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KLEIN IN OMVANG, GROOT IN KWALITEIT!

Portegies Fysio voor sporters is een praktijk voor fysiotherapie, sportfysiotherapie 

en manuele therapie en gevestigd naast Squash Haarlem, één van de grootste 

sport- en fi tnesscentra van Haarlem en omgeving. Wij behandelen sportblessures 

en orthopedische klachten. Wij zijn gespecialiseerd in knie-, schouder-, nek- en 

rugklachten. 

Bereikbaarheid 

De praktijk is van maandag t/m vrijdag 

telefonisch bereikbaar op telefoon-

nummer: 06-2703 2603.

Indien je buiten kantoortijden een 

afspraak met ons wilt maken dan kan 

dat via : www.blessurebalie.nl.

Toegankelijkheid 

In de praktijk worden cliënten behandeld 

die zich aanmelden op verwijzing door 

huisarts of medisch specialist of via 

directe toegankelijkheid fysiotherapie 

(DTF). Een verwijzing is niet noodzakelijk.

Voor meer informatie verwijzen we je 

graag naar onze website: 

www.sportfysiospecialist.nl

Bij de praktijk en het sportcentrum 

is ruime (gratis) parkeergelegenheid 

aanwezig.

Als supplier van STK/SportSupport 

en Olympisch Netwerk Noord-Holland 

heeft de praktijk een sterke affi  niteit 

met jeugdige topsporters. 

Ons team is dagelijks actief met het 

behandelen, revalideren en begeleiden 

van cliënten van recreatieve sporters, 

jeugd en topsporters. Zowel de sporter 

als de “reguliere” cliënt ondervindt 

het voordeel van de sportmentaliteit 

van de praktijk. 

Portegies Fysio voor sporters biedt 

naast fysiotherapie, sportfysiotherapie 

en manuele therapie ook echografi sche 

diagnostiek, dry needling, shockwave 

en EPTE.

Praktijk voor Fysiotherapie & Spor tfysiotherapie

www.spor tfysiospecialist.nl

Locatie:

Bloemendaal

Haarlem

Richting Velsen
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Petra Smit

Petra is onze baliemedewerkster en 

administratieve kracht. 

Voor het maken van een afspraak of 

vragen over declaraties ben je bij Petra 

aan het juiste adres.

Aanwezig: maandag, dinsdag 

en vrijdag van 8:00 tot 13:00 uur. 

Donderdags van 8:00 tot 14:30 uur.



Onze aanpak

Portegies Fysio voor sporters stelt de 

individuele (1 op 1) behandeling van 

haar cliënten centraal! Een actieve 

benadering van klachten, gericht

op het verbeteren van de functie en 

prestatie in het dagelijks leven en 

tijdens sport. 

Ons doel: een optimaal herstel. Uiter-

aard doen wij dit conform de laatste 

ontwikkelingen en wetenschappelijke 

inzichten binnen ons vakgebied.

Lokale behandelingen en manuele 

technieken gebruiken wij ter onder-

steuning en/of ter voorbereiding op 

het verbeteren van de (specifi eke) 

belasting. 

Elisabeth van den Berg-Bos

MSc sportfysiotherapeut 

en dry needling therapeut. 

Elisabeth heeft ruim 14 jaar ervaring in 

het vak en heeft naast een afgeronde 

master opleiding sportfysiotherapie 

ook aan de ALO gestudeerd. Elisabeth heeft onder 

andere gewerkt voor de Nederlandse Ski Vereni-

ging waar zij zowel valide als paralympische sport-

ers heeft begeleid. Ze is bevlogen in haar vak en 

heeft kwaliteit van bewegen hoog in het vaandel 

staan, waarbij de individuele aanpak voorop staat.

Jasper Flick

Fysiotherapeut.  

Jasper is sinds augustus 2017 

werkzaam bij Portegies Fysio voor 

sporters. Tijdens zijn studie aan de 

Hogeschool Leiden heeft hij de minor 

rugklachten gevolgd aan de Hogeschool Avans in 

Breda. Met de kennis van zijn minor en de erva-

ring binnen de praktijk is hij daarom aangesloten 

bij Rugnetwerk Midden- en Zuid-Kennemerland. 

Naast rugklachten heeft Jasper zich extra verdiept 

in hamstringblessures en het behandelen van 

hamstring klachten.

Zo kunnen wij de oorzaak van klachten 

wegnemen en een basis creëren om 

nieuwe of terugkerende klachten te 

voorkomen. We maken daarbij gebruik 

van alle faciliteiten die het sportcen-

trum ons biedt.

Intake en fysiotherapeutisch 

onderzoek

Tijdens de intake vindt een vraaggesprek 

en een lichamelijk onderzoek plaats en 

aansluitend wordt in samenspraak met 

jou een behandelplan opgesteld. 

Je zult worden gestimuleerd om actief 

deel te nemen aan jouw behandeltraject. 

Het nauwkeurig analyseren, 

onderzoeken en behandelen van 

jouw klacht (oorzaak en gevolg), 

zorgt ervoor dat jij klachtenvrij, 

weer “volop in beweging” kan 

komen en blijven!

Kwaliteit

Portegies Fysio voor Sporters streeft 

naar maximale kwaliteit en transparantie. 

We hechten veel waarde aan directe 

samenwerking met huisartsen en me-

disch specialisten. Patiënttevredenheid 

is ons belangrijkste uitgangspunt. 

Moderne behandeltechnieken, 

kritische refl ectie op ons 

fysiotherapeutisch handelen, 

directe toegankelijkheid en 

servicegerichtheid zijn enkele 

van onze speerpunten.   

Sharon Portegies

Extended Scope Physical Therapist 

en MSc sportfysiotherapeut. 

Zij heeft meer dan 16 jaar ervaring.  In 

2010 is zij haar eigen praktijk gestart en 

in 2011 is zij door de NVFS uitgeroepen 

tot Sportfysiotherapeut van het Jaar. Sharon 

heeft zich met name gespecialiseerd in knie- en 

schouderklachten. In haar dagelijkse praktijk werkt 

zij nauw samen met huisartsen,sportartsen en 

medisch specialisten. Daarnaast is zij bestuurslid 

van Schouder Netwerk Amsterdam.  

Jan Willem

MSc manueel therapeut. 

Jan Willem heeft naast een afgeronde 

master aan de SOMT ook aan de ALO in 

Amsterdam gestudeerd. Het is zijn pas-

sie om een bijdrage te leveren aan het 

welbevinden van zijn cliënt, zodat hij of zij weer 

optimaal kan functioneren in werk en/of sport. 

Jan Willem is aangesloten bij Rugnetwerk Midden- 

en Zuid-Kennemerland en heeft zich daarnaast ver-

diept in Plexus Management bij schouderklachten. 

Als manueel therapeut behandelt hij ook hoofd- en 

nekpijn gerelateerde klachten.


