Cliënten
informatie

Aanpak chronische
rug-, bekken- en/of
nekklachten
Mentaal & fysiek

Het Rughuis helpt!

Ernstige chronische rug-,
bekken- en/of nekklachten

Heeft u ernstige chronische rug-,
bekken- en/of nekklachten?
En kent u de weg al van huisarts
naar fysio en terug?
Wellicht bent u ook al behandeld door verschillende
specialisten, maar heeft u nog altijd die pijn en
klachten. Deze chronische klachten hoeven niet
uitzichtloos te zijn.
Een andere aanpak
Het Rughuis biedt een andere aanpak: intensief en
individueel, waar mentale en lichamelijke zorg hand
in hand gaan. Deze Rughuis Methode is nieuw in
Nederland en onderscheidt zich door de intensieve,
individuele en multidisciplinaire aanpak.

Ernstige chronische klachten
hoeven niet uitzichtloos te
zijn.
Onze aanpak is nieuw in
Nederland: mentaal & fysiek,
intensief en individueel.

Lichaam en geest in één

Het is belangrijk om lichaam en
geest als één geheel te zien
Chronische pijn heeft immers niet alleen lichamelijk,
maar ook mentaal impact op uw functioneren.
Daarom kijkt het team van het Rughuis naar alle
componenten die te maken kunnen hebben
met uw chronische klachten: de fysieke pijn,
de psychologie daaromheen, uw beweging,
lichaamshouding, tot aan de stand van uw voeten.
Ook vragen wij u om reflectie hoe u omgaat met
stress, hoe u zich ontspant en bespreken wij samen
uw levensstijl. Dit alles vormt de basis voor de beste
behandeling om samen met u intensief en duurzaam
aan de slag te gaan.

Lichaam en geest in één.
Ons team kijkt naar het
geheel: psychologie,
lichaamshouding, fysieke
pijn en beweging.

Uw programma

Samenwerken om verbetering
te bereiken en terugval te
voorkomen
Tijdens de uitvoerige intake komen alle klachten
en vragen aan bod. Op basis daarvan stellen wij een
individueel en intensief programma met u samen,
dat ongeveer 5 tot 6 maanden duurt. 3 keer per week
wordt u intensief behandeld door professionals.
Anders dan nu gebruikelijk is, worden medische
onderzoeken niet meer herhaald. Het programma
bestaat uit een combinatie van een gedragsmatige
aanpak en individuele en activerende oefentherapie
om verbetering te bereiken en terugval te voorkomen. De intensiteit van het programma vergt
het een en ander van u, maar tegelijkertijd zijn
wij flexibel in planning, met oog voor de vele
werkenden onder de cliënten.

Individueel programma:
3 keer per week gaat u
gedurende 5 tot 6 maanden
samen met een professional
intensief aan de slag.

De Rughuis Methode

De Rughuis Methode, omdat
‘heel de mens’ centraal staat
De Rughuis Methode is een onconventionele,
wetenschappelijk verantwoorde behandelwijze
voor het reconditioneren van mensen met ernstige
chronische rug-, bekken- en/of nekklachten.
Omdat ‘heel de mens’ centraal staat, bestaat het
team uit diverse specialisten vanuit verschillende
vakdisciplines, zoals psychotherapie, psychologie,
fysiotherapie, pijnbestrijding, podologie en
bewegingsleer. Het zijn allemaal hoogopgeleide
professionals. ‘Meten is weten’ speelt een
belangrijke rol.

De Rughuis methode
Heel de mens staat centraal
en wij hebben de nieuwste
behandelmethodes en
technieken.

Het Rughuis gebruikt daarom de wereldwijd
nieuwste methoden en technieken in haar behandelprogramma. Zoals de unieke Rughuis-apparatuur in
samenwerking met het David Spine concept, een
zeer effectieve manier om de functie van de rug te
verbeteren. De innovatieve aanpak van het Rughuis
leidt tot aanzienlijke verbeteringen op korte én lange
termijn. Met het terugval preventie programma en
‘personal life plan’ kunnen de behaalde resultaten
ook duurzaam worden vastgehouden.

Samenwerking

Het Rughuis kiest voor een goede
samenwerking met artsen
en zorginstanties
Het samenwerken met artsen en zorginstanties past
ook binnen de visie van het Rughuis om de cliënt
vanuit de totale zorg te behandelen.
Waar nodig vindt aanvullende diagnose en doorverwijzing plaats. Ook onderhoudt het Rughuis
tijdens het traject contact met de verwijzers via
overleg, verslaglegging en terugkoppeling. Het
Rughuis werkt samen met regionale ziekenhuizen,
met pijnklinieken, met orthopedisch specialisten
en met andere specialisten, zoals neurologen en
revalidatieartsen. Uiteraard werken wij altijd samen
met en informeren wij altijd uw eigen huisarts en,
indien van toepassing, uw bedrijfsarts.

Wouter van Hemert,
Orthopeed in het Atrium MC:

Anesthesioloog Olav Rohof
van Orbis Pijnkliniek:
“De kracht van het Rughuis
zit in de multidisciplinaire
samenwerking, de individuele
aandacht voor de cliënt en de
motivatie van het Rughuis
team.“

“Nederland telt veel patiënten met
chronische rug-, bekken- en/of nekklachten. Die hebben een andere aanpak nodig: leren omgaan met bepaalde
klachten, werken aan ‘wat kan ik wel’
en sterker, mobieler en fitter in de rug
worden. Met de unieke multidisciplinaire
aanpak, de gespecialiseerde apparatuur
en de intensieve persoonlijke aandacht
is het Rughuis een aanwinst in onze
Nederlandse gezondheidszorg.“

Het Rughuis

Het Rughuis gaat met hart en
ziel de pijn te lijf van cliënten
met ernstige chronische rug-,
bekken- en/of nekklachten.
Het Rughuis is een nieuw initiatief in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg en gaat
met hart en ziel de pijn te lijf van cliënten met
ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten.

Verwijzen en
vergoedingen
U heeft een verwijzing nodig
van de huisarts, bedrijfsarts
of specialist en krijgt de
behandeling vanuit de
basisverzekering volledig
vergoed.
Wenst u meer informatie,
neem dan gerust contact
met ons op.

Het verricht geen medische behandelingen of
verleent second opinions, maar concentreert zich
op een gedragsmatige aanpak, revitalisering en
activerende oefentherapie. Hiervoor werkt zij
structureel samen met artsen en zorginstanties.
Het is een erkende instelling en zelfstandig
behandelcentrum. U heeft een verwijzing nodig
van de huisarts, bedrijfsarts of specialist en krijgen
de behandeling vanuit de basiszorg vergoed.
Uiteraard gaat het Rughuis zorgvuldig om met
alle cliëntgegevens en worden deze niet aan
derden verstrekt.

Ervaringen
Patricia Kwiatkowska:
“Via een rugspecialist en een revalidatiearts van
het Orbis-ziekenhuis in Geleen ben ik uiteindelijk bij het Rughuis terechtgekomen. Ik ben
6 maanden geleden aan de slag gegaan met
het concept van het Rughuis.
De gecombineerde therapie van gerichte
rugoefeningen en aandacht voor de mentale
component van mijn rugpijn heeft me goed
geholpen. Ik heb de pijn nu beter onder controle
en kan beter omgaan met de pijnklachten.
De behandeling in het Rughuis heeft mijn
levenskwaliteit duidelijk verbeterd.”

Monique Tossaint:

Aanmelden
Wenst u meer informatie?
Dan kunt u vanzelfsprekend
contact met ons opnemen.
Ook bent u van harte
welkom op de informatieavonden die wij regelmatig
organiseren.
De eerstvolgende data staan
vermeld op onze website.
Schrijf u in voor een
informatieavond op
hetrughuis.nl

“Ik heb het programma van het Rughuis succesvol doorlopen. Het gaat gelukkig stukken beter.
Mede door de wekelijkse gesprekken met de
psycholoog kan ik nu ook beter omgaan met
de pijn.
Ik kan weer zitten, staan en lopen. Dat is voor
mij pure winst. Ik heb er in alle opzichten
baat bij. Zowel mentaal als fysiek.”

Contactgegevens
Tel. 088-0001600
info@hetrughuis.nl
www.hetrughuis.nl

