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Routebeschrijving
Per openbaar vervoer
Stap uit bij het Centraal Station (CS) Rotterdam 
Loop naar de achterkant van het station (Blijdorp zijde)
Loop rechtdoor de Spoorsingel op (350 m) 
Sla linksaf aan het einde van de spoorsingel, de Walenburgerweg op (80 m) nr. 78

Per Auto
Komende uit de richting Amsterdam, Den Haag 
Via de A13, richting Centrum-Knooppunt Kleinpolderplein 
Volg de weg rechtdoor de Stadhoudersweg op (1 km) 
Sla rechtsaf naar de Statenweg (2de stoplichten) (450 m) 
Ga bij het eerstvolgende stoplicht links, de Walenburgerweg op (400 m) nr. 78 

Komende uit de richting Utrecht of Dordrecht 
Via de A20, Afrit 14, richting centrum
De rotonde ¾ rond de Schieweg op (1 km) 
Na 5 stoplichten afslaan naar rechts, de Walenburgerweg op (400m) nr. 78
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Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen
Bijna tachtig procent van de volwassen mens heeft wel eens last van nek- en rugpijnen. 
Een andere grote groep heeft veel problemen met de schouders, armen, heupen, 
knieën, benen en voeten.

Deze hierboven geschetste aandoeningen, meestal gepaard gaande met veel pijn, zijn 
één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Pijn is niet enkel medisch, maar vooral een menselijk probleem.
Pijn is nooit fijn.
Pijn geeft een verandering aan onze lichaamshouding, ongeacht waar die pijn zich 
manifesteert.
Vele pijnen komen voort uit onze rughouding en juist die pijnen zijn de prioriteit in het 
Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen (MCvSA).

"Zoals ieder mens anders is, is ook de ene voet de andere niet."

Houding- en lichaamsklachten
De voornaamste prioriteit binnen het MCvSA ligt bij het onderkennen en behandelen van 
houding- en lichaamsklachten. Daarnaast kunnen wij ook intensieve multidisciplinaire 
samenwerking verlenen tussen andere disciplines in het herstel van de patiënt.

Binnen het MCvSA worden verschillende therapievormen veelvuldig gecombineerd in 
de behandeling van houding- en bewegingsgerelateerde gezondheidsklachten. Door 
de verschillende therapievormen te combineren is het lichaam beter in staat om de 
houding- en bewegingsfuncties te verbeteren en daarmee de beperkingen in het 
dagelijkse leven en pijnklachten te verminderen.

De verschillende therapievormen binnen het centrum zijn:
• Podoposturale therapie
• Vervaardigen van therapeutische (inleg)zooltjes
• Orthopedische Manuele Therapie
• Fysiotherapie - Dry Needling
• Chroma-acu-Therapie
• Acupunctuur
• Medische pedicure
• Cranio-sacraal therapie
• Alexandertechniek
 
Voor meer informatie met betrekking tot de behandelingen, verwijzen wij u naar onze 
website: www.mvcsa.nl

Het MCvSA heeft de beschikking over een inpandig practicum waar therapeutische 
(inleg)zooltjes worden vervaardigd. Deze podoposturale zooltjes hebben een positief 
effect op de lichaamshouding en spierspanningen. Deze therapeutische (inleg)zooltjes 
worden direct na uw behandeling op maat gemaakt.

Binnen het MCvSA kunt u tevens behandeld worden door een gekwalificeerd medisch 
pedicure. Zij heeft zich gespecialiseerd in zogenaamde “probleemvoeten” bijvoorbeeld 
bij reumapatiënten en diabetespatiënten. Behandelvormen zoals schimmel- 
diagnostiek, teennagel correctie, nagelbeugel- technieken en het vervaardigen van 
ortheses worden veelal toegepast.

Vergoedingen
De meeste behandelingen en therapieën binnen het MCvSA worden geheel of 
gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
In de meeste gevallen  zullen de behandelingen onder de aanvullende verzekering 
vallen. Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan hoeft u na de behandeling niets te 
betalen en kan het centrum de declaratie direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Is dit 
niet het geval, of wordt de behandeling in de meeste gevallen ten dele vergoed, dan 
dient u het resterende bedrag direct bij ons af te rekenen.
 
Het medisch centrum voor Staturele Aandoeningen is aangesloten bij verschillende 
beroepsverenigingen zoals stichting LOOP, het OmniPodo genootschap, het KNGF en 
Provoet.
Voor een compleet overzicht, raadpleeg onze website of neem contact met ons op.
 
Tenslotte
Als u onze praktijkfolder leest, zullen er altijd vragen blijven bestaan. Misschien 
kunnen wij u daarbij helpen. Indien u een afspraak in het MCvSA maakt, kunnen wij 
beoordelen waarom u bijvoorbeeld nek-, rug-, heup-, knie- of voetpijnen heeft. Het 
allerbelangrijkste is wat wij aan verlichting of genezing van die pijnklachten kunnen 
doen.


