
OSTEOPATI, FYSIOTERAPI, GENOPTRÆNING

VI BEHANDLER DIG GODT



Vi behandler
• hovedpine og migræne (inkl. spændingshovedpine) 
• nakkestivhed 
• piskesmæld 
• nakke- og rygsmerter 
• kæbe problematikker
• hjernerystelse 
• skulder-, albue- og håndledssmerter 
• karpaltunnel-syndrom 
• diskusprolaps 
• iskias 
• bækkenløsning 
• halebenssmerter 
• hofte-, knæ- og ankelproblemer 
• platfod 
• akillessenebetændelse 
• sportsskader 
• fysiske og mekaniske problemer i relation til astma 
• slidgigt 
• betændelse i sener
• babyer / børn.

Ovennævnte er kun et udpluk af de udfordringer, 
vi kan hjælpe med.

Næstved Rygcenter tilbyder
Inden for sygesikringen (med henvisning fra lægen): 
• fysioterapi 
• yogainspireret øvelsesterapi
• rygskole: dokumenteret og testet på mere end 800 deltagere. 
• hold:  skulder | ryg | knæ | bækken | efterfødsel | nakke | GLA:D (slidgigt) i ryg, hofte, knæ med flere. 
• genoptræning i et moderne træningsmiljø.

Uden for sygesikringen (uden henvisning fra lægen): 
• osteopati 
• fysioterapi
• akupunktur 
• BodyAge (Kropsanalyse) (foredrag om kost og træning) – hos os selv, eller på virksomheder med mere.
• træning i et moderne træningsmiljø med nyere vedligeholdte maskiner.

På Eskadronsvej har vi et træningsmiljø med moderne maskiner/redskaber, som fuldt lever op til de 
træningsforventninger, der er til patienter, der skal træne inden en eventuel operation, men også til 
træning efter operation. Træningsmiljøet har optimale forhold til genoptræning efter alle operatio-
ner, sygdom, kræft med mere. Næstved Rygcenter er derfor det ideelle sted til træning, som foregår 
i et roligt miljø, og med høj faglig vejledning. Træningsmiljøet er for alle, også selvom du blot vil 
holde dig i form.

Næstved Rygcenter
– har fagfolk, som giver sikkerhed for et højt fagligt niveau ved hver enkelt behandling. Vi har mere 
end 25 behandlere, som alle har gennemgået et internt kvalitetsprogram, der sikrer kvalitet i din 
behandling – hver gang.
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Børn
Vores specialister behandler babyer/børn. Det kan være babyer, som kun kan dreje hovedet til den 
ene side, kolik, gråd eller kognitive problemer, men også børn, der har motoriske problemer, og ska-
der, der kræver faglig træning. Med vores faglighed og erfaring har vi hjulpet mange børn, og deres 
familier til en roligere hverdag, og en bedre livskvalitet.

Vores specialer er
• hovedpine 
• piskesmæld 
• rygsmerter / diskusprolaps 
• bækkenløsning 
• fodproblemer 
• børnebehandling 
• hjernerystelse
• livsstilsændringer
• kæbe problematikker

Rygskole - nu både fysisk og online
Vi er stolte af vores Rygskole. Siden 2011 har vi undervist over 80 hold. Vi har de seneste år i samar-
bejde med University College Sjælland registreret og evalueret på 800 deltagere. 
Resultaterne viser, at:
• 95% får bedre styrke
• 80% bedre funktion 
• 69% bedre kondition
• 54% færre ryg- og bensmerter

Rygskolen er et gennemprøvet og virkningsfuldt program, som er oplagt til personer med 
gentagne rygsmerter. Rygskolen er nu også et online produkt, som alle kan tilgå og købe via vores 
hjemmeside www.nryg.dk 

Fysioterapeuterne hos Næstved Rygcenter
De fleste af vores fysioterapeuter har en idrætsbaggrund, 
som giver en optimal tilgang til øvelsesterapi og træning. 
De gode træningsfaciliteter hos Næstved Rygcenter giver 
mulighed for træning efter sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer, hvor aktiv fysioterapi (genoptræning) skal 
indgå før og efter operation.

Alle fysioterapeuter er dygtige til undersøgelse, manuel 
behandling, øvelsesterapi og træning.

Osteopaten - hvis du har behov for specielle kompentencer
Vores syv autoriserede osteopater er alle autoriserede fysioterapeuter, som har læst yderligere 4-5 
års osteopati. Osteopaterne er specialister i klinisk og funktionel undersøgelse af hele kroppen. 
Vores specialister samarbejder og supplerer den lægelige behandling. 



Du kan vælge mellem tre klinikker:

Opstart hos Næstved Rygcenter
Som patient hos Næstved Rygcenter, har du to muligheder. Den ene er behandling efter 
henvisning fra en læge, og hvor du har mulighed for tilskud fra sygesikringen. Den anden 
er behandling, hvor du selv betaler for hele behandlingsforløbet. Det er altid en god idé at 
undersøge om din sundhedsforsikring / Sygeforsikringen Danmark dækker fysioterapi og/
eller osteopati.

Her kan du også finde os:
Web: www.nryg.dk | E-mail: mail@nryg.dk | Telefon: 5573 8844 | Facebook
Telefonen er åben: mandag til torsdag fra kl. 08:00 til kl. 11:00 og fra kl. 12:00 til kl. 16:00. 
Fredag fra kl. 08:00 til kl. 11:00 og fra kl. 12:00 til kl. 14:00. 

Næstved Rygcenter har tre klinikker (to i Næstved og en i Glumsø – se nedenfor)
Vi har ca. 50.000 individuelle behandlinger om året. Dertil kommer holdtræning, hvor især 
Rygskolen bliver gennemført med stor patienttilfredshed. På Eskadronsvej er der parkering 
lige ved døren og elevator til træningsmiljøet på 1. sal. 

Om os
Næstved Rygcenter tilbyder flere former for træning og behandling. Vores behandlere be-
sidder en unik viden og masser af erfaring. I dag består teamet af 7 aut. osteopater, 17 aut. 
fysioterapeuter, samt en håndfuld fysioterapimedhjælpere.

Specialer inden for nakke og hjernerystelse
I tæt samarbejde med University College Sjælland, har Næstved Rygcenter gennemført et 
kvalitetssikrings- og forskningsprojekt, der dokumenterer konkret behandling i praksis på 
patienter med nakkebesvær og -smerter. Vi tilbyder desuden behandlingsforløb for patienter, 
der har pådraget sig en hjernerystelse. Med stor faglig viden og erfaring har vi gode resultater 
med at hjælpe disse patienter videre i livet.

Næstved Rygcenter
Storegade 10
4171 Glumsø

Næstved Rygcenter
Købmagergade 4

4700 Næstved

Næstved Rygcenter
Eskadronsvej 4D

4700 Næstved
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