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Heeft u nog een 
vraag? 

 

Bel dan geheel 
vrijblijvend  

0412-453608 

Aangesloten bij: 

Specialisaties 

 

Bij Fysio Steins | Hoogstraat bent u als cliënt 
op het juiste adres. Wij bieden naast de 
“gewone” fysiotherapie ook: 
 

 

 Beweegprogramma’s o.a. DM II & COPD 

 Bekkentherapie 

 Duizeligheidsklachten 

 Fysio Fitness  
 Haptonomie 

 Kinderfysiotherapie 

 Oedeemtherapie & Lymfedrainage 

 Orofaciale (kaak) fysiotherapie 

 Mime en Spiegeltherapie 

 Zwanger Fit 
 Zorgprogramma’s COPD, DMII 
 

Ook kunt u bij ons revalideren en reactiveren na: 
 

 Artrose 

 CVA of TIA & NAH 

 Hartinfarct of hartoperatie 

 Heup / knie operaties 

 Kanker 
 Osteoporose 

 Operaties aan de wervelkolom bijv HNP 

 Ongeval 
 Reuma 

 Vaatlijden (etalagebenen) 
 Whiplash 

En nog veel meer. 

Openingstijden: 
 

Maandag t/m donderdag 

08.00 - 21.00 uur 
vrijdag 

08.00 - 18.00 uur 
zaterdag 

In onderling overleg 
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Andullatie wat is dat? 

 

Andullatie is een nieuwe, compleet pijnloze 
methode waarbij men geen geneesmiddelen 
neemt, geen injecties krijgt en geen operatieve 
ingreep ondergaat. 
Via het Massage Matras kunnen veel klachten bij 
meerdere langdurige aandoeningen worden ver-
zacht.  
 

Gedurende de massagesessies van ongeveer 20 
minuten met andullatie ervaart de patiënt zowel 
warmte via infrarode straling als volledige mecha-
nische lichaamsvibraties welke biologische reso-
nanties opwekken. Massage met andullatie 
gebeurt met de benen in een 

houding die ontspannend is voor de rug. 
Zoals de meeste onder ons al hebben ervaren, 
verzacht massage de rugklachten. 
 

Gezien alle bestaande veiligheidsnormen worden 
gerespecteerd, oordeelden de strengste Europese 
en Internationale Instanties dat kortdurende an-
dullatiesessies ook thuis kunnen toegepast 
worden.  
De trillingen veroorzaakten immers nog nooit 
neveneffecten, noch bij proefdieren, noch bij 
patiënten. 

Het is aangetoond dat bij een langdurige-/
chronische aandoening (uiteraard geen maligne 
aandoeningen), tot 82% van de patiënten een ver-
zachting van hun klachten heeft ervaren. 
Omdat ze op regelmatig en/of dagelijkse basis 
een behandeling met andullatie aan hun tradi-
tionele behandeling toevoegen. 
 

Andullatie kan helpen om uw klachten te onder-
drukken, maar kan uw aandoening niet genezen, 
omdat de oorzaken van veel langdurige aan-
doeningen doorgaans nog niet achterhaald kun-
nen worden. 
Ze zijn het gevolg van het normale verouderings- 
proces en/of blijken genetisch bepaald.  
Omdat deze aandoeningen vaak ongeneeslijk zijn, 
moet andullatietherapie (net als bij traditionele 
geneesmiddelen) regelmatig en blijvend toegepast 
worden om de symptomen te verzachten 

 

Daarom is het mogelijk om deze therapie bij Fysio 
Steins | Hoogstraat uit te proberen. 

Prijslijst Andullatie  2017 

Omschrijving  Tarief 

  

Intake met 20 min andullatie  € 25,- 

Losse andullatie (20 min) € 20,- 

10 rittenkaart  € 150,- 

  

Mocht u nog meer willen lezen over het andullatie  
therapie system verwijzen we graag naar de folder 
die u kunt vinden in onze wachtruimte. Op onze 
website kunt u nog informatie vinden. 

 

www.FysioSteins.nl 


