Patiënten met
een hardnekkige
sportblessure?

Zorgaanbod: preventie, advies en behandeling
De Adrz Sportkliniek heeft als missie de Zeeuwse sporter te
voorzien van hoog kwalitatieve en toegankelijke medisch
specialistische sportgeneeskunde en sportfysiotherapie.
• Alle sportmedische zorg bij elkaar
• Snel betrouwbaar en toegankelijk
• Multidisciplinaire aanpak
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Een sporter heeft vaak andere zorg nodig dan iemand die niet sport. Ook
vraagt een hardloper andere zorg dan iemand die veel aan fitness doet
of tennist. Binnen de Adrz Sportkliniek werken orthopedisch chirurgen,
sportartsen en sportfysiotherapeuten samen om sporters de juiste zorg
te bieden.

Verwijzen naar Adrz
Sportkliniek
Multidisciplinair sportspreekuur
In het multidisciplinaire spreekuur beoordelen sportorthopeed,
sportarts en sportfysiotherapeut samen de blessure van een sporter.
Het spreekuur is bedoeld voor mensen die intensief met sport bezig
zijn en die een blessure hebben die hen hindert in het uitoefenen van
zijn of haar sport. Voor de aanwezigheid van de sportfysiotherapeut
wordt een eenmalig consult fysiotherapie gerekend. Afhankelijk
van de verzekeringspolis zijn hier extra kosten aan verbonden. Het
multidisciplinaire spreekuur is niet bedoeld voor de acute blessures.

Acute knie
Vanaf 2020 wordt het mogelijk om een patiënt met een acute knie
blessure door te sturen voor de one-stop-shop van Orthopedie. Dit
betekent dat de patiënt een MRI-scan krijgt met aansluitend een
afspraak bij de sportorthopeed voor uitslag en behandelplan. Patiënten
die hiervoor in aanmerking komen zijn niet ouder dan 50 jaar, hebben
een recent knieletsel (minder dan 3 weken geleden) en een pijnlijke knie
met hydrops. U ontvangt bericht zodra deze one-stop-shop in werking
is.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de medisch
coördinator van de Adrz Sportkliniek, Jaap Luttjeboer
(j.luttjeboer@adrz.nl)
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Acute blessure
Een patiënt met een acute blessure die spoedeisende zorg vereist kunt
u verwijzen naar de SEH van Adrz in Goes. Overige acute sportblessures
die u verwijst naar de Adrz Sportkliniek kunnen binnen 1 week terecht
op het reguliere spreekuur bij een van de sportorthopeden (Elenbaas,
Gundlach, Luttjeboer) of de sportarts (Brons).

