
Sportmassage

Bij Anna TopSupport in Eindhoven kunt u terecht voor
(sport)massage bij een erkende sportmasseur.

Waarom sportmassage?
Een sportmassage helpt om de conditie van uw spieren te verbeteren en blessures te
voorkomen. Het zorgt voor een betere doorbloeding van de spieren en betere afvoer
van afvalstoffen.  

Sportmassage kan zowel voor als na een sportieve inspanning nuttig zijn.

Voor een wedstrijd of training is een sportmassage er op gericht om de spieren te
stimuleren.

Na afloop helpt een massage om sneller te herstellen en spierpijn te voorkomen of te
verminderen.

Voor wie?
Sportmassage kan nuttig zijn voor iedere sporter van ieder niveau die zijn lichaam in de
best mogelijke conditie wil krijgen en houden.

Wat doet de sportmasseur nog meer?
Bij de sportmasseur van Anna TopSupport kunt u ook terecht voor:

Specifiekere vormen van massage zoals een ontspanningsmassage,
bindweefselmassage of manuele lymfedrainage
Sporttapen, medical taping en aanbrengen bandages.
Voor begeleiding bij toernooien en sportevenementen. De sportmasseur kan
eventueel ook de (sport) EHBO bij een evenement verzorgen.

Afspraak
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel Joost van Deursen 06-559 264 23.

Waarom sportmassage bij Anna TopSupport?

https://www.topsupport.nl/behandelingen/medical-taping/


Bij Anna TopSupport bent u in handen van een erkende sportmasseur die is
aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Sportmasseurs.
(www.ngsmassage.nl)

Bij Anna TopSupport is sportmassage onderdeel van de complete sportzorg die we
bieden. Dus mocht er een blessure spelen, dan is het gemakkelijk een fysiotherapeut
even mee te laten kijken en snel door te verwijzen.

 

Afspraak maken of contact opnemen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onze
site of per telefoon.

Contact en route
040 - 286 4144
040 - 401 4205
Bel mij terug









Het proces
Afspraak maken voor sportmassage?
Neem contact op met Anna TopSupport voor het maken van een afspraak via
Topsupport@st-anna.nl of 040 286 4144. Een verwijzing is niet nodig.

http://www.ngsmassage.nl/
https://www.topsupport.nl/anna-topsupport-eindhoven-sportgeneeskunde/
tel:040 - 286 4144
https://www.topsupport.nl/klantenservice/overige/terugbelverzoek/


Tarieven en vergoedingen
Sportmassage zit niet in de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden het wel als u een aanvullende verzekering heeft. Dan moet de
sportmasseur erkend zijn door de NGS (Nederlands Genootschap voor
Sportmassage). Dat geldt voor de sportmasseur van Anna TopSupport. Bij uw
zorgverzekeraar kunt u het beste navragen. Op maandagavond tussen 18.00-
19.00 uur biedt Anna TopSupport een gratis inloopspreekuur voor
sportblessures. Voor sportmassage geldt op deze avonden een gereduceerd
tarief

Tarieven sportmassage 

https://www.topsupport.nl/vergoeding-tarieven/gezond-en-fit-met-begeleiding/tarieven-sportmassage/

