
Het expertisecentrum voor 

handbal gerelateerde blessures

HANDBAL

Geblesseerd? Maak een afspraak!

Geen wachttijden en open zowel in de avonden 

als op zaterdag.

Vragen over het voorkomen van een blessure?

Neem gerust contact met ons op.

Maak een afspraak via: 085-301 50 25

info@smcdenhaag.nl

Meer informatie op de achterzijde van deze flyer.



B&B Healthcare heeft in samenwerking met het Sport Medisch Centrum Den Haag (SMC Den 

Haag) een expertisecentrum ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling van sport en orthope-

dische klachten. Binnen dit expertisecentrum is een samenwerking ontstaan tussen een aantal 

specialisten. Vanuit hun uitgebreide ervaring binnen de handbalsport is deze samenwerking uit-

gegroeid tot hét expertisecentrum voor handbal gerelateerde blessures. 

Voor wie? 
Het expertisecentrum is voor iedereen toegankelijk, voor zowel de recreatieve sporter als de topsporter. 

Het handbal expertisecentrum is hiernaast de vaste partner van Hercules, WHC, EHC en handbalschool 

haaglanden waar de nodige toptalenten hun opleiding volgen. 

Wat mag ik verwachten? 
Uitgebreide kennis op het gebied van handbal en handbal gerelateerde klachten. Hiernaast maakt het 

handbal expertisecentrum gebruik van het topsport spreekuur in Ypenburg (Den Haag). Ook hebben 

wij directe toegang tot echografisch onderzoek en kunnen er direct andere specialisten ingezet worden 

wanneer nodig.

Door wie? 
De casemanager binnen het handbal expertisecentrum is master sportfysiotherapeut Jordy van Tol, hij 

heeft zelf veel ervaring met handbal en handbal gerelateerde klachten. Naast Jordy neemt een sportarts 

en een orthopedisch chirurg deel in het expertisecentrum. Naast de vaste deelnemers zijn een ma-

nueeltherapeut, sportdiëtiste, sportpodoloog en sportpsycholoog betrokken bij het expertisecentrum. 

Hiernaast is er een directe samenwerking met Frank van der Meer als strength and conditioning trainer.

Voordelen van het expertisecentrum 

• De beste kennis direct beschikbaar

• Geen wachttijden

• Heldere diagnose en behandelplan

• Communicatie tussen alle disciplines

• Directe mogelijkheid tot ECHO onderzoek

Wordt het expertisecentrum vergoed? 
Het expertisecentrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor details omtrent de vergoeding 

kunt u altijd contact met ons opnemen

Hoe maak ik een afspraak? 
U kunt op verschillende manieren een afspraak maken: Telefoon: 085 3015025

 www.smcdenhaag.nl of info@smcdenhaag.nl

Locaties:
Sport Medisch Centrum Den Haag

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 24

2533 SR Den Haag

B&B Healthcare

Laan van Kans 11

2496 VB Den Haag


