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Klachten aan het zogenaamde ‘bewegingsapparaat’ kunnen 
hardnekkig zijn en rug- en nekklachten geven vaak veel pijn. 
Lex Mulder heeft al veel mensen behandeld en van hun klachten 
afgeholpen. ‘Maar ik ben geen wonderdokter’, lacht Mulder. ‘Het 
voordeel van behandeling in mijn praktijk is wel dat ik al na twee 
of drie behandelingen weet of ik voor verlichting of verbetering 
van de klachten kan zorgen. De kosten voor therapie blijven zo 
beperkt. Als ik mensen niet kan helpen, dan weet ik naar welke 
arts of voor welke behandelmethode het beste gekozen kan 
worden, zodat de klachten alsnog aangepakt kunnen worden.’

Juiste doorverwijzing
Martin Salman komt al jaren bij Mulder in zijn praktijk. ‘Als tuinder 
heb ik werk dat een aanslag pleegt op bepaalde delen van mijn 
lichaam. Nek- en rugklachten steken zo af en toe de kop op. 
Maar als zelfstandig ondernemer kan ik natuurlijk niet een paar 
weken ‘rust’ nemen. Het werk gaat altijd door. Als ik klachten heb, 
ga ik bij Lex langs en hij weet er dan altijd voor te zorgen dat de 
pijn minder wordt. Het voelt dan alsof alles in mijn lijf weer ‘goed’ 
zit.’ De laatste keer kon Mulder hem echter niet zelf van zijn 
klachten af helpen. Salman: ‘Na twee behandelingen was het 
duidelijk dat ik een andere behandeling nodig had. Lex verwees 
me door naar een DC Kliniek, waar ik snel terecht kon voor een 
MRI. Na de beoordeling hiervan door Lex, bleek dat ik een hernia 
had. Hij heeft me door deze juiste diagnose doorverwezen naar 
de pijnpoli. Daar heb ik de juiste behandeling gekregen en nu 
gaat het stukken beter!’
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‘Al na twee of drie behandelingen       
   weet ik of ik moet doorverwijzen’

Lex Mulder is sport- en orthomanueel arts in Noordwijk. Steeds meer 
mensen weten eerder de weg naar zijn praktijk te vinden. ‘Mond tot mond 
reclame is nog altijd de beste reclame’, zegt Mulder. Maar ook het aantal 
verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al jaren een stijgende lijn. 
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