
Het is een van de vele bedankjes aan fysiotherapeut Marcel Tenneij, in 
dit geval geschreven door mevrouw Mols (52) uit Ittervoort. Het betreft 
de behandeltherapie Krullaards Perfect (Body) Reset, die in Limburg 
alleen door Marcel wordt toegepast. Marcel Tenneij: ‘Het is de ideale 
therapie tegen lage rug- en nekklachten. Ze zet, op een eenvoudige 

wijze, het bekken recht. Door scheefstand 
van het bekken krijg je scheefstand in 

de wervelkolom. Wervels nemen 
een andere stand aan en zenuwen 

kunnen bekneld raken. Dat leidt 
tot onder andere lage rug- en 
nekklachten, arm- en beenpijn, 
zenuwpijn, orgaanstoornissen, 
hoofdpijn- en migraineklachten, 

rusteloze benen, blaasproblemen 
en meer.’ Marcel legt het op 

eenvoudige wijze nogmaals uit. ‘Bij 
een rechtstaande boom functioneren 

wortels en takken ook veel beter dan bij een 
scheefstaande boom. Zenuwbanen zijn communicatielijnen. Hapert 
de communicatie door beknellingen, dan kunnen klachten optreden 
bij spieren, gewrichten en organen. De therapie reset als het ware 
het lichaam. Het bekken komt recht, waardoor de wervelkolom haar 
normale positie weer kan innemen en de klachten kunnen verdwijnen. 
De methode wordt in zeventien centra in Nederland toegepast en 
heeft al meer dan tienduizend mensen effectief geholpen.’

Krullaards
Marcel werkt zeventien jaar als fysiotherapeut, sinds 2001 met een 
eigen praktijk in Grevenbicht. ‘Ik kwam via mijn fysiotherapienetwerk 
in contact met collega Rob Krullaards, die deze therapie heeft 
ontwikkeld. Hij constateerde dat mensen met rugklachten 

regelmatig terugkwamen en ontdekte dat een scheefstand van het 
bekken ten opzichte van de wervelkolom een belangrijke oorzaak 
is. Hij ontwikkelde een nieuwe aanpak, inclusief een innovatief en 
comfortabel behandelapparaat: de Krullaards Perfect Reset plate. 
Hiermee wordt de scheefstand snel en comfortabel opgeheven.  
Ik vond het meteen een fantastische meerwaarde voor mijn praktijk.’

De therapie
De behandeling begint met een intakegesprek. Tijdens een onderzoek 
worden het bekken en de nekbeweeglijkheid gemeten, de algehele 
conditie, de zenuwreflexen en de doorbloeding. Vervolgens gaat 
u op de Krullaards Perfect Reset plate staan. Er worden enkele 
drukmetingen en beenbewegingen uitgevoerd. U ervaart een paar 
sensorische prikkels, waardoor het lichaam ontspant. Binnen korte 
tijd staat uw bekken weer recht. Marcel Tenneij: ‘De behandeling is 
pijnloos, comfortabel en effectief. Mensen voelen de veranderingen. 
Dat het werkt, blijkt uit metingen na de behandeling.’

Ervaring wijst uit dat de behandeling tweemaal moet worden herhaald, 
met een tussenpoos van twee tot drie weken, om het optimale effect 
te bereiken. Na de eerste behandeling ontvangt u een paar zooltjes 
(trainers), die u helpen om het effect van de behandeling (de rechte, 
neutrale bekkenstand) vast te houden. De eerste behandeling duurt 
ongeveer een uur, de tweede en derde ongeveer een half uur. U kunt 
ook eerst kiezen voor een oriënterend intakegesprek. Doorverwijzing 
door huisarts of specialist is niet nodig.
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Doeltreffende behandeling 
rug- en nekklachten

Voor meer informatie: 
Krullaards Perfect Reset Sittard-Geleen, Vonderstraat 2  
6125 AZ Obbicht (gemeente Sittard-Geleen) 
T 046 - 820 03 83 / www.krullaardsperfectreset.nl

In twee woorden: geweldig en verbazingwekkend! Ik heb jaren veel rugklachten gehad en na drie behandelingen is dat zóveel minder.  
De pijn na de behandeling is niets vergeleken met de pijn voor de behandeling. Ik zou het zo weer doen en zal ook iedereen met rugklachten 

op deze behandeling wijzen. Marcel, bedankt!

Krullaards Perfect Reset door Marcel Tenneij


