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Op verschillende reclameborden 

rondom de sportvelden zijn wij als 

sponsor vermeld, echter zijn wij niet 

terug te vinden in de businessclub, 

maar staan wij op de velden met 

de voetballers. Fysio Cura Plaza is al 

meer dan 10 jaar actief betrokken bij 

het voetbal in Haarlemmermeer en 

in het verleden ook in het betaald 

voetbal. Onze gespecialiseerde 

sportfysiotherapeuten (onze 

sportfysiotherapeuten hebben een 

driejarige specialistische opleiding 

bovenop de reguliere opleiding 

fysiotherapie), begeleiden de 

verschillende voetbalverenigingen 

in een breed aanbod van sport(para)

medische diensten.

Sport fysiotherapeutische spreekuren

De verschillende selecties worden 

iedere training ondersteund 

door de aanwezigheid van onze 

sportfysiotherapeuten om blessures en 

de voortgang ervan te evalueren. 

Wist u dat alle spreekuren (gratis en 

vrij) toegankelijk zijn voor de (jeug)

leden van de vereniging voor een 

onderzoek en specifiek advies? Hierbij is 

het overigens te adviseren om juist met 

kleine (beginnende) pijntjes eens langs 

te komen. Vaak kan met kleine adviezen 

ernstigere blessures worden voorkomen!

SV Hoofddorp: 

Dinsdagen 17.00 – 19.00 uur  &  

Donderdagen 18.30 – 19.00 uur

SV Overbos: 

Maandagen 18.30 – 19.30 uur

FC VVC: 

Maandagen 19.00 – 20.00 uur

SCW: 

Dinsdagen 19.30 – 20.30 uur & 

Donderdagen 19.30 – 20.30 uur

VV UNO: 

Dinsdagen 19.30 – 20.30 uur & 

Donderdagen 19.30 – 20.30 uur

Sport specifieke revalidatie

De voetballer herstellende van een 

blessure kan in onze visie niet zonder 

een sport specifiek hersteltraject op het 

veld. Om “de kloof” tussen geblesseerd 

zijn en voetballen zo adequaat 

mogelijk invulling te geven, wordt deze 

zogenaamde weg naar “return-to-

sports” ingevuld onder de deskundige 

leiding van onze sportfysiotherapeuten.

Performance testing

Inzicht in de fysieke fitheid van 

de sporters is een goede basis om 

sportprestatie te optimaliseren en 

blessures te minimaliseren. Om 

dit te realiseren verzorgen onze 

sportfysiotherapeuten regelmatig 

performance testen voor de 

verschillende selecties, om op deze 

wijze uithoudingsvermogen, kracht, 

lenigheid, coördinatie, snelheid en 

bodycomposition betrouwbaar in kaart 

te brengen.

Wedstrijdbegeleiding

Wekelijks zijn onze sportfysio-

therapeuten aanwezig bij de 

verschillende wedstrijden om 

de selecties te begeleiden in de 

voorbereiding en natuurlijk te helpen 

bij onverhoopte blessures tijdens de 

wedstrijd. 

Sportmedisch onderzoek

In samenwerking de sportartsen van 

De Sportartsengroep verzorgen wij 

ook de sportmedische onderzoeken 

voor sporters. Het behoeft geen 

nadere toelichting hoe belangrijk 

een dergelijk onderzoek voor iedere 

sporter is. Helaas zien wij nog te vaak 

sporters “onderuit” gaan op de velden 

door niet herkende achterliggende 

gezondheidsproblemen. De sportarts 

voert een preventief onderzoek uit, 

waarbij hart- en longfunctie (o.a. ECG 

en inspanningstesten), bloedonderzoek, 

visustesten, lichaamssamenstelling 

en orthopedisch onderzoek 

uitgevoerd worden om mogelijke 

gezondheidsrisico’s vroegtijdig te 

ontdekken. (Sportmedisch onderzoek 

wordt veelal (gedeeltelijk) vergoed 

vanuit aanvullende zorgverzekering)

High Performance Training

In de topsport is aanvullende kracht- en 

conditietraining heel gebruikelijk, sterker 

nog, de fysieke fitheid wordt vaak gezien 

als een cruciale succesfactor. Onze 

speciaal opgeleide trainers verzorgen 

dagelijks voor zowel individuele (top)

sporters als regionale sportteams en 

nationale en Olympische selecties, 

sport specifieke, geperiodiseerde 

trainingsprogramma’s. Ook voor 

jeugdige sporters en breedtesport zijn 

speciale programma’s ontwikkeld om 

naast de reguliere trainingen extra te 

werken aan functionele coördinatie, 

kracht, snelheid en explosiviteit!
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