DAAROM SPORTS VALLEY

CONTACT

Sports Valley is het sportmedisch expertisecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Bij ons kan je snel terecht voor alle zorg rondom sport gerelateerde problemen.

(0318) 43 43 50
info@sportsvalley.eu

We leveren snelle sportmedische diagnostiek en behandelingen voor alle sporters,
van elk niveau. Van beginnende sporters tot aan de olympiërs en paralympiërs.

www.sportsvalley.eu
Bezoekadres:
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede.

Het medisch team
Het medisch team van Sports Valley bestaat uit sportartsen, orthopedisch
chirurgen, radiologen en een longarts. Door de gedrevenheid van het team
zijn we in staat om de kern van jouw sportmedisch probleem te achterhalen.
Gezamenlijk komen we tot de beste behandeling. Daarbij worden we
ondersteund door de sportfysiotherapeut, de diëtist en andere medisch
specialisten zoals de cardioloog en neuroloog.

High Performance Partner TeamNL
Onze topsportartsen, radiologen en longarts zijn erkend High Performance
Partner TeamNL van NOC*NSF. Hiermee krijgen zij waardering en erkenning
voor hun bijdrage aan de ontwikkeling en prestaties van de Nederlandse
topsport.

SPORTORTHOPEDIE BIJ

SPORTS VALLEY
‘Bij Sports Valley werken we met
een ervaren en multidisciplinair team.

Wetenschappelijk onderzoek
Sports Valley investeert in wetenschappelijk onderzoek om de medische
zorg voor sporters te verbeteren. De Inzichten en ervaringen die we opdoen
bij de medische zorg voor (top)sporters vertalen we ook naar de zorg voor
patiënten. Herstellen van een ziekte of operatie is namelijk ook een topprestatie. Daarmee dragen sport en topsport bij aan effectieve zorg en een
gezonde samenleving.

Samen helpen we jou terug te keren
naar het oude sportniveau.’

Snelle diagnostiek
en behandeling
door korte toegangstijden.

Hoogwaardige kwaliteit
door jarenlange
ervaring.

Maatwerk voor sporters
door een multidisciplinair
team.

Als sporter heb je voor een blessure eigenlijk geen tijd. Daarom is het
belangrijk dat je snel terecht kunt voor een goede behandeling. Dat is
essentieel om zo optimaal mogelijk te herstellen zodat jij weer op
jouw oude niveau kan presteren. De orthopedisch chirurgen van
Sports Valley zijn gespecialiseerd in sportblessures
van de knie, enkel en schouder.

DIT ZIJN ONZE SPORTORTHOPEDEN
De sport orthopedisch chirurgen van Sports Valley hebben
jarenlange ervaring en kennen de impact van een blessure.

SNEL EN GOED TERECHT BIJ SPORTS VALLEY
Met een verwijzing van de huisarts kan je snel terecht bij Sports Valley,
het sportmedisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Binnen 1 week de eerste afspraak op de polikliniek
Binnen 1 week radiologisch onderzoek
Binnen 6 weken een operatie, tenzij dit niet past bij jouw behandeling

‘Wij hebben
een topsportmentaliteit

ONDERZOEK EN DIAGNOSTIEK
Soms is aanvullend onderzoek, zoals een MRI-scan nodig.
Je kunt dan snel terecht bij onze afdeling radiologie. Ook zij
zijn gespecialiseerd in sport.

Huib van Helden
Orthopedisch voet-, enkelen kniechirurg

Maartje Zengerink
Orthopedisch voet-, enkel-,
schouder- en kniechirurg

BEHANDELING

ook op hoog
niveau hebben

De orthopedisch chirurgen behandelen zonder een operatie
als dat mogelijk is en opereren als dat nodig is. In het
behandelplan houden ze rekening met jouw sport,
sportniveau en -wensen.

gesport’.

REVALIDATIE
Het is gebruikelijk dat je revalideert bij een
fysiotherapeut dichtbij huis. Na een blessure
ga je revalideren bij een gespecialiseerde sportfysiotherapeut.
Voor de knie, schouder en enkel zijn er gespecialiseerde netwerken
in de regio (ROFGV). Er is een nauwe samenwerking van Sports Valley
met de sportfysiotherapeuten uit deze netwerken. Dit zorgt ervoor
dat jij als sporter de beste nazorg krijgt en snel weer fit bent.

omdat we zelf

Wybren van der Wal
Orthopedisch kniechirurg

Adam Swets
Orthopedisch schouderen rugchirurg

