
NIEUWSBRIEF: sportspreekuur NRP 
 

SPORTMEDISCH CENTRUM NIEUW ROTTERDAMS PEIL 

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil (NRP) is een centrum waar verschillende (para)medische 

expertises samenwerken om sport- en bewegingsgerelateerde problemen te verhelpen. (Sport)Fysiotherapeuten, 

manueel therapeuten, sportartsen, sportdiëtist, en sportpsycholoog werken samen om u zo snel mogelijk weer 

terug te laten keren in uw sport na een blessure. Naast de (manuele) behandelingen hebben patiënten de 

mogelijkheid om samen met de fysiotherapeut in een grote oefenzaal te trainen. Preventie staat bij ons hoog in 

het vaandel. Het NRP is een door de SCAS en FSMI gecertificeerde Sportmedische Instelling (SMI, voorheen, 

SMA).  

Onze sportartsen M.A. Constandse & C.M.M. Dijkers en inspanningsfysioloog N.M. Moesman zijn beschikbaar 

voor consulten, medische keuringen en tevens wordt het blessurerisico in kaart gebracht.  

 

Zo hebben wij op maandagavond een sportspreekuur, dat bedoeld is voor acute blessures. Hier kunnen top- en 

breedtesporters terecht voor een screening en beleid die door onze fysiotherapeuten zal worden bepaald en 

indien nodig, in samenwerking met algemeen chirurg C.H.J. van Eijck, tevens clubarts bij Feyenoord en 

orthopeed M.P. Heijboer, stafarts van het Nederlands elftal. Tevens heeft Orthopeed M.P. Heijboer, nu ook zijn 

eigen spreekuur bij het Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil. 

 

Wij streven naar snelle en nauwkeurige diagnostiek en een goede behandeling zonder lange wachttijden. NRP 

heeft een uitgebreid medisch netwerk opgebouwd waarin wordt samengewerkt met medisch specialismen zoals: 

Orthopedie, Traumatologie en de afdeling Sportgeneeskunde uit het Erasmus MC, Medinova, Kliniek 

Zestienhoven en het Vlietland ziekenhuis. 

NRP is onderdeel van het Olympisch Netwerk Rotterdam. Dit houdt in dat NRP de medische begeleiding van 

topsporters met een A- of B-, High Potential-, Internationaal of Nationaal Talent- of Belofte-status verzorgt. Zo 

begeleiden Edwin Visser en Mark Haak respectievelijk het Davis Cup Team en het Watersportverbond. 

Wij kennen géén wachttijden en daardoor kunt u vrijwel altijd direct bij ons terecht. 

Ook hoeft u niet in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts om een afspraak bij ons te kunnen 

maken. Wel vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te brengen bij uw eerste bezoek. 

Contact: 

Locatie Sparta Stadion 
Spartapark Noord 1, 4e etage 
3027 VW Rotterdam 
 
Locatie Victoria 
Kralingseweg 226 
3062 CG Rotterdam 
 
T: 010 - 462 2010 
F: 010 - 462 0565 
E: info@smc-rdam.nl 
www.smc-rdam.nl 

Openingstijden: 

Maandag      07:30 – 20:00 uur 
Dinsdag         07:30 – 19:00 uur 
Woensdag    07:30 – 17:00 uur 
Donderdag   07:30 – 20:00 uur 
Vrijdag              08:00 – 18:00 uur 
 

 
Namens ons team:  

Gert-Jan van Hattem, Mark Haak, Erondino Nascimento, Jeff Hendriks, Edwin Visser,  
Casper van Eijck, Rien Heijboer, Carola Dijkers, Marije Constandse, Nanet Moesman,  
Sophia Maas en Elvira Willemsen. 
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