
Krullaards Perfect Reset therapie 
Vernieuwend, snel en pijnloos.  Succesvol in meer dan 85% van de  
behandelingen: het recht zetten van het bekken en normaliseren van 
de wervelkolom.  Sluit u ook aan bij dit succesvolle concept. Word KPR-  
licentienemer en werk aan het vergroten van uw klantenkring. 
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De Krullaards Perfect Reset therapie (KPR). 

Een nieuwe therapie voor mensen met rug-, nek- 

en hiervan afgeleide klachten. Bijzonder effectief, 

vernieuwend en pijnloos. Ontdek hoe u hiermee meer 

klanten met chronische pijnklachten kunt helpen. 

En hoe het u kan helpen om uw omzet te verhogen.

Inmiddels hebben Rob Krullaards en collega’s meer dan 

20.000 mensen behandeld. In meer dan 85% van de 

gevallen is de behandeling succesvol: het rechtzetten van 

het bekken en normaliseren van de wervelkolom. 

Bekijk hier de video van een KPR-sessie in de praktijk. 

Bent u geïnteresseerd in deze unieke methode? 

Rob Krullaards geeft graag een persoonlijke uitleg en u 

kunt bij een locatie bij u in de buurt kennismaken met een 

KPR-licentienemer.

‘Na 2 hernia’s en 15 

jaar rugklachten kan 

ik mij de pijn nu bijna 

niet meer herinneren’

Inge Melisse, Barneveld

Uitbreiding van uw aanbod, meer omzet en winst

Kiest u ervoor om KPR-licentienemer te worden? 

Dan helpt het u om een groter klantenbestand te 

bewerkstelligen. Zo’n 25% van de Nederlanders heeft te 

maken met rug- en nekklachten. Zij hebben vaak al veel 

geprobeerd om van hun klachten af te komen. 

Meestal zonder blijvend resultaat. Met de KPR-methode 

biedt u klanten die geïnteresseerd zijn in een innovatieve 

therapie mogelijkerwijs een oplossing die vaak wél aan-

toonbaar en langdurig/blijvend effectief is. Nieuwsgierig? 

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

De Krullaards Perfect Reset therapie in het kort

Eenvoudig gezegd dient de KPR-plaat o.a. lichte oscillatie 

en diverse andere gevoelsprikkels toe. Daardoor kan er 

een onbewuste ontspanning optreden en kan het bekken 

“recht” komen te staan en normaliseert de stand van 

de wervelkolom. Dat kan belemmeringen wegnemen 

waardoor beknelde zenuwen en bloedvaten kunnen 

vrijkomen. Na de eerste behandeling bepaalt de therapeut 

welk type Krullaards Perfect Reset Insole Trainers voor de 

klant geschikt is. Deze trainers blijft de klant dragen om 

een maximaal blijvend effect te bewerkstelligen.

Pijnpunten in rug, nek en been Scheefstand van het bekken Bekken in optimale positie

‘Doorbraak in 

zelfregulatie bij  

lage rug-nek- en 

schouderklachten’ 

Dr. V. van Gelder 

Bedrijfsarts 

Erasmus MC Rotterdam 

https://www.youtube.com/watch?v=PIK3Nc4BZt8
https://www.kpr.nl/aanmelden/


 

Profileert u zichzelf als praktijk die bijdraagt aan 

een blijvende oplossing voor rug- en nekklachten? 

De kans is groot dat klanten naar uw praktijk komen. 

De resultaten van de KPR-methode zijn namelijk objectief 

meetbaar. En het aantal klanten dat blijvend klachtenvrij 

is gebleken zegt genoeg. 

Marktwerking gaat een steeds grotere rol spelen in de zorg. 

Klanten kiezen zelf waar ze zich laten behandelen. 

Ze laten zich steeds beter informeren en wegen de kosten 

af tegen het resultaat. Zorgverzekeraars vergoeden 

immers steeds minder. 

Speel in op deze trends en breidt uw dienstverlening  

uit met KPR. Of start een praktijk die zich volledig toelegt 

op KPR.

‘Eindelijk sta ik weer 

stevig met twee 

benen op de mat. 

Mijn rug-, heup- en 

knieklachten zijn 

totaal verdwenen. 

Ik voel mij weer als 

nieuw na de Krul-

laards Perfect Reset 

therapie.

Judoka Do Velema, 

Europees en 

wereldkampioen junioren

Met KPR kunnen meer 
klanten de weg naar uw 
praktijk vinden

U ontvangt volledige 
ondersteuning vanuit 
KPR Nederland

• Wij kunnen de marketingcampagnes voor uw praktijk verzorgen. Samen bespreken 

  we de marketing- en promotiestrategie voor uw praktijk. Wij leveren u de uitingen 

  op maat gemaakt en in uw huisstijl aan. De kosten voor de campagne betaalt u.

 

• Wij managen de klantenstroom voor u. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor 

  potentiële klanten. Wij informeren de klant over de therapie en verwijzen door naar 

  de dichtstbijzijnde praktijk.

• U ontvangt persoonlijke ondersteuning waar en wanneer dat nodig is. Op het gebied van 

  kennis en advies. En op technisch gebied als het gaat om storingen aan de apparatuur.

• Wij regelen de bestelling en levering van de Insoles (trainers) voor uw klanten.  

 En zorgen ervoor dat u de juiste bestelling tijdig ontvangt. Problemen rondom  

 levering en/of kwaliteit lossen wij op.

• U ontvangt maandelijks informatie (nieuwsbrief) over nieuwe ontwikkelingen  

 rondom de therapie en de resultaten van de KPR-praktijken.

• Jaarlijks vindt er een volledig verzorgde bijeenkomst plaats met alle 

 aangesloten praktijken. 

• Wij verrichten noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek en verzamelen data.  

 En delen de resultaten en gegevens met u. 

Wilt u de Krullaards Perfect Reset therapie in uw eigen praktijk toepassen? Dan kiest u 

voor een concept waarin wij u volledig ondersteunen:

U kunt zich volledig toeleggen op waar u goed in bent: uw klanten van hun 

fysieke klachten af helpen.



Zo ziet een 
behandel-

traject eruit 

De fysiotherapeut onderzoekt uiteraard eerst of er 

sprake is van een scheefstand van het bekken. Daarna 

meet hij de nekbewegelijkheid, de spierzenuwfunctie en 

de belastbaarheid van benen en/of armen.  

Nadat de klant de behandeling op de KPR behandel- 

apparatuur heeft ondergaan, worden de metingen herhaald. 

De resultaten (veranderingen in belastbaarheid/bio-

mechanica) zullen na de behandeling meetbaar zijn. 

Klanten kunnen deze resultaten ook ervaren en zien.  

 

Jan Evers, fysiotherapeut in Barneveld

‘Sinds september 2013 bieden wij KPR therapie aan.

De behandelmethode is zeer geschikt gebleken voor

langdurige of regelmatig terugkerende rug- en nek-

klachten. Daarnaast heeft het een positieve invloed

op secundaire klachten, zoals hoofdpijn, uitstralende

pijn of krampen.’

In de praktijk zien wij in veel gevallen toename van de 

nekbeweeglijkheid (CROM-meting) en een bekken dat ‘recht’ 

staat. Een klant kan soms na de behandeling wat tijdelijke 

reacties krijgen (zwaar, licht, opgelucht gevoel en tintelingen) 

of soms zelfs emotioneel zijn. Deze reacties zullen vanzelf 

afnemen of verdwijnen. Ook spierreacties worden gezien. 

Enerzijds door de ontspanning die optreedt, anderzijds door 

een toename van de mobiliteit, sensibiliteitsverbetering en  

krachttoename in de betreffende segmenten.   

Het resultaat van de metingen voor en na is zichtbaar voor 

de klant. Na de eerste behandeling ontvangt de klant de 

Krullaards Perfect Reset Insoles (Trainers). De trainers 

vormen een essentieel onderdeel van de behandeling. 

De trainers zorgen ervoor dat het resultaat van de 

behandeling wordt vastgehouden (functionele training).  

Een behandeltraject bestaat doorgaans uit 3 behandelingen 

in een tijdsbestek van ongeveer 6 weken.

Ervaringen 
na de KPR - 

behandeling                                                                                                                                          

‘Bijzondere 

ontwikkeling.’

Em. prof. dr. ir. C.J. Snijders, 

Em. Hoogleraar” aan het 

Erasmus MC University 

Medical Center.



Direct 
resultaat 

De kosten
voor uw 

klant

Direct resultaat vaak al na de eerste behandeling

Vaak kan de oorspronkelijke pijn al direct na een eerste be-

handeling op de plaat verdwenen zijn. En zijn vaak meerdere 

(2 / 3)  behandelingen nodig om ervoor te zorgen dat de klant  

langdurig de rechtstand van het bekken kan behouden.  

De Insoles (trainers) blijft de klant dragen om  een lang-

durig maximaal blijvend effect te bewerkstelligen. Soms zijn 

vervolgbehandelingen op consultbasis nodig. Bijvoorbeeld 

spiertraining en/of bewegingsinstructies/oefentherapie. 

Wenst de klant nieuwe of additionele Insoles (trainers), 

dan kan de klant die bij de praktijk bestellen.

Uw klant betaalt gemiddeld tussen de € 285,- (met aanvullen-

de verzekering) en € 375,- (zonder aanvullende verzekering)  

Dit bedrag bestaat uit:  

 

• 3 KPR-behandelingen van € 65,-. Naast deze  

 consulten declareert u ook 3 behandelingen  

 fysiotherapie ter waarde van gemiddeld € 90,-.

• 1 paar Krullaards Perfect Reset Insole Trainers  

 van € 90,- inclusief btw. 

Een vervolgbehandeling kost € 65,- (KPR) + een behandeling 

fysiotherapie (circa € 30,-).

Als licentienemer betaalt u aan KPR Nederland.  

Eenmalig een vast bedrag, variabele kosten per klant 

en een maandelijkse bijdrage.

• € 20.000,- excl. btw eenmalige licentiekosten te 

  betalen in maadelijkse termijnen. Dit betreft een 

  licentie zolang uw praktijk met het concept werkt. 

• Per keer dat u de plaat opent, € 10,- excl. btw 

 conceptvergoeding.

• Inkoopkosten € 40,- excl. btw per paar 

 Insoles (Trainers).

 

• € 430,- excl. btw maandelijkse servicebijdrage. 

  Hiervoor ontvangt u de volledige ondersteuning 

  van KPR Nederland.

Graag lichten wij het verdienmodel rond de KPR-methode 

in een persoonlijk gesprek aan u toe. Neem contact met 

ons op voor het maken van een afspraak. 

Marianne Vos over 
Krullaards Perfect 

Reset therapie:

‘Door hevige klachten wist ik niet 

of ik kon deelnemen aan een 

wereldbekerwedstrijd in Zweden. 

Na de behandeling kon ik zelfs de 

power leveren om de winst te pakken.’

‘Ik ben al 33 jaar 

fysiotherapeut en dan 

heb je wel wat gezien 

en gehoord, maar de 

Krullaards behandeling 

is ronduit verbluffend. 

Variërend van won-

deren tot verbetering 

van klachten.’

Hans de Rooij

Fysiotherapeut in Hoofddorp

De kosten 
van een KPR

licentie

https://www.kpr.nl/aanmelden/


 

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak, 

tel. 0113-820207. Of vul hier uw 

gegevens in dan nemen wij contact 

met u op.

‘Sinds de behandeling 

heb ik 80% minder 

pijn in mijn rug en 

voel me daardoor een 

stuk fitter en heb ik 

een positievere kijk op 

het leven’

Peter Hermes, Purmerend

De Krullaards Perfect Reset therapie is beschikbaar in een
groeiend aantal centra in Nederland.

Krullaards Perfect Reset Nederland  
Oosthavendijk 1, 4475 AA Wilhelminadorp

T 0113 820207   
E info@krullaardsperfectreset.com

Voor meer informatie
www.kpr.nl

Groeiende 
organisatie

https://www.kpr.nl/aanmelden/

