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LEUSDEN - Iedereen maakt het weleens 

mee, een blessure. Wat moet je dan? Of 

stel je voor, als er straks na Corona, weer 

vrij gesport mag worden. Je wil dan zo 

snel mogelijk terug naar het veld of de 

zaal, maar weet misschien niet goed 

hoe. Daarnaast wil je ook niet de kans 

lopen een (nieuwe) blessure op te lopen  

zodra je weer begint. De sportfysiothera-

peut kan een uitkomst bieden, zowel bij  

blessures als preventief.

Sinds kort is het mogelijk om bij Fysiotherapie 

Tolgaarde een afspraak te maken met de sport-

fysiotherapeut Willemijn Snapper. Voor de jeug-

dige sporters tot 16 jaar is er binnen de praktijk 

de gelegenheid om intensief samen te werken 

met de kinderfysiotherapeut.

Een sportfysiotherapeut kan je helpen met 

eventuele vragen, klachten of blessures op het 

gebied van sport. Met behulp van een sport- en 

bewegingsanalyse wordt er gekeken naar de 

houding en het bewegingsverloop om zo te 

beoordelen waar er gewerkt kan worden aan 

verbetering en/of herstel.

Plan op maat

Volgend op de analyse stellen we samen met 

jou een plan op voor het te volgen traject. Dit 

plan is op maat gemaakt en specifiek afge-

stemd op jou en jouw sport. Binnen het traject 

wordt er aandacht gegeven aan kracht, coördi-

natie en balans. Door regelmatig te testen wordt 

er beoordeeld hoe ver het herstel en verbete-

ring plaatsvindt. Hierbij wordt onder andere ook 

gekeken naar het behalen van normen voor een 

veilige terugkeer naar de sport.

Wil je meer weten? 

Kijk snel op fysio-tolgaarde.nl.

Fysio de Tolgaarde

Tolplaats 11

3831 JR Leusden

033-494 79 63

info@fysio-tolgaarde.nl

WOUDENBERG - Een passend en stijl-

vol afscheid. Dat is waar Harry en Evera 

Blokhuis van Blokhuis Uitvaartzorg zich 

vol passie voor inzetten, ondanks de  

veranderende mogelijkheden in deze 

onzekere tijd. 

“Met inachtneming van de maatregelen blijft 

het mogelijk om persoonlijk betrokken te zijn. 

Regelmatig horen we achteraf van families dat 

het ook wel fijn was om in kleine kring intiem 

afscheid te nemen. Maar soms ook moeilijk als 

er een keuze moet worden gemaakt wie er bij 

de uitvaart aanwezig mag zijn.”

2020 was een bijzonder jaar. Veel uitvaarten 

werden bijgewoond via livestream, het condo-

leren gebeurde vooral per post of online. “Vaak 

moesten we handelen tegen ons gevoel in. Dat 

was onnatuurlijk en voelde afstandelijk. Maar 

ondanks alles nemen we bij elke uitvaart de zorg 

uit handen tijdens de moeilijkste momenten. 

Bij nazorggesprekken geven mensen aan dat 

ze de persoonlijke betrokkenheid waarderen en 

het fijn vinden dat we op de achtergrond aan-

wezig zijn.”

Laatste wensen

Bij Blokhuis Uitvaartzorg kunt u uw uitvaart  

(gedeeltelijk) vooruit doorspreken en organi-

seren. Wanneer uw laatste wensen opgeschre-

ven zijn, is dat voor nabestaanden een hele 

zorg minder. Via blokhuisuitvaartzorg.nl kunt u 

het boekje ‘Mijn laatste wensen’ downloaden 

of gratis een papieren exemplaar aanvragen. 

Goed om te weten: waar u ook verzekerd bent, 

u mag altijd zelf een uitvaartondernemer kiezen!

Blokhuis Uitvaartzorg

Van Goghlaan 8

3931 TP Woudenberg

T: 033-286 39 69

E: info@blokhuisuitvaartzorg.nl

I: www.blokhuisuitvaartzorg.nl

Sportfysiotherapeut Willemijn 
Snapper bij Fysio de Tolgaarde

Afscheid nemen in onzekere tijden

Willemijn Snapper.

Backstretcher ®, Rolastretcher ® of Neckstretcher ® werken effectief
bij 80% van de mensen met RSI- en rugklachten

Rug-, nek- ,schouderklachten en RSI-klachten: mensen die ermee te kampen hebben weten als geen ander hoe 
ze je leven kunnen beheersen. Als jarenlange behandelingen weinig effect hebben gehad kun je er oprecht 
moedeloos van worden. Maar je kunt er zelf wat aan doen. In nog geen vijftien minuten per dag kun je de pijn 
behoorlijk verlichten, en vaak zelf helemaal doen verdwijnen. Met de Backstretcher en de Rolastretcher van 
HELP Medical heb je veelal de oplossing voor veel RSI- en rugklachten zelf in handen.

Oorzaken
Een verkeerde houding en langdurige 

eenzijdige belasting zijn de grootste 

oorzaak van rug- en schouderklachten. De 

spieren in het menselijk lichaam moeten 

zich voortdurend inspannen om die 

houding te corrigeren. Dat kan lang goed 

gaan, maar op den duur kunnen ook de 

spieren het niet meer bolwerken, met alle 

pijnlijke gevolgen van dien.

Oplossing
Een verantwoorde combinatie van 

masseren, rekken en bewegen kan de 

oplossing van dit probleem zijn. En dit is 

nou precies wat de Backstretcher en 

Rolastretcher doen.

Backstretcher®

De Backstretcher (€ 109 excl. verzendkos-

ten) is een klein houten oefenrekje met 

gewelfde spijltjes. De werking is 

veelzijdig.

Mark van Straten ontdekte de Backstret-

cher van HELP Medical al in 1995 en 

gebruikt het apparaat sindsdien veelvul-

dig als aanvullende behandeling voor zijn 

patiënten. De vorm van de Backstretcher 

en de welvingen in de spijltjes zorgen 

ervoor dat, wanneer de gebruiker er op 

gaat liggen, de houding van de rug 

gecorrigeerd wordt. De wervelkolom 

wordt gesteld en de druk op de tussenwer-

velschijven wordt verminderd. Je zou het 

kunnen vergelijken met een drukpuntmas-

sage door een therapeut. Door de corrige-

rende werking van de Backstretcher 

neemt de patiënt op den duur een betere 

houding aan, de druk in onderrug en nek 

en schouders neemt af en kunnen de 

klachten geheel verdwijnen.

Een stijve en vastzittende nek kan veel 

bijverschijnselen opleveren zoals span-

ningshoofdpijnen, vastzittende schouder-

bladen en een verkeerde lichaamshouding. 

Voor het bestrijden en voorkomen van deze 

klachten zonder hulp van geneesmiddelen 

is de Neckstretcher veelal de uitkomst.

Koopt u een Rolastretcher en Neckstret-

cher samen krijgt u 10 euro korting!

14 dagen zonder risico uitproberen 
Voor mensen die al jarenlang met 

rugklachten te kampen hebben, lijkt het 

misschien een sterk verhaal. Sinds jaar en 

dag hebben zij al van alles geprobeerd om 

van hun klachten af te komen, en tot nu toe 

heeft nog weinig écht geholpen. Maar de 

Backstretcher en de Rolastretcher werken 

bij ruim vier van de vijf gebruikers. Zie op

onze website (www.backstretcher.com) 

voor de onderzoeksresultaten die met de 

stretchers zijn behaald. Zelfs bij 

chronische klachten hebben zij hun 

waarde bewezen. 

Let op dat u de originele Rolastretcher® 

koopt met de brede groene rollers. 

De enige die  in onderzoek van

HELP Medical getest zijn en effectief en 

veilig zijn bij RSI en Rugklachten

Mark van Straten, fysiotherapeut

Bezoek onze vernieuwde website
www.backstretcher.com

Rolastretcher®

Hiermee is het mogelijk om actief bezig te 

zijn met de rug en zo klachten te 

verhelpen én te voorkomen. Door middel 

van 20 rollers kunt u uw rugspieren 

masseren in de juiste houdingshoek. De 

Rolastretcher (€ 129 excl verzendkosten) 

verbetert de conditie van uw rug. Het 

werkingsprincipe is hetzelfde als bij de 

Backstretcher, alleen lig je hier op met 

kunststof beklede rollers die de drukpunt-

massage ‘verrichten’.

De Neckstretcher®

De Neckstretcher (€ 59 excl. verzendkosten)

Rolastretcher®

Hanrathsingel 6, 1252 AE Laren (nh)

Online bestellen kan op 

www.Backstretcher.com

of informeer bij uw therapeut of arts.

Als u een Backstretcher, Rolastretcher 
of Neckstretcher bestelt, kunt u hem 
veertien dagen op proef uitproberen 
(zie onze voorwaarden). Als u na die 

periode geen vertrouwen in de werking 
heeft, krijgt u het aankoopbedrag terug. 

(excl. verzendkosten).


