehaald met een vervanger 

maar met uw vertrouwde behandelaar.

Bovendien staat onze cliëntservicemedewerker als lid 

van het behandelteam altijd tot uw dienst. U kunt zich zo 

volledig focussen op uw behandeling.

Rianne Teeuw:

daar heb ik nooit bij stilgestaan.”
“Hoeveel invloed stress eigenlijk heeft,

Bekijk haar ervaring met Het Rughuis op 

hetrughuis.nl/rianne



Conny van den Broek:

“Ik zat echt in een dip door de constante rugpijn. Ik 
ben nu veel vrijer, blijer en ik kan het leven weer beter 
aan. Daarom ben ik zo enthousiast over Het Rughuis.”

“Ik zie het leven weer zitten.”

Bekijk haar ervaring met Het Rughuis op 

hetrughuis.nl/conny

Meten is weten

Meten is het DNA van de Rughuis Methode. We meten voortdurend uw vooruitgang en geven persoon-

lijke feedback; u weet dus altijd hoe u ervoor staat. We kunnen dankzij deze doorlopende voortdurende 

metingen de behandeling snel bijsturen, mocht dit nodig zijn.

Bij de start van de behandeling maken we duidelijke afspraken over het beoogde resultaat, want om uw 

doel te bereiken, zult u het eerst moeten kennen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en eigen 

ervaring hebben we programma’s ontwikkeld die u de beste garantie bieden op succes.

Cijfers op basis van wetenschappelijk samengestelde metingen

Blijvende afname van klachten Blijvende afname van pijnervaring

Intake Eind

-36% 
+ 12 mnd.Intake Eind

- 20% 
+ 12 mnd.

Intake IntakeIntake

Fysiek functioneren Sociaal functioneren Vitaliteit

+23% 

Eind

+31% 

Eind

+32% 

Eind



Henk:

“Het traject stopt in december, maar ze laten me 
niet vallen. Ik ga nog een jaar lang aan de slag 
om mijn nieuwe leefstijl aan te houden, heel fijn 
dat ze dit aanbieden.”

Duurzame behandelresultaten

U heeft uiteindelijk niets aan een behandeling die uw klachten en 

pijn maar tijdelijk verminderen. Daarom besteden we tijdens uw 

behandeling veel aandacht aan de vraag: “wat na mijn behandeling?”. 

We stellen een plan op en begeleiden u naar een nieuwe leefstijl die 

ook daadwerkelijk is vol te houden. 

We hebben een speciaal E-health-programma Leefstijl 

en vitaliteit ontwikkeld dat een jaar lang voor u 

beschikbaar is. Gedurende deze periode volgt u aan de 

hand van leefstijlthema’s een programma op het online 

cliëntenplatform ‘Mijn Rughuis’. Zo voorkomen we samen 

een terugval en creëren we langdurige behandelresultaten.

Henk van Kerkhof:

voor mij het belangrijkste.”
de pijn weer op komt zetten was

“Het overwinnen van de angst dat

Bekijk zijn ervaring met Het Rughuis op 

hetrughuis.nl/henk



Bekijk hun ervaringen met Het Rughuis op  

hetrughuis.nl/ervaringen
Speciale dank aan onze ‘ambassadeurs’ die hun verhaal 
wilden delen in woord en beeld. Bekijk deze bijdrages en 
meer dan 300 ervaringen op onze website.



Maak nu vrijblijvend een persoonlijke afspraak bij Het Rughuis in uw regio.

Kijk op www.hetrughuis.nl of bel 088 - 000 16 00


