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Bereikbaarheid

In het Medisch Orthomanueel Centrum
Maasbracht worden behandelingen uitgevoerd
door artsen die zijn opgeleid in de Manuele en
Orthomanuele geneeskunde.
Drs. W.J.H. Esser,
arts voor Orthomanuele
geneeskunde

U kunt ons bereiken:
Sint Joosterweg 25, 6051 HE Maasbracht
Telefoon: 0475 - 43 04 35
dagelijks van 9.00 uur – 15.00 uur
Fax: 0475 - 59 77 11
Bezoek ons ook op internet: www.mocm.nl
Behandeling volgens afspraak.

Komende vanuit de richting Maastricht:
de autosnelweg A2 richting Eindhoven,
afslag 44. U rijdt de rotonde 3/4 rond, richting
Maasbracht. Bij de volgende rotonde ligt de
praktijk aan uw rechterzijde.
Komende vanuit de richting Eindhoven:
de autosnelweg A2 richting Maastricht, afslag 44.
Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts,
richting Maasbracht. Bij de volgende rotonde ligt
de praktijk aan uw rechterzijde.
De parkeerplaats bereikt u door bij deze
rotonde rechts af te slaan en daarna weer rechtsaf de Zandkuilweg op. Aan de achterzijde van ons
gebouw is voldoende parkeergelegenheid (P1)
aanwezig. Een alternatief is parkeren op (P2).
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Een afspraak kunt u maken via bovenstaand
telefoonnummer.

Drs. W.J.H. Esser

MOCM

oRTHoMAnUELE GEnEESkUnDE
Veel mensen hebben klachten die te maken
hebben met de wervelkolom, bijvoorbeeld
rug-, nek-, schouder- en elleboogklachten. ook
hoofdpijn en buikklachten kunnen hun oorzaak
in de wervelkolom vinden. ondanks diverse
onderzoeken wordt er vaak ‘niets gevonden’ en
blijven de klachten bestaan. Er is in nederland
een groep van ruim 60 artsen die zich hebben
gespecialiseerd in deze veelal nog onbegrepen
klachten van het bewegingsapparaat, de artsen
voor orthomanuele geneeskunde.

DE METHoDE
De basis van de orthomanuele geneeskunde
werd in 1965 gelegd door de Amsterdamse arts
mevrouw M. Sickesz. Zij stelde in haar dagelijkse
praktijk vast dat veel klachten van het
bewegingsapparaat te maken hebben met
corrigeerbare afwijkingen van het bekken en de
wervelkolom. Vervolgens ontwikkelde zij, in de
loop van een aantal jaren, een methode voor een
effectieve behandeling van deze afwijkingen.
Tijdens het eerste consult verricht de arts een
nauwkeurig lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt
in het bijzonder gezocht naar standafwijkingen
van het bekken en de wervelkolom. Deze afwijkingen kunnen veroorzaakt worden door een
ongeval, vertillen, verstappen of een verkeerde
houding.
Hierdoor functioneert de wervelkolom
minder goed en wordt het zenuwstelsel ter

hoogte van de scheve wervel geprikkeld. Allerlei
klachten kunnen daardoor ontstaan, niet alleen
klachten van het bewegingsapparaat, maar ook
van inwendige organen.

DE BEHAnDELInG
na het onderzoek stelt de arts een behandelplan op. De behandeling heeft tot doel de standafwijkingen geleidelijk op te heffen.
De oorspronkelijke functie van de wervelkolom
en het zenuwstelsel kan zich dan herstellen. Met
behulp van een aantal behandelkussens wordt de
patiënt in een zodanige houding gelegd dat de
arts de scheefstaande wervels weer in de juiste
positie kan brengen. niet alle wervels kunnen in
één behandeling gecorrigeerd worden.
De arts bouwt steeds voort op hetgeen in de
voorafgaande behandelingen is bereikt. Meestal
zijn 3 á 8 sessies nodig. Dit is afhankelijk van de
aard van de afwijkingen.
Gedurende de behandelperiode en ook vaak nog
daarna, dient men de rug te ontzien. Wat betreft
belastbaarheid, sporten en dergelijke zal de arts
advies geven.
De eerste dagen na de behandeling kan enige
napijn optreden, ook op plaatsen waar men in
eerste instantie geen last had. na de laatste
behandeling kan het nog verscheidene weken
duren voordat de oorspronkelijke klachten
verminderen of verdwijnen. Meestal vindt na
3 maanden een controle plaats.

VERWIJZInG
In principe kunt u zonder verwijzing van uw
huisarts of specialist een afspraak maken bij een
orthomanueel arts. Wij adviseren u echter om
vooraf met hun contact op te nemen. Artsen
die Manuele en orthomanuele geneeskunde
beoefenen, zijn registerlid bij de nederlandse
Vereniging van Artsen voor orthoManuele
Geneeskunde.
Zij staan ingeschreven
in het Register orthoManuele Geneeskunde
(RoMG).

koSTEn
De meeste ziekenfondsen en particuliere
verzekeraars vergoeden orthomanuele geneeskunde geheel of gedeeltelijk. Er zijn echter
onderlinge verschillen en daarom is het raadzaam
hierover uw verzekering te raadplegen.

WETEnSCHAPPELIJk onDERZoEk
Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
zijn twee artsen gepromoveerd op een onderzoek
naar de waarde van de orthomanuele geneeskunde. De onderzoekers vonden bij ongeveer
70% van de 2000 ondervraagde patiënten
verbetering van de klachten.

