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MEDISCH FIT EN STERK
De Me-Mover is inzetbaar: 
• Voor de operatie - Pre operatieve behandelingen 
• Na de operatie - Post operatieve behandelingen 

Voor patiënten met: 
• Meniscus scheur;
• Artrose – Kraakbeen defect;
• Kruisband(en) scheur;

De Me-Mover is tevens inzetbaar bij een:
• Spierscheuring - hamstring;
• Binnen – buitenband; collaterale banden;
• Bovenbeen spier - quadriceps femoris.



Sneller herstel van 
een blessure.

Minder belastend 
dan bij (hard) lopen 
en fi etsen. 

Geen draai 
beweging in gewrichten.

Minder druk 
op gewrichten.

Snellere opbouw 
van spierkracht.
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DE ME-MOVER VERHOOGT 
SPIERACTIVITEIT

De Me-Mover is doeltreff ender bij de activering van 
de spieren- spier groepen. Hiervoor is de Me-Mover 
offi  cieel gevalideerd. De Me-Mover traint 6 van de 8 
belangrijkste spiergroepen beter dan bij hardlopen 
of fi etsen!
Dr. Adrian Harrison, D Phil, University van Kopenhagen, Denemarken

Snel, goed, veilig en betrouwbaar



Na een kraakbeen operatie moest ik weer terugkomen op mijn oude 
sportniveau. De Me-Mover heeft mij daarbij geholpen. Ik kon eerder, 
op mijn niveau, gaan sporten met de Me-Mover dan ik voor mogelijk 
had gehouden. De geopereerde knie werd namelijk nauwelijks belast.                   
                      Pauline Hegan, Huisvrouw

De Me-Mover is voor mij een geweldig apparaat geweest tijdens mijn 
revalidatie na een knieoperatie. En nog steeds maak ik gebruik van 
de Me-Mover, het maakt mij fi tter en nog steeds sterker. Voor mij een 
unieke combinatie.
              Ralp Baard, Tour Operator

In de herstelfase van een sport blessure en/of orthopedische operatie is 
de Me-Mover een uitstekend apparaat om stabiliteit en kracht op een 
verantwoorde manier te trainen. Tevens is de Me-Mover uitstekend
inzetbaar bij artrose. Met weinig belasting kan met name de knie goed 
getraind worden.                 Wouter van Drongelen, fysiotherapeut

Ik ben een langeafstandsloper met een gerepareerde voorste kruisband 
en kraakbeenletsel. Voor en na de operatie heb ik de Me-Mover met succes
 gebruikt. Mijn fysiotherapeut denkt dat het revalidatietraject aanzienlijk is 
verkort. Na 6 maanden liep ik weer een halve marathon. 
                 Zultan Kuthy, IT Consultant

Na het rechtzetten van mijn onderbeen heb ik de Me-Mover gebruikt 
tijdens mijn revalidatie. Ik kon mijn knie en onderbeen veel sneller belasten 
en daardoor sneller herstellen zonder pijn. De Me-Mover was voor mij echt
een uitkomst.
                       Soeres Ram, Manager
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