
 

Introductie interventiebedrijf 
Naam interventiebedrijf  Sport Medisch Centrum Papendal  

Algemene introductie Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP) is een multidisciplinair 
centrum voor sportgeneeskunde, fysiotherapie, sportcardiologie en 
diverse aanvullende diensten. SMCP beschikt over 9 vestigingen in 
het knooppunt Arnhem - Nijmegen en werkt intensief samen met 
ziekenhuis Rijnstate (o.a. orthopedie, radiologie) en het Hartcentrum 
van het AMC Amsterdam (dependance op Papendal). Voor de 
programma’s Fysiopol / Psychopol / Combipol heeft SMCP twee 
partners; De Jong en Vitaal in Hardinxveld-Giessendam en Verheul & 
Weerman Gezondheidsmanagement in Nieuw-Vennep. Net als SMCP 
hebben de partners ruim 20 jaar ervaring met interventies voor de 
politie en zijn zij op de hoogte van de specifieke omstandigheden 
waaronder de diverse politiefunctionarissen hun functie uitoefenen.  
 

Korte profielschets Voor Fysiopol/ Psychopol / Combipol delen SMCP en partners de 
volgende kenmerken waar het gaat om arbozorg, preventie en 
interventie: snelheid, gerichtheid op verzuimbeperking / duurzame 
inzetbaarheid, integrale benadering, adequate communicatie en 
aandacht voor het individu. Door samenwerking met meerdere 
specialisten wordt gezorgd voor snelle diagnostiek, behandeling, 
revalidatie en zo nodig operatief ingrijpen. Met deze gebundelde 
kracht van kennis en ervaring zijn wij de adequate partners voor 
verzuimteams en de ondersteuning in toewerken naar eisen van de 
Fysieke Vaardigheidstoets.  
 

Missie en visie Missie: SMCP is toonaangevend in de ontwikkeling en uitvoering van 
multidisciplinaire (top)sportmedische zorg, gericht op personen en 
organisaties die sport en bewegen een belangrijke waarde toekennen. 
Visie: SMCP biedt voor diverse afnemers snelle, doelmatige en 
gespecialiseerde zorg in de vorm van musculoskeletale fysiotherapie, 
sportgeneeskunde, sportcardiologie en diverse aanvullende diensten. 
Hierbinnen vormen de zgn. fysieke beroepen (Politie en Brandweer) 
een speciale doelgroep Om een prominente rol te blijven spelen in het 
toekomstige (top)sportmedische zorglandschap gaat SMCP haar merk 
verder versterken, groeien qua aantal locaties, strategische allianties 
uitbreiden of nieuwe aangaan en haar bedrijfsprocessen 
optimaliseren. Met een kenniscentrum wil SMCP zich, naast een 
toonaangevend behandelcentrum, ook positioneren als een 
professionele en ambitieuze (top)sportmedische kennispartner.   
 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Indicatie en focus: Fysiek: enkelvoudige en meervoudige problematiek 
in het houdings- en bewegingsapparaat op participatie en beperkingen 
niveau. Psychologisch / mentaal: enkelvoudige en meervoudige 
problematiek op mentaal gebied. SMCP en partners leveren mono- en 
multidisciplinaire diensten. Doelstelling / beoogde resultaat: de 
interventies hebben o.a. als doel; het verhogen van de belastbaarheid, 
de terugkeer naar werk, preventie van uitval en recidive en het kunnen 
voldoen aan de FVT-eisen van de politie. Doorlooptijd: de doorlooptijd 
varieert van 8 - 16 weken, afhankelijk van het voorgestelde 
programma.    
 

  



Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

1. Indien van toepassing een kennismakingsgesprek,  
2. intake: vaststellen van benodigd traject inclusief rapportage en 
terugkoppeling aan bedrijfsarts, zorgregisseur en leidinggevende,  
3. Op verzoek: tussenrapportage met terugkoppeling aan bedrijfsarts, 
zorgregisseur en leidinggevende en  
4. eindrapportage met terugkoppeling aan bedrijfsarts, zorgregisseur 
en leidinggevende 
 

Exclusiecriteria Niet beheersen van de Nederlandse of Engelste taal, aandoeningen 
die een contra indicatie vormen voor een fysiek trainingsprogramma, 
aangetoond blijvend hersenletsel. 
 

Overige informatie n.v.t. 
 

 
 

Gegevens interventiebedrijf 
Contactgegevens Postadres Papendallaan  

Huisnr/toevoeging 7     

Postcode/Plaats 6816 VD Arnhem   

Website http://www.smcp.nl 

Telefoonnummer 088-0881350 

E-mail fysiopol@smcp.nl 

KVK 09120963 

Tekenbevoegde Naam De heer R. van Cingel 

Functie Directeur 

Telefoonnummer 088-0881300 

E-mailadres r.vancingel@smcp.nl  

Contactpersoon Naam De heer R. van Cingel 

Functie Directeur 

Telefoonnummer 088-0881300 

E-mailadres r.vancingel@smcp.nl  

Aanmeldadres 
(e-mail) 

fysiopol@smcp.nl 

 
  



Locatiegegevens 
Hoofdkantoor Adres Papendallaan  

Huisnr/Toevoeging 7     

Postcode/Plaats 6816 VD Arnhem   

Telefoonnummer 088-0881350 

E-mail fysiopol@smcp.nl 

Nevenvestigingen 

1 

Adres 

De Jong en Vitaal  
 
Peulenstraat 

Huisnr/Toevoeging 146     

Postcode/Plaats 3371 AR Hardinxveld-Giessendam   

Telefoonnummer 0184-614993  

E-mail info@dejongenvitaal.nl  

2 

Adres 

Verheul & Weerman Gezondheidsmanagement 
 
Welgelegen 

Huisnr/Toevoeging 29     

Postcode/Plaats 2152 BH Nieuw-Vennep   

Telefoonnummer 0252-620600 

E-mail info@verheulenweerman.nl  

 
 


