
Krullaards Perfect Reset: een unieke en 
doeltreffende behandeling van rug- en 
nekklachten

Bekkenscheefstand kan de aanleiding zijn van tal van uiteenlopende 
klachten. Lage rug- en nekklachten zijn een van de meest voorkomende, 
niet zelden met uitstraling naar benen, armen en schouders. Erg 
vervelend, met name als de klachten blijven voortduren. De Krullaards 
Perfect Reset-therapie, een nieuwe, revolutionaire behandelmethode, 
kan echter uitkomst bieden. Fysiotherapeut Marcel Tenneij behandelt 
samen met collega-fysiotherapeut Etiënne Savelkoul sinds juni van dit 
jaar cliënten in een gloednieuwe praktijk in Obbicht aan de hand van 
deze opzienbarende therapie. ‘Door het rechtzetten van het bekken 
verdwijnen vaak niet alleen de rug- en nekklachten, ook is er in veel 
gevallen sprake van sterk verbeterde orgaanfuncties.’

Snel, comfortabel 
en meer…
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Ongestoorde werking van het zenuwstelsel
Twaalf jaar lang werkte naamgever en fysiotherapeut Rob 
Krullaards aan de ontwikkeling van de Krullaards Perfect 
Reset-therapie. In slechts drie sessies wordt getracht de 
bekkenscheefstand ten opzichte van de wervelkolom 
op te heffen. ‘Bekkenscheefstand leidt vaak tot fricties 
in de wervelkolom, waardoor wervels een andere 
stand aannemen en zenuwen bekneld kunnen raken’, 
doceert Marcel Tenneij, die reeds zeventien jaar 
werkzaam is als fysiotherapeut en diverse praktijken 
in zowel Duitsland als Nederland leidde. ‘Vergelijk 
het met een boom. Bij een boomstam die rechtstaat, 
functioneren wortels en takken immers ook beter 
dan bij een scheve boom. Zenuwbanen zijn ook 
communicatielijnen. Hapert die communicatie door een 
beknelling, dan kunnen klachten ten aanzien van spieren, 
gewrichten en organen optreden. Door het lichaam als het 
ware te resetten, kan de wervelkolom haar normale positie 
weer innemen en kunnen blokkades worden opgeheven.’
De behandelmethode is uiterst effectief tegen lage rug- 
en nekklachten. De pijn vermindert of verdwijnt vaak 
volledig. ‘Maar de ervaringen met de Krullaards Perfect 
Reset hebben ons geleerd dat vaak tegelijkertijd 
ook positieve effecten ten aanzien van bijvoorbeeld 
hoofdpijnklachten, spierkrampen, restless legs 
ofwel onrustige benen, maag-darmproblematiek en 
bloeddruknormalisatie ervaren werden. Ook zijn er 
voorbeelden van suikerpatiënten die na de Krullaards 
Perfect Reset-therapie minder hoeven te spuiten, of van 
mensen die ’s nachts veelvuldig het bed uit moesten voor 
toiletbezoek en die nu weer ongestoord kunnen slapen. Ook 
dat kan worden verklaard door een wederom ongestoorde regulerende 
werking van het zenuwstelsel.’

Prikkels
Inmiddels telt Nederland sinds de oprichting in 2013 reeds veertien 
Krullaards Perfect Reset-behandelcentra. De praktijk van Marcel Tenneij 
in het Zuid-Limburgse Obbicht is thans de enige in Limburg die de 
revolutionaire therapie aanbiedt. Centraal staat de vernieuwende 
Krullaards Perfect Reset plate, een internationaal beschermd 

behandelapparaat. Marcel Tenneij: ‘Voorafgaand aan de behandeling 
vindt een anamnese plaats, zeg maar een uitgebreide intake, en 

controleer ik of er daadwerkelijk sprake is van scheefstand van 
het bekken, hetgeen bij het grote merendeel van de mensen 

het geval is. Ook verricht ik enkele testen en metingen met 
betrekking tot nekbeweeglijkheid, spierzenuwfunctie 

en doorbloeding van armen en benen. Vervolgens gaat 
de cliënt op de plate staan. Na enkele drukmetingen 
en bewegingen met de benen staat na circa dertig 
seconden het bekken weer recht. Inderdaad, na een 
halve minuut. De behandeling met auditieve, visuele 
en proprioceptieve prikkels is comfortabel, veilig, 

pijnloos en effectief; vaak is de oorspronkelijke pijn kort 
na de behandeling duidelijk verminderd of zelfs volledig 

verdwenen.’
Doorgaans zijn drie sessies aan te bevelen om het bekken 

duurzaam recht te houden. Na de eerste behandeling 
krijgen cliënten zooltjes mee die ze in hun schoenen 

kunnen dragen. De zooltjes dragen bij om het effect 
van de behandeling te behouden. Marcel Tenneij: ‘Zo’n 
zesduizend cliënten, waaronder bekende Nederlanders 
als rapper Ali B. en wielrenster Marianne Vos, hebben 
reeds kennisgemaakt met de Krullaards Perfect Reset-
methode. Bij ruim negentig procent van deze cliënten 
werd het bekken rechtgezet en het percentage 

tevreden cliënten bedraagt meer dan 85 procent. 
Ondervind zelf de werking van de Krullaards Perfect 

Reset hier in het therapiecentrum in Obbicht. Een 
verwijzing van arts of specialist is niet nodig.’
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