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ProCare opent 2e locatie in Amsterdam 

ProCare B.V., partner op het gebied van test- en meetoplossingen voor menselijk bewegen, heeft op 9 november de 

deuren van haar tweede vestiging geopend. Naast de hoofdvestiging in Groningen zal ProCare nu ook bereikbaar zijn in 

het Crown Building kantoor gelegen aan de Hullenbergweg 373 in Amsterdam.  

 

Volgens Harrie Baas, algemeen directeur van ProCare, is het een logische stap om een nieuwe locatie te openen in het 

westen van het land. “Wij willen ons graag vestigen in een omgeving met nieuwe impulsen waarbij wij dicht bij onze 

klanten staan. Net als Groningen is ook Amsterdam een zeer belangrijke stad op het gebied van 

bewegingswetenschappen en daarmee reeds een veel bezochte stad door onze medewerkers. Naast onze klanten in 

Nederland bedienen wij ook veel klanten in België en Luxemburg waarvoor de reis naar Groningen vaak als te ver wordt 

ervaren. Met ons kantoor in Amsterdam komen wij tegemoet aan de verzoeken van onze klanten.”  

 

ProCare is in de afgelopen jaren flink gegroeid tot een unieke samenwerkingspartner op het gebied van meetapparatuur 

binnen onderzoek, sport en revalidatie. De grootste in haar soort binnen de Benelux. Met een team van 26 

medewerkers, woonachtig door heel Nederland, heeft ProCare nu een nog betere landelijke dekking met twee 

vestigingen.   

 

Harrie Baas noemt innovatie, kwaliteit en know how de kritische succesfactoren binnen de specialistische markten 

onderzoek en revalidatie. Het doel is dé kennispartner en leverancier van meetapparatuur voor de bewegende mens te 

zijn binnen onderzoek, sport en revalidatie.  

 

Over ProCare: een unieke totaalleverancier van A-merk meetapparatuur met vele gerenommeerde klanten in binnen- en 

buitenland zoals onderzoeksinstellingen (Hogescholen en Universiteiten), ziekenhuizen, fysiotherapiepraktijken, 

revalidatiecentra, sportmedische adviescentra, sportclubs en arbodiensten. 

 

Meer informatie: dhr. H. Baas | 050 5715074 | hbaas@procarebv.nl 

Website: www.procarebv.nl  
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