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Behandeling van sportblessures
Heup en liesblessures (o.a adductor-iliopsoas-lieskanaal, FAIS, impingement)
Echografie van bewegingsapparaat (lies en benen – niet schouders/armen)
Spier en peesblessures – hamstrings, Achillespees, kniepees.
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Aandachtsgebieden
Dr. Adam Weir is sportarts met ervaring met de behandeling van sportblessures. Hij is Engelsman, en
na zijn studie geneeskunde in Engeland, opgeleid in Nederland waar hij in 2007 sportarts werd.
Hierdoor heeft dr. Weir kennis van een breed palet aan sporten en sportblessures. Zijn belangrijkste
aandachtsgebieden zijn de behandeling van peesblessures, spierblessures en liesblessures bij
sporters. Hij heeft eerder gewerkt bij het SMA Haarlem en is eind 2012 naar Qatar verhuisd. Hij heeft
daar als sportarts in een groot sportziekenhuis gewerkt waar hij medisch coördinator was van het
liesblessure centrum. Verder heeft hij ervaring met begeleiden van tennis toernooien van de ATP. Nu
werkt hij weer bij Sport en Beweegkliniek sinds 2018. Verder werkt hij ook als sportarts in het
Erasmus MC
Voor een korte film over dr Weir – klik deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=oQC3yvgJ1jc&t=71s
Wetenschappelijk onderzoek
Op wetenschappelijk gebied is dr. Weir actief betrokken bij het onderzoek naar sportblessures. Hij
promoveerde in 2011 met het proefschrift getiteld "Diagnostics and treatment of adductor-related
groin pain in athletes - new insights". Momenteel begeleidt hij studenten en promovendi bij
onderzoeksprojecten naar de waarde van nieuwe beeldvormingstechnieken en behandelmethoden
van sportblessures.
Hij heeft meer dan 120 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over onderzoek en behandeling
van sportblessures.
Hij is ook Editor van het internationale British Journal of Sports Medicine en voorzitter van het
jaarlijkse Nederlandse sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres en de commissie richtlijnen.
Dr. Weir is liefhebber van veel verschillende sporten. Hij tennist zijn hele leven en doet nog steeds
veel andere sporten zoals hardlopen, fitness, snowboarding, padel en surfen. Sinds 2018 is het hem
gelukt om minimaal 5 dagen in de week te sporten!

