Sport Medisch Adviescentrum

SMA Amersfoort is onderdeel van
TRIAS Totaal Groep
TRIAS Totaal Groep werkt integraal aan de
gezondheid en vitaliteit van sporters en de
werkende mens. TRIAS Totaal Groep heeft
9 vestigingen in Utrecht, Amersfoort, Zeist,
Groenekan en Alphen aan den Rijn.

www.sma-amersfoort.nl
033-7676055

Hoofdlocatie:
Mississippidreef 61
3565 CE Utrecht
www.triastotaal.nl

Wat is er bijzonder aan de service die SMA Amersfoort biedt?
• Individuele blessure consulten: snelle service, hoge kwaliteit,
oprechte aandacht voor de cliënt, schriftelijk inzetbaarheidadvies.
• De inhoud van de groepskeuringen kan in overleg met de
opdrachtgever worden samengesteld.
• Groepskeuringen: SMA Amersfoort kan met een keuringsteam
28 volwaardige keuringen (type K3) per dag uitvoeren.
• Elke deelnemer krijgt een uitgebreid keuringsverslag met
trainingsadviezen en behandeladviezen.
• De opdrachtgever krijgt een groepsverslag van de keuringen.
• SMA Amersfoort biedt begeleiding op locatie; een sportarts kan
naar een gewenste locatie komen om advies te geven bij
blessures en dreigende uitval van deelnemers, sporters of
werknemers.
Locaties:
Sportpark de Bokkeduinen 11 | 3819 BD Amersfoort			
Mississippidreef 61 | 3565 CE Utrecht

Sport Medisch Adviescentrum (SMA) Amersfoort is opgericht in 2009.
Het SMA is gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de
Sportgezondheidszorg (SCAS) en aangesloten bij de Federatie van
Sportmedische Instellingen (FSMI).
SMA Amersfoort biedt diensten uit de vakgebieden sportgeneeskunde
en bedrijfsgeneeskunde.
U kunt bij het SMA onder andere terecht voor:
• Blessure consulten
• Sportkeuringen
• Trainingsadviezen
• Inspanningstesten
• Inzetbaarheidsadviezen voor sport en werk
SMA Amersfoort heeft als bijzonder aandachtsgebied het uitvoeren van
gezondheidschecks en sportkeuringen voor groepen. De groepskeuringen
worden uitgevoerd door teams met meerdere deskundigen: dokters
assistenten, fysiotherapeuten en artsen. De keuringen kunnen worden
afgenomen op een locatie van het SMA of op een door de opdrachtgever
gewenste locatie.
De diensten van SMA Amersfoort worden vergoed door bijna alle
verzekeringsmaatschappijen van Nederland, mits sportgeneeskunde
in het aanvullende verzekeringspakket is opgenomen.
De medisch coördinator van SMA Amersfoort is Wessel Zimmermann,
geregistreerd sportarts en bedrijfsarts.

