
Ga naar: www.sportzorg.nl/gelderland
en bekijk de sporzorg professionals 

bij u in de buurt!

•	 Sportartsen
•	 Sportfysiotherapeuten
•	 Sportmasseurs

Kijk op www.sportzorg.nl/gelderland voor 
een sportzorg professional bij u in de buurt!

Sportzorg professionals Gelderland

Bent u bekend met de gekwalificeerde sportzorg professionals 
in regio Gelderland?

De ruim 70 gecertificeerde sportzorg professionals (sportartsen, sportfysotherapeuten en 
sportmasseurs) werkzaam in regio Gelderland staan voor u en uw patiënten klaar voor 
specifieke sport gerelateerde klachten. 

Wilt u ook sporters in Gelderland sneller het veld weer op helpen, maak dan kennis met 
de gekwalificeerde sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs bij u in de regio!



De 70 gekwalificeerde  sportzorg profes-
sionals (ca. 10 sportartsen, 30 sportfy-
siotherapeuten en 30 sportmasseurs) uit 
Gelderland hebben de handen in elkaar 
geslagen om samen te werken en werkaf-
spraken te maken over de begeleiding en 
behandeling van sporters met blessures. 
Zo keren geblesseerde sporters weer 
sneller terug op het sportveld. 

Door te komen tot afspraken ontstaat er een 
meer doelmatige, doeltreffende en transpa-
rante sportgezondheidszorg. Hierdoor vormt 
zich een zorgketen van gekwalificeerde 
sportzorg professionals rondom de sporters. 
U kunt hier als huisarts profijt van 
hebben! 

Jaarlijks lopen sporters in Nederland 
gemiddeld 3,5 miljoen blessures op. 
Bij 1,4 miljoen blessures is een medische 
behandeling nodig. 
De kosten van de medisch behandelde 
sportblessures bedragen per jaar 370 
miljoen euro. Die voor arbeidsverzuim 
worden jaarlijks geschat op 990 miljoen 
euro.

Bij het initiatief zijn de volgende organisaties 
(disciplines) betrokken:
•   Vereniging voor Sportgeneeskunde
    (sportartsen)
•   Nederlandse Vereniging voor Fysiothera-
    pie in de Sportgezondheidszorg 
    (sportfysiotherapeuten)
•  Nederlands Genootschap voor Sportmas-
   sage (NGS)

Op de website van Sportzorg kunt u ook 
een overzicht vinden van deze Sportzorg 
Professionals inclusief contactgegevens: 
www.sportzorg.nl/gelderland

Sport is gezond. Meer lichaamsbeweging 
leidt tot minder gebruik van de gezond-
heidszorg, minder arbeidsverzuim en een 
hogere productiviteit. De keerzijde is dat 
jaarlijks 3,5 miljoen mensen bij sporten 
geblesseerd raken. 

Voor meer informatie over sport, bewegen 
en gezondheid kunnen mensen terecht bij 
de voorlichtingssite van Sportgeneeskunde 
Nederland: www.sportzorg.nl. Deze on-
afhankelijke website heeft zich ten doel 
gesteld bewustwording te creëren bij de 
sporter/bewegende mens op het gebied 
van verantwoord sporten.

Regionalisatie: ‘Ketenzorg’

- Sportzorg.nl is de voorlichtingssite van Sportgeneeskunde Nederland -

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Postbus 52
3720 AB Bilthoven
030-2252290


