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Je sportfysiotherapeut dichtbij: Fysiotherapie Lek 

& Yssel

 

Met drie vestigingen is Fysiotherapie Lek & Yssel goed vertegenwoordigd in de 

Krimpenerwaard. En dat is zeker óók voor voetballers prettig om te weten, want zij 

kunnen in geval van een blessure, blessurepreventie en voedingsadviezen 

uitstekend terecht in Lekkerkerk en Krimpen aan den IJssel. 

Remy Olsthoorn is fysiotherapeut en praktijkeigenaar van Fysiotherapie Lek & Yssel en met 

de onderneming lid van de businessclub van vv Lekkerkerk. “Ons contact met de 

voetbalvereniging is uitstekend”, zegt hij. “Dat heeft zeker óók te maken met de aanwezigheid 

van Rienes Pols, sinds jaar en dag de verzorger van de club. Ik vind Rienes in alle opzichten 

een ‘gouden vent’. Hij heeft een positief karakter en beschikt over enorm veel ervaring en 

vakkennis. Daarnaast steekt hij enorm veel tijd in de club en de spelers. Daar heb ik veel 

respect voor. We staan vooral met elkaar in contact wanneer zich blessures voordoen waarvan 

Rienes het beter vindt als wij er mee aan de slag gaan. Het belang van de sporter staat daarbij 

voorop en zo hoort het ook. Wij hebben de specialistische kennis en vaardigheid in huis om 

mensen ook in die situaties goed te helpen.” 

“Vroeger was het zo dat sporters, wanneer ze een blessure opliepen, eerst langs gingen bij hun 

huisarts,” weet Remy Olsthoorn. “Dat beeld is behoorlijk veranderd. Tegenwoordig maken 

steeds meer mensen gebrek van de directe toegankelijkheid tot fysiotherapie. Ik vind dat niet 

meer dan logisch omdat wij gespecialiseerd zijn in onder meer sportblessures en 

blessurepreventie. Dat laatste is van groot belang om kwetsuren te voorkomen, zéker ook in 

de amateursport. Je ziet vaak dat sporters in de voorbereiding op een competitieseizoen net 

teruggekomen zijn van vakantie en geforceerd wedstrijdfit proberen te worden. Dat levert 

risico op een blessure op, dat is duidelijk. Het is daarom goed om al vóór het seizoen begint 

gestructureerd te werken aan kracht, stabiliteit en conditie en de keuze te maken voor een 

gezonde en verantwoorde opbouw. Daarmee voorkom je problemen. Wij adviseren en 

begeleiden daar in. Ook kunnen we sporters en uiteraard andere mensen helpen met leefstijl-

coaching, waarbij een gezonde levensstijl het doel is.” 
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Fysiotherapie Lek & Yssel heeft uiteraard nog veel meer disciplines in huis, waaronder  

manuele therapie, neurologische fysiotherapie, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, 

handtherapie, kaakfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, oncologische fysiotherapie, 

psychosomatische fysiotherapie, shockwave-therapie en echografie. Voor meer informatie: bel: 

0180-663764 of kijk op de website: www.fysiotherapie-lek-yssel.nl. 


