
Nieuw: Spinal Mouse Rugscan
Gedegen analyse van de wervelkolom
Heeft u last van uw rug? Is de exacte oorzaak 
lastig te achterhalen en worden de klachten 
maar niet minder? Door de rugscan met 
behulp van de Spinal Mouse kunnen zelfs 
problemen van de rug aan het licht gebracht 
worden die niet opgemerkt kunnen worden 
door een röntgenfoto of een MRI scan.

RUG OP DE RIT WEKEN

BODY   MIND & BEING

Nancy van der Hoek

Maak kennis met 
onze werkwijze 
van positieve 
gezondheid

Reserveren en meer info over al onze  
activiteiten tijdens de Rug op de rit weken: 

www.nancyvanderhoek.nl

Waardebon voor gratis rugscan

Gratis Rugscan op de Open Scan dagen:  
Zaterdag 5, 19 september
Zaterdag 3, 10, 24 oktober
Afspraak mogelijk tussen 9:00 en 12:00 uur 
Reserveren is verplicht
Vol is Vol 



SPINAL MOUSE RUGSCAN
De Spinal Mouse is gericht op het 
gedetailleerd in beeld brengen van: 
•	 Houding 
•	 Vorm 
•	 Mobiliteit 
•	 Stabiliteit 

De rugscan geeft daarmee nauwkeurige 
resultaten over het functioneren van 
je rug in een handomdraai. Het is een 
speciaal meetinstrument om op ieder 
niveau van je rug een bewegingsuitslag 
vast te stellen. Een precisie check die de 
nodige inzicht geeft in de gezondheid van 
je rug, de oorzaken van klachten en de 
richting van oplossingen.  
•	 Binnen 45 minuten inzicht in uw   
 rugklachten
•	 Een rapportage op papier met   
 bekwame uitleg
•	 Professioneel advies en positieve  
 oplossingen 
 

De Spinal Mouse is een klein apparaatje 
die we langs uw wervelkolom bewegen. 
Het analyseert de stand en beweeglijkheid 
van de totale wervelkolom en de 
wervelsegmenten onderling. Spinal 
Mouse maakt het mogelijk om met één 
instrument alle wervels apart na te lopen 
en te controleren op de functionaliteit 
en beweeglijkheid ervan. De gegevens 
worden direct inzichtelijk in de vorm van 
een grafische voorstelling op de computer.
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