
Praktijkbrochure 

De praktijk voor: 

(Sport-)fysiotherapie      

Manuele therapie    

Echografie 

Shockwave  

Dry needling 

Neuro–revalidatie 

Re-integratietraining   

Hypermobiliteit 

Medical taping  

Medische fitness  
Behandeling op 3 locatie  

Ruime openingstijden, ‘s avonds en zaterdags 

 

 
 

 

www.sport-fysio.nl 

ma 08:00-18:30 

di   08:00-20:30 

wo  08:00-21:30 

do 08:00 –20:30 

vr   08:00-17:30 

za  08:00–12:00 

0570-677002  

Bij voorkeur tussen 

09:00—11:00 

14:00– 16:00     

info@sport-fysio.nl 

Vetkampstraat 1a 

7416WK Deventer 

 

Onze locaties 

 Specialist in bewegen, gemeente Deventer 

GO AHEAD EAGLES 

Vetkampstraat 1a 
7416WK Deventer 

  ANTVELINK 

SPORTCENTRUM  

   David Wijnveldtweg 4 

   7425AC Deventer 

 DE SPIL LETTELE 

  Sportweg 1 

  7434RZ  Lettele 

  Dinsdag en vrijdag 

www.sport-fysio.nl 

Algemeen 

 

Behandeling  zonder doorverwijzing mo-
gelijk. 

Bij onze praktijk kunt u zonder verwijzing van een 
huisarts of specialist terecht. Indien u wel bent  
verwezen, verzoeken wij u om uw verwijsbrief mee 
te nemen naar de praktijk. 

 

Vervangingsregeling bij afwezigheid 

Bij ongeplande afwezigheid van uw fysiotherapeut 
wordt door de praktijk getracht om vervanging voor 
de desbetreffende fysiotherapeut te regelen.  
Hierover wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd. 

 

Stagiaires 

Antvelink Sportfysiotherapie hecht veel waarde aan 
scholing en opleiding. Daarom zijn er regelmatig 
stagiaires vanuit de opleiding HBO Fysiotherapie en 
de Masteropleiding Sportfysiotherapie in onze  
praktijk te vinden.  Voor het leerproces van de  
stagiaires is het van belang dat ze zoveel mogelijk 
bij de behandelingen aanwezig zijn. Voorafgaand 
aan de behandeling zal aan u worden gevraagd of u  
bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een  
stagiaire bij uw behandeling. 

 

Kwaliteit en patiënttevredenheid 

We vinden kwaliteit en patiënttevredenheid, zonder 
afbreuk te doen aan de ongedwongen sfeer van on-
ze praktijk, erg belangrijk. Mocht u desondanks niet 
tevreden zijn of heeft u suggesties ter verbetering, 
laat het ons dan weten. We trachten samen met u 
tot een passende oplossing te komen.  
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Marco, zelf Master Manueel therapeut, 
Sportfysiotherapeut en Echografie- specialist, is de 
oprichter van de praktijk onder de naam: 
 
 
 
 
Sinds 2001 is hij gestart aan de Vetkampstraat bij 
het Go Ahead stadion en sindsdien gegroeid tot een 
(sport)fysiotherapie praktijk met inmiddels 3 locaties, 
een team van 10 professionele therapeuten met een 
grote diversiteit aan specialisaties. 
 
Onze praktijk wordt gekenmerkt door laagdrempelig, 
persoonlijke aandacht en een ongedwongen sfeer. En 
dat zullen we ondanks onze groei altijd na blijven 
streven. 
 
Tot ziens in onze praktijk! 

Team Antvelink. 

 

Onze specialisaties Marco Antvelink Onze specialisaties 

SPORTFYSIOTHERAPIE  

Bij Go Ahead Eagles maar 
ook voor ieder andere sport 
beoefenaar.  

MANUELE THERAPIE 

Een direct merkbaar ef-
fect in verbetering van 
bewegingsvrijheid en af-
name van pijn klachten. 

 

SHOCKWAVE 

Shockwave versnelt het 
genezingsproces door de 
zelfhelende eigenschappen 
van het lichaam te active-
ren. Vb. bij hielspoor. 

ECHOGRAFIE 

Het in beeld brengen van 
weefsel wat vermoedelijk is 
aangedaan. 

DRY NEEDLING 

Ontspanning van spierver-
hardingen en triggerpoints 
door deze aan te prikken 
met een dunne acupunctuur-
naald. 

(NEURO)REVALIDATIE 

Oefeningen en adviezen t.a.v. 
uw beperkingen n.a.v. hersen-
letsel, zenuwletsel of een  
chronische pijnprobleem. 

FITSTROKE 

Een 12-weekse circuittrai-
ning met 8 onderdelen 
voor mensen in hun revali-
datietraject na een  
hersenbloeding of -infarct. 
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HYPERMOBILITEIT 

Leer de grenzen van het bewegen herkennen 
in een grenzeloos lijf. Meer kunnen met min-
der klachten middels oefeningen en adviezen. 

 

Bel voor het maken van een  
afspraak naar:   

0570-677002  
Bij voorkeur tussen: 

09:00-11:00 uur 

14:00-16:00 uur 
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