
Eerste keer gratis!
U mag bij Fysiotherapie Zorgplein Zuid eenmalig 

vrijblijvend (en gratis) het Andullatiematras 

uitproberen.

Voor een sessie Andullatietherapie maakt u een 

afspraak aan de balie, telefonisch (030-6062333) 

of per email (info@fysiozorgpleinzuid.nl).

Kosten
U kunt deelnemen aan de Andullatietherapie 

met een strippenkaart. 

Een strippenkaart voor 5x  een sessie 

Andullatie therapie  kost € 30, voor 10x kost 

het € 55 en voor 20x kost het € 100.

Voorwaarden strippenkaart
De strippenkaart wordt vooraf betaald en is 

geldig tot een jaar na uitgifte.

Ratelaar 38c, 3434 EW Nieuwegein

T 030 - 60 62 333

F 030 - 601 91 99 

E info@fysiozorgpleinzuid.nl

I www.fysiozorgpleinzuid.nl 

Andullatietherapie



Andullatietherapie bij 
Fysiotherapie Zorgplein Zuid

Andullatietherapie helpt pijnklachten te 

verminderen, werkt ontspannend, bevordert het 

herstel en verbetert prestaties. Andullatietherapie 

berust op een combinatie van mechanische 

vibraties en infra rood warmte en heeft vijf effecten 

in het lichaam:

• Betere bloedcirculatie

• Stimuleren van het lymfesysteem

• Toename van de energieproductie in de cellen

• Pijnverlichting

• Activeren van ontspanningsmechanismen

Het Andullatie Matras, waarop men gaat 

liggen, geeft gedurende 15 of 30 minuten een 

programma van wisselende, pulserende trillingen, 

gecombineerd met de warmte van ingebouwde 

infrarood lampen.  

           

Voordat u start met de Andullatietherapie willen wij 

u eerst goed informeren middels deze folder. 

Voor welke klachten is 
Andullatietherapie bedoeld?

Andullatietherapie kan ingezet worden voor 

pijnverlichting, verbeteren van prestaties en kan u 

een gevoel van welbevinden en vitaliteit bezorgen. 

Mensen met chronische pijnklachten zoals 

rugklachten, spanningsproblemen, artrose, 

reuma en dergelijke, ervaren meestal direct een 

verzachting van de pijnklachten. 

De methode is onder andere in te zetten bij:

•	 Acute en chronische (rug)pijn

•	 Botontkalking

•	 Pijnlijke gewrichten

•	 Pijnlijke en/of zwakke spieren

•	 Overspanning van de spieren

•	 Neurologische aandoeningen

•	 Verbeteren van sportprestaties

•	 Menopauze

•	 Slaapstoornissen en stress

•	 Chronisch vermoeidheidssyndroom

•	 Lymfestoornissen

•	 Tijdens en na de behandeling van kanker

Andullatietherapie kan een verbetering van het 

welbevinden en een (mogelijk aanzienlijke) 

vermindering van pijnklachten geven, maar kan de 

oorzaak van uw klachten niet wegnemen. 

Andullatietherapie is geen fysiotherapie maar kan 

voorwaarden scheppend werken voor een optimale 

fysiotherapeutische behandeling.

Wanneer mag u 
Andullatietherapie niet 
gebruiken?

Andullatietherapie is niet geschikt tijdens de 

zwangerschap en bij recente botbreuken. 

Bij spataderen is het advies de infrarood lampen 

in de beenregio uit te zetten. De producent van het 

Andullatiematras (HHP) geeft aan dat er verder 

geen contra indicaties zijn.

Andullatietherapie is geen medische behandeling 

en er wordt vooraf geen onderzoek gedaan om een  

medische diagnose vast te stellen. 

Ook al zijn er geen contra-indicaties vastgesteld, 

als u twijfelt over het gebruik van de 

Andullatietherapie bij uw klachten: vraag dan 

advies aan uw behandelend arts of specialist.

Regels en adviezen

•	 Nuttig voor het gebruik van de 

Andullatietherapie geen zware maaltijd

•	 Draag gemakkelijk zittende kleding

•	 Zorg dat de blaas en darmen geledigd zijn

•	 Het is aan te raden om voor en na de  

Andullatietherapie voldoende te drinken


