Informatie
Voor meer informatie over deze folder kunt u

Locatie

contact opnemen met SMC Rijnland. Het
SMC Rijnland is gevestigd binnen het gezondheidscentrum Leiden in de binnenstad op de hoek van de
Herengracht en de Oosterkerkstraat. Het pand waar
voorheen het arbeidsbureau in gevestigd was, is goed
bereikbaar met het openbaarvervoer. Bus 6 stopt pal
voor de deur en parkeren is mogelijk op eigen terrein of
aan de overkant waar een grote parkeerhaven is.

centrum voor iedereen met klachten of een
chronische aandoening aan het
bewegingsapparaat. Ons team bestaat uit
professionals die gespecialiseerd zijn in het
verbeteren én in stand houden van uw
gezondheid.

Sport Medisch
Centrum Rijnland

Voor meer informatie over Sport Medisch Centrum
Rijnland:
WWW.SMC-RIJNLAND.NL

Wij zijn een gecertificeerde:

T 071 - 341 1312
Volg ons:

www.smc-rijnland.nl
E info@smc-rijnland.nl
Oosterkerkstraat 1
2315 SR Leiden

De praktijk waar u
centraal staat.

V erw i jsb r ief
Specialisaties:
Binnen SMC Rijnland beschikken wij over diversen
specialisaties om u van de beste zorg te voorzien:


Fysiotherapie

Over SMC Rijnland



Manuele therapie

SMC Rijnland is gelegen op de eerste verdieping in het



Sportfysiotherapie

gezondheidscentrum Leiden aan de Oosterkerkstraat 1 te



Orthopedische revalidatie

Leiden. SMC Rijnland is gespecialiseerd in het behandelen



KinesioTaping

en begeleiden van mensen met klachten aan het



Dry needling

bewegingsapparaat en het voorkomen van klachten.



Rug scholing

SMC Rijnland staat garant voor het leveren van kwaliteit



Medisch verantwoord bewegen

en optimale persoonlijke begeleiding binnen de
fysiotherapie en specialisaties hiervan zoals manuele

Accommodatie

therapie, sportfysiotherapie en orthopedische revalidatie.

SMC Rijnland beschikt over 2 grote oefenzalen met de
nieuwste apparatuur, grote kleedkamers met
douchegelegenheid en 6 ruime behandelkamers.

Binnen ons centrum staat de patiënt centraal. Samen met
de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en
begeleiding van zijn klachtenbeeld, eventueel in
samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of
specialist. SMC Rijnland is aangesloten bij het centraal
kwaliteitsregister (CKR) en het overkoepelend orgaan van
fysiotherapeuten (KNGF), manuele therapie (NVMT) en
sportfysiotherapie (NVFS).

U kunt zich met of zonder verwijzing van uw huisarts of
specialist aanmelden voor een fysiotherapeutische of
manueel therapeutische behandeling. Het aanmelden kan
telefonisch, per email of via de website. Alleen bij chronische
aandoeningen of na een operatie is een verwijsbrief van de
huisarts/specialist noodzakelijk voor de administratie van de
praktijk.

Openingstijden
De praktijk is geopend op de volgende tijden:
Maandag

08.00 – 20.00 uur

Dinsdag

08.00 – 19.00 uur

Woensdag

08.00 – 18.00 uur

Donderdag

08.00 – 21.00 uur

Vrijdag

08.00 – 19.00 uur

