
Het Insight Subluxation Station 
is een zeer geavanceerd apparaat 
dat op verschillende manieren de 
gezondheid van de client zijn 
wervelkolom en zenuwstelsel 
test en meet.

Deze tests maken de voortgang van de behandeling 
nu echt meetbaar. Bovendien geven ze meer inzicht 
in de onderliggende principes van chiropractie en het 
pro� jt dat de client hiervan zult ondervinden op de 
lange termijn, iets dat veel verder strekt dan simpele 
symptoombestrijding. 

Surface EMG
Dit apparaat evalueert de functie van de spieren die 
de wervelkolomondersteunen. De spieren worden 
aangestuurd door de zenuwen. Deze test laat de 
spierspanning zien. Het laat de gebieden zien met 
een hoge of abnormale spierspanning. Deze test is 
uitermate geschikt om de progressie te meten.

Thermal Scan
Deze scan wordt gebruikt om dat gedeelte van de 
client zijn zenuwstelsel te beoordelen die de organen, 
klieren en bloedvaten controleert, het autonoom 
systeem dus. Aangezien een goed functioneren van 
het autonoom systeem essentieel is voor herstel en 
een gezond leven, is het belangrijk dit nauwkeurig 
in kaart te brengen. Dit gebeurt door meting van 
temperatuurverschillen langs de ruggengraat. 

Deze scan duurt ongeveer 15-20 minuten en komt 
met een Core Score – een beoordeling van de 
gezondheid en functionaliteit van de client zijn 
lichaam. 

Willem Dreeslaan 422 • 2729 NK Zoetermeer 
079-3602188 • info@chiropractieoosterheem.nl

www.chiropractieoosterheem.nl

NIEUW BIJ CHIROPRACTIE OOSTERHEEM

DE INSIGHT SUBLUXATION 

Surface EMG
Dit apparaat evalueert de functie van de spieren die 
de wervelkolomondersteunen. De spieren worden 
aangestuurd door de zenuwen. Deze test laat de 
spierspanning zien. Het laat de gebieden zien met 
een hoge of abnormale spierspanning. Deze test is 
uitermate geschikt om de progressie te meten.

Thermal Scan
Deze scan wordt gebruikt om dat gedeelte van de 
client zijn zenuwstelsel te beoordelen die de organen, 
klieren en bloedvaten controleert, het autonoom 
systeem dus. Aangezien een goed functioneren van 
het autonoom systeem essentieel is voor herstel en 
een gezond leven, is het belangrijk dit nauwkeurig 
in kaart te brengen. Dit gebeurt door meting van 
temperatuurverschillen langs de ruggengraat. 

Deze scan duurt ongeveer 15-20 minuten en komt 





GEEN operaties
GEEN medicijnen
GEEN pijn
VEILIG!
EFFECTIEF
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LASER

CENTRUM

GOED NIEUWS VOOR DE 
INWONERS VAN ZOETERMEER!

PROBEER COLD 
LASER THERAPIE!

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN? 

BEL DAN NAAR: 079-3602188

Heeft u last van:
• Spierblessures

• Sportblessures

• Carpaletunnelsyndroom

• Pees aandoeningen

• Posttraumatische klachten

• Myofasciale triggerpoints

•  Reumatische artritis

• Arthrosis

• Schouder-,  rug- en kniepijn

• Tennis arm/Golf arm

• RSI klachten

Nieuw in                     Zoetermeer!

WAT IS COLD LASER THERAPIE
Cold Laser therapy wordt ook wel Low Level Laser Therapy (LLLT) genoemd. Dit is  pijnloos, 

veilig en effectief voor behandeling van acute en chronische pijn.  Onder andere voor rug- en 

nekklachten, arthritis en andere gewrichts- en spierklachten, gepaard gaande met pijn.

Deze laser heeft infra-rood licht, wat je op de te behandelen plek zet. Dit licht stimuleert de 

cellen in het lichaam om beschadigd weefsel te laten herstellen, ontstekingen te verminderen

en pijn te doen afnemen.

Dit is een heel effectieve behandeling voor acute zachte weefsel beschadigingen, 

chronische en acute pijn en langzaam genezende wonden.

DE VOORDELEN VAN COLD LASER THERAPY
Ontstekingsremmend: het vermindert zwelling en pijn, minder stijfheid en een sneller functioneren 

van gewricht- en spierfunctie, een sneller herstel van beschadigde cellen. Het zorgt voor een betere 

bloedtoevoer naar het aangedane gebied, waardoor dit sneller en beter geneest en stimuleert 

de werking van de zenuwen, wat ervoorzorgt dat je pijn kan verminderen.

Willem Dreeslaan 422 -  2729 NK Zoetermeer - 079-3602188
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INTAKE, CONSULT, ONDERZOEK 
EN BEHANDELING NU SLECHTS €75,-




