SPORTORTHOPEDIE IN
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI

is essentieel voor
‘ Bewegen
een gezond lichaam.
Wij leveren daar een actieve
bijdrage aan. Daarom is

’

orthopedie zo’n leuk vak.

Dr. Maartje Zengerink, orthopedisch chirurg
Gepromoveerd op osteochondraal letsels
van de talus en enkelbiomechanica.
Voormalig topzwemster

Snelle toegang tot de polikliniek
sportorthopedie voor een
persoonlijke, specialistische
behandeling
‘Better in, better out’: focus op
het belang van fysiotherapie vóór,
tijdens en na de behandeling
Door enthousiaste
sportorthopedisch chirurgen met
ieder een persoonlijke affiniteit
met sport en topsport

Sport en topsport zijn belangrijk in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De sportorthopedisch
chirurgen en de sportartsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei behandelen sportletsels met als
doel de sporter te laten terugkeren naar het oorspronkelijke sportniveau. Iedereen met
sport gerelateerde klachten kan dagelijks terecht op het sportorthopedisch spreekuur of op
het sportgeneeskunde spreekuur van de sportartsen. Deze folder richt zich op de activiteiten
van de sportorthopedisch chirurgen. De sportorthopedisch chirurgen hebben een superspecialisatie op de gebieden enkel, schouder en knie.

Toegangstijd tot spreekuur

EXPERTISE

PATIËNTENPAD

Patiënten kunnen gegarandeerd binnen 1 week terecht. De sportorthopedisch chirurgen
houden 3 keer per week een sportorthopedisch spreekuur.
ENKEL

SCHOUDER

KNIE

Klachten

Alle soorten enkelletsel,
met name botkraakbeendefecten, enkelbandletsels en impingement
klachten

Alle sportgerelateerde
schouderklachten,
met name instabiliteitsklachten

Alle soorten knieletsel:
(kruis)band rupturen,
meniscusletsels,
kraakbeendefecten,
gecombineerde letsels

Frequentie

3 x per week
gespecialiseerd voet- en
enkelspreekuur

2 x per week
gespecialiseerd schouderspreekuur

Dagelijks gereserveerde
plekken voor de knie

Diagnostiek

In samenwerking met afdeling radiologie zijn spoedplekken beschikbaar voor (semi-)
acute problematiek, binnen 2 weken uitslag van aanvullend diagnostisch onderzoek
en beleidsplan; operatie (indien nodig) binnen 6 weken

Behandeling

Specialistische behandeling volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten,
afgestemd op het type patiënt en zijn of haar sportniveau

Nazorg

Nabehandeling door sportfysiotherapeuten in de regio. Er is een nauwe samenwerking in netwerkverband

Artsen

2 gespecialiseerde
orthopedisch voet- en
enkelchirurgen:
• Huib van Helden
• Maartje Zengerink

ZGVexperts

- Er is nauwe samenwerking met de afdelingen sportgeneeskunde en topsportgeneeskunde, zie www.topsportgeneeskunde.nl
- De afdeling radiologie is aangesloten bij het Radiologisch Centrum voor Topsport
(RCT), zie www.rctopsport.nl
- Zowel de afdeling topsportgeneeskunde als het RCT maken deel uit van het topsport medisch netwerk van NOC*NSF

Netwerk

Contacten met
fysiotherapeuten in de
regio en lokale sportverenigingen

2 gespecialiseerde
orthopedisch schouderchirurgen:
• Adam Swets
• Wilko Beijneveld

Schoudernetwerk met
gespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio,
contacten met lokale
sportverenigingen

3 gespecialiseerde
orthopedisch kniechirurgen:
• Huib van Helden
• Wybren van der Wal
• Maartje Zengerink

Uniek voorste kruisbandnetwerk met geselecteerde fysiotherapeuten in de
regio, scholingsavonden,
contacten met lokale
sportverenigingen

Toegangstijd tot operatie
Onze sportorthopedisch chirurgen behandelen conservatief indien mogelijk, en operatief
indien nodig. De toegangstijden tot een operatie na het vaststellen van de diagnose zijn:
Kijkoperatie enkel en schouder

binnen 6 weken, tenzij eerder noodzakelijk is

Kijkoperatie knie

gegarandeerd binnen 2 weken

Voorste kruisband reconstructie

op het meest optimale moment, afhankelijk van bijkomende
letsels, mate van zwelling en uitslag pre-operatieve Biodex test.
Altijd mogelijk binnen 6 weken

Overige operaties

gegarandeerd binnen 6 weken

Voor een blessure aan enkel, schouder of knie
naar sportorthopedie
Dit zijn onze artsen:

Huib van Helden
orthopedisch voet-, enkel-,
en kniechirurg

Maartje Zengerink
orthopedisch voet-, enkel-,
en kniechirurg

Wybren van der Wal
orthopedisch kniechirurg

Adam Swets
orthopedisch schouderchirurg

Wilko Beijneveld
orthopedisch schouderchirurg

Daniel Mensch
orthopedisch knie- en
heupchirurg

ons sportorthopedisch
‘Opspreekuur
staat een
multidisciplinair team klaar
voor de patiënt. Samen helpen
wij de patiënt om terug te keren

’

naar het oude sportniveau.
Wybren van der Wal, orthopedisch chirurg

Doet onderzoek op het gebied van (multi)ligamentaire
reconstructies van de knie.
Heeft zich tijdens een fellowship in het UMC Utrecht
gespecialiseerd in complexe letsels van de knie.
Turnde op topniveau.

Daarom Ziekenhuis Gelderse Vallei:
GOED GEORGANISEERD
Patiënten kunnen snel terecht op ons
multidisciplinaire sportorthopedisch
spreekuur. Bij onze behandeling zijn
sportfysiotherapeuten betrokken.
In de nazorgfase betrekken we ook
huisartsen en sportverenigingen.

GOED GEÏNFORMEERD
Patiënten krijgen een persoonlijke online omgeving met gerichte informatie
over hun behandeling. Zij kunnen er
hun ziekenhuisafspraken bekijken,
vooraf vragenlijsten invullen en veilig
mailen met het behandelteam.

ZORG OP MAAT
Vóór de operatie wordt ingeschat of
de patiënt optimaal is voorbereid.
We monitoren de revalidatie om
eventuele aanpassingen tijdig door te
voeren. Zo is de patiënt snel op weg
om weer volledig fit te worden.

PASSIE EN EXPERTISE
Onze sportorthopedisch chirurgen
hebben een bijzondere expertise en
een persoonlijke passie en ervaring
met (top)sport. Eén van hen won zelfs
een Olympische medaille (roeien).

Wij hebben een topsport‘
mentaliteit, omdat we zelf ook
op hoog niveau hebben gesport.
Wij kennen de

’

impact van een blessure.
Adam Swets, orthopedisch chirurg
Rugbyde in de ereklasse

KWALITEIT VAN DIAGNOSTIEK
Samenwerking met ervaren sportradiologen van het Radiologisch Centrum
voor Topsport. Bij de diagnostiek wordt
gebruik gemaakt van high end echografie en MRI (1,5 en 3T) apparatuur.

TOPSPORTGENEESKUNDE EN
SPORTGENEESKUNDE
De afdeling Topsportgeneeskunde diagnosticeert, behandelt en begeleidt vele
topsporters uit binnen- en buitenland.
Op de afdeling sportgeneeskunde kan
elke sporter terecht die klachten heeft
van het bewegingsapparaat.

VOEDING EN BEWEGEN
Voeding en bewegen zijn bouwstenen
van onze zorg. Deze maken de zorg
effectiever, dragen bij aan een sneller
herstel en zorgen dat de patiënt zich
beter voelt.

Voeding en bewegen:
bouwstenen van onze zorg

Verwijzen
• via ZorgDomein: u kunt de verwijsbrief bij voorkeur digitaal verzenden
• via e-mail: sportorthopedie@zgv.nl
Uw patiënt krijgt binnen een week een afspraak op ons sportorthopedisch
spreekuur.
Tip: voeg de term sport toe, dan komt de patiënt beter terecht. Behandeling
op het sportorthopedisch spreekuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft veel
voordelen. Zoals de snelheid en expertise van de behandeling.

Intercollegiaal overleg
Voor intercollegiaal overleg of advies kunt u contact opnemen met de
sportorthopedisch chirurgen via telefoonnummer (0318) 43 57 13.
Onze artsen zijn altijd bereikbaar voor overleg. Wist u dat u ook kunt
deelnemen aan ons scholingsprogramma?

Contact
Telefoon
Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur: (0318) 43 57 13
Buiten werktijden via de receptie: (0318) 43 43 43
E-mail
sportorthopedie@zgv.nl
Bezoekadres
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

