
Team van erkende sportfysiotherapeuten
Op 3 locaties in Amsterdam West

Oefenzaal & diverse trainingsmogelijkheden

SportFysioteam
de Baarsjes

www.fysiodebaarsjes.nl 
6 dagen per week en in avonduren geopend

 U bent van harte welkom!

Surinameplein 40-46 
1058 GS Amsterdam 
020 - 6120899
Mercatorplein 119-121 
1057 CA Amsterdam 
020 - 6123394
Willem de Zwijgerlaan 53
1056 JE Amsterdam 
020 - 6892432
info@fysiodebaarsjes.nl
www.fysiodebaarsjes.nl

Grootste en best uitgeruste 
fysiopraktijk in Amsterdam West

20 therapeuten op 3 locaties, 
ruime oefenzaal



Sportfysiotherapie
Een sportfysiotherapeut weet welke eisen de betreffende sport aan uw
lichaam stelt en kan u daardoor het beste ondersteunen in een zo snel
mogelijke terugkeer op het gewenste niveau van sportbeoefening.
 
De sportfysiotherapeut is er niet alleen voor de topsporter, maar ook
voor de recreatieve sporter. Uw leeftijd of fitheid spelen dus geen rol.

Sportfysiotherapie de Baarsjes

Sportmedisch spreekuur

Heeft u klachten tijdens of na het sporten of wilt u advies van een 
van onze sportfysiotherapeuten? Maak een afspraak voor een kort
spreekuur van 10 minuten!

Medisch trainen

Wordt u binnenkort geopereerd of bent u reeds geopereerd? 
Of wilt u revalideren na een blessure? Wij bieden klachtgerichte 
training onder de begeleiding van een van onze sporttherapeuten 
na een operatie, ongeval of als voorbereiding op een operatie. 
 
Sportmedische testen

Wij bieden meerdere conditietesten of fysiofitheidscan om uw 
fitheid in kaart te brengen.

Echografie & Shockwave

Shockwave therapie en echografie zijn de meest innovatieve 
ontwikkelingen in de fysiotherapie voor effectieve diagnostiek 
en behandeling. Vraag een van onze sportfysiotherapeuten
voor meer informatie.

• Sportrevalidatie
• Sportmedisch spreekuur
• Sportmedische testen
• Medisch trainen 
• Knierevalidatie protocol
• Schouderrevalidatie protocol
• Preventieplan tegen blessures 
• Echografie & Shockwave

Onze sportfysiotherapeuten Kirsten 
Hoelandt en Trudy Versluijs hebben 
afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan in het behandelen van 
verschillende klachten bij een breed 
scala aan sporten.

Revalidatie                       Sportspreekuur                 Echografie                          Shockwave                            Kneelax                     Medical taping


