Verwijshulp

Complexe
Orthopedie

Knie
Heup
Voet en enkel
Bovenste
extremiteit
Wervelkolom

Kind

Knie
Patiëntprofiel en/of klachten
Algemene
klachten
Artrose

Zorgverleners

Sport- of
meniscusletsel

Meerdere
operaties
gehad

Regionaal ziekenhuis of Zelfstandig
Behandelcentrum (ZBC)

Heeft een prothese
Forse standsafwijkingen

Gespecialiseerde
knie-orthopeden

< 1 jaar na operatie*
& verdenking
infectie

> 1 jaar na
operatie**

• Behoudend beleid
m.u.v. infectie
• Bij persisterende
klachten eerst
terug naar
hoofdbehandelaar

Gespecialiseerde knierevisie
orthopeden

Sint Maartenskliniek:
Complexe Multi
ligamentaire letsels
(incl. revisies)

Aandachtsgebieden
(met prioriteit)

ZorgDomein
producten
bij verwijzing

• Algemene
knieklachten
• Artrose
klachten
• 2nd opinion

• Sportletsels/
meniscusletsels
• 2nd opinion

2nd opinion

• Osteotomie
• Complexe
primaire
prothese

Revisiechirurgie

2nd opinion

Algemene
knieklachten

• Klachten knieprothese
• Infectie knieprothese

Verwijzingen binnen onze aandachtsgebieden krijgen prioriteit
Verdenking op infectie binnen 7 dagen

* Het normale beloop na knie(revisie) operatie in het 1e jaar: pijn, zwelling, klikklachten. Belangrijk is dat klachten afnemen.
Fysiotherapeuten kunnen meedenken om onderscheid te maken wat pluis/niet pluis is. Roodheid en/of lekkage van de wond en koorts wijzen op een mogelijke infectie.
** Klachten die kunnen duiden op een probleem met de knieprothese: stijfheid, instabiliteit, loslating van de prothese, malpositie van de prothese.

Heup
Patiëntprofiel en/of klachten
Heeft heupprothese
Algemene
klachten
Artrose

Zorgverleners

Regionaal
ziekenhuis of
Zelfstandig
Behandel
centrum (ZBC)

Heupklachten
jongvolwassenen
(< 40 jaar)

Meerdere
operaties
(nog steeds
klachten)

Gespecialiseerde heup-orthopeden

< 1 jaar na
operatie*

> 1 jaar na
operatie**

Roodheid
en/of lekkage
wond en
koorts
(verdenking
infectie)

Bij persisterende
klachten eerst
terug naar
hoofdbehandelaar

Gespecialiseerde heuprevisie
orthopeden

Eerst terug
naar
hoofd
behandelaar

Sint Maartenskliniek:
Aandachtsgebieden
(met prioriteit)
ZorgDomein
producten
bij verwijzing

• Algemene
heupklachten
• Artrose heup
• 2nd opinion

Prothesiologie bij
jongvolwassenen

2nd opinion

Heupklachten
jongvolwassenen
< 40 jaar (ook met
heupdysplasie DDH)

2nd opinion

(Complexe) Revisiechirurgie

• Klachten heupprothese
• 2nd opinion

Verdenking
infectie
prothese

Verwijzingen binnen onze aandachtsgebieden krijgen prioriteit
Verdenking infectie binnen 7 dagen

* Normaal beloop na heup(revisie)operatie: binnen 3 maanden zijn de klachten bijna volledig verdwenen.
** Klachten die kunnen duiden op een probleem met de heupprothese: pijn in liesregio en/of bovenbeen (bij rust of belasten), uit de kom schieten (luxatie), instabiliteit, afwijkende stand van de voet.

Voet en enkel
Patiëntprofiel en/of klachten

Zorgverleners

Algemene
klachten*
Artrose

Platvoet, holvoet,
standsafwijkingen

Reumatische
voet- en enkel
afwijkingen

Regionaal
ziekenhuis of
Zelfstandig
Behandelcentrum
(ZBC)

Regionaal naar
gespecialiseerde
voet- en enkel
orthopeden

Gespecialiseerde
voet- en enkel
orthopeden

check**

Reumachirurgie

Heeft een prothese
< 1 jaar

>1 jaar

Bij persis
terende
klachten terug
naar
hoofd
behandelaar

Gespecialiseerde
orthopeden in
enkelprothesiologie

Neurologische
voetproblemen

Gespecialiseerde
voet- en enkel
orthopeden

Sint Maartenskliniek:
Aandachtsgebieden
(met prioriteit)

ZorgDomein
producten
bij verwijzing

• 2nd opinion
(bij gefaalde
operatieve
behandeling)
• Voet en enkel
overig

• Platvoet, holvoet,
standsafwijkingen
rond de enkel
• 2nd opinion

• Reumatische
voet- en
enkelafwijkingen
• 2nd opinion

Revisiechirurgie

check**

• Klachten enkelprothese
• 2nd opinion

• Neurologische
voetproblemen
(CP, CVA,
spierziekten)
• 2nd opinion

Verwijzingen binnen onze aandachtsgebieden krijgen prioriteit

* Algemene klachten zoals: Hallux Valgus, voorvoetsklachten, Mortons neuroom, etc.
** Behoort tot het aandachtsgebied van de Sint Maartenskliniek.

Bovenste extremiteit
Patiëntprofiel en/of klachten
Algemene klachten

Zorgverleners

Meerdere
operaties en met
persisterende
klachten

Artrose

• Eerste lijnzorg
(fysiotherapie/
oefentherapeut,
Schouder Netwerk)
• Regionaal ziekenhuis

Posttraumatische
klachten

Heeft een
prothese

Gespecialiseerde schouder/elleboog orthopeden

Sint Maartenskliniek:

Aandachtsgebieden
(met prioriteit)

ZorgDomein
producten
bij verwijzing

• Rotator cuff laesie
• Instabiliteit schouder/
elleboog
• Schouderklachten bij
patiënten < 40 jaar

• Prothesiologie
• Elleboog- en
onderarmchirurgie
• Hand- en pols
chirurgie
• Reumachirurgie

Rotator cuff laesie na
trauma

• 2nd opinion
(behalve SAPS)
• Artrose schouder/
elleboog/pols

2nd opinion

2nd opinion

• Fractuur
schouder/
elleboog/pols
• 2nd opinion

Verwijzingen binnen onze aandachtsgebieden krijgen prioriteit

Revisiechirurgie

Klachten
schouder/
elleboog/pols
prothese

Wervelkolom
Patiëntprofiel en/of klachten
Standsafwijkingen:

Overige
aspecifieke
klachten

Pijn en klachten bij het functioneren

Rug

Zorgverleners

• Eerste lijn
• Regionaal
ziekenhuis/
ZBC

Nek

Scoliose
Kyfose
Verschoven wervels
Lystesis

Rug

Nek / Rug

< 6 weken

> 6 weken

< 3 maanden

> 3 maanden

• Afwachtend
beleid
• Eerste lijn

Regionaal
ziekenhuis

NHG
standaard

• Eerste lijn
• Regionaal ziekenhuis

Gespecialiseerde
rug-orthopeden

2nd opinion

• 2nd opinion
• Real Health pijnmanagementprogramma

• Decompressie
• Standscorrecties

Nek
klachten

• RealHealth
• Failed back surgery
• 2nd opinion
lage rugklachten

• Nekklachten
• Misvorming van de
wervelkolom
• Verschoven
wervels
• Stenose

Sint Maartenskliniek:
Aandachtsgebieden
(met prioriteit)

ZorgDomein
producten
bij verwijzing

Verwijzingen binnen onze aandachtsgebieden krijgen prioriteit

Kind
Patiëntprofiel en/of klachten
Stands- en lengte afwijkingen
Met of zonder aangeboren (zoals bijvoorbeeld klompvoet)
of neuromusculaire afwijkingen
(Cerebrale Parese, HMSN, etc.)*

Pijnklachten

Rug

Bovenste
extremiteiten

Onderste
extremiteiten

Zorgverleners

Rug

Bovenste
extremiteiten

Onderste
extremiteiten

Gespecialiseerde kinderorthopeden

Sint Maartenskliniek:
• Alle reguliere klachten
• Mankend kind
• 2nd opinion

Gespecialiseerde
Kinderkliniek

ZorgDomein
producten
bij verwijzing

• Rugklachten
• Nekklachten

• Pols/hand/
elleboog/
schouder

• Heup/knie/
enkel/voet
• Afwijkend
looppatroon/
standsafwijking

• Alle scolioses
• Brace
behandeling
• Kyfose
• 2nd opinion

• Scoliose/
kyphose

• Alle arm-, been- en
voetstandsafwijkingen
• Lengte verschil ledemaat en
overmatige groei
• Heupdysplasie (bekkenosteotomiën)
• 2nd opinion
• Afwijkend looppatroon/
standsafwijking
• Heupdysplasie
• Een van de producten op basis van
klachten. Aanduiden afwijkingen.

Verwijzingen bij kinderorthopedie krijgen prioriteit
Verdenking heupdysplasie kind < 1 jaar binnen 7 dagen
* De Sint MaartensKinderkliniek maakt deel uit het Loop Expertise Centrum van de Sint Maartenskliniek. Daar vindt multidisciplinaire diagnostiek plaats m.b.t. loopproblemen bij neurologische
afwijkingen. Het behandelplan (bijvoorbeeld multilevel chirurgie) kan uitgevoerd worden in de Sint Maartenskliniek, binnen de eerste lijn of bij andere verwijzers.
De Sint MaartensKinderkliniek (Orthopedie, Revalidatie en Reumatologie) werkt nauw samen met de kinderafdeling van MaasziekenhuisPantein en het Radboudumc.

Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om houding en beweging: behandeling van
orthopedische aandoeningen, reumatische ziekten, revalidatie na ziekte of een ongeval,
en pijnbestrijding. Onze afdeling orthopedie richt zich op complexe orthopedische
aandoeningen.

• Nummer 1 in complexe orthopedie: 5 tot 10 keer meer complexe behandelingen dan anderen
• Korte wachttijden voor complexe zorgvragen
• Dichtbij doordat consulten op meerdere locaties (Woerden, Nijmegen en Boxmeer) mogelijk zijn
• Hoge tevredenheidsscore: 9+ bij patiënten, 8.5 op deskundigheid bij huisartsen
• Lid van de International Society of Orthopaedic Clinics (ISOC)

Overleglijnen

Neem bij twijfel over verwijzing en/of persisterende klachten van patiënten gerust contact met ons op
via de collegiale overleglijnen. We staan voor u klaar.
Nijmegen/Boxmeer:
Woerden:		

(024) 365 98 08
(024) 365 93 73

Uitgebreide informatie voor huisartsen vindt u op: www.maartenskliniek.nl/verwijzers

