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Curriculum Vitae
Drs. Lex Mulder, geb. 07/01/48 studeerde in 1982 af als arts aan de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam, na eerder opgeleid te zijn tot zijn tot docent lichamelijke opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding te Amsterdam.
Hij was gedurende zijn studie geneeskunde werkzaam als Hockeytrainer op hoog
niveau tot kort voor zijn afstuderen als arts.
Ná zijn afstuderen specialiseerde hij zich tot sportarts en volgde in die periode
ook de huisartsenopleiding.
Door de ongunstige sociale omstandigheden rond 1987 voor de sportgeneeskunde en de huisartsgeneeskunde nam hij een functie aan bij de G.G en G.D te Den
Haag o.a. als medisch adviseur bij de ambulancedienst en later als bedrijfsarts.
Niet alleen werd de specialisatie sportgeneeskunde in die tijd afgerond met een
inspanningsfysiologisch onderzoek bij zwemmers, maar ook werd begonnen met
een verdere specialisatie als arts manuele geneeskunde, gevolgd door cursussen
McKenzie -, Marsman Methode, en Injectietechnieken volgens Cyriax.
De eigen praktijk werd geleidelijk verder opgebouwd, en uiteindelijk werd de
opleiding tot arts orthomanuele geneeskunde gevolgd welke in 2003 werd afgerond.
Sinds januari 2002 full time werkzaam in eigen praktijk.

Dr Mulder, BIG registratie nr 19022889601, is lid van de Nederlandse Vereniging
Voor Ortho Manuele Geneeskunde. De (her)registratie als arts (Ortho)Manuele
geneeskunde valt onder een onafhankelijke stichting namelijk het “Register Ortho Manuele Geneeskunde”
Als sportarts is drs Mulder lid van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
en ingeschreven als sportarts in het register van de Artsen voor Maatschappij en
Gezondheid. (her) registratie vindt plaats via de Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie van de K.N.M.G.
Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde is drs Mulder apart
gecertificeerd voor het verrichten van duikmedische keuringen. Ook hiervoor is
nascholing en (her)registratie een vereiste.
Tevens is door de KNWU een licentie verstrekt voor alle wielrenkeuringen en
begeleiding.

Lid van de Nederlandse vereniging voor OrthoManuele geneeskunde

Beroepsverenigingen / registratie

OrthoManuele Geneeskunde

Zwin 11 • 2201 WZ Noordwijk • t 071 36 205 82 • f 071 36 143 76 • E-mail: info@orthomanueelmulder.nl • www.orthomanueelmulder.nl

LE

TIJK SPORT
-E

UE

N

THOMAN
OR

SPORTARTS • ARTS VOOR ORTHOMANUELE GENEESKUNDE

•

R AK
•P

GENEESKUNDE

N

A.Mulder

OO

R D W IJ

K

Beroepsprofiel en eindtermen van de (Ortho)Manuele geneeskunde

Lid van de Nederlandse vereniging voor OrthoManuele geneeskunde

In 2002 werden vereiste kennis en vaardigheden alsmede de wettelijke en morele
gronden waaraan artsen (ortho)manuele geneeskunde dienen te voldoen schriftelijk vastgelegd.
Dit profiel is te vergelijken met soortgelijke vaardigheidsomschrijvingen zoals
die voor de huisartsen. Deze publicatie is in de praktijk aanwezig en ook voor
geïnteresseerde collegae in te zien. Helaas nog niet op website gepubliceerd.
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