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Orthopedie in onze ziekenhuizen
Het specialisme orthopedie van MCA en het Gemini Ziekenhuis richt zich
op onderzoek en behandeling van alle gewrichten waaronder de heup,
knie, wervelkolom, schouder, enkel en voet. De orthopedisch chirurgen
onderzoeken en behandelen patiënten met slijtage, botbreuken, aandoeningen aan gewrichten, pezen en/of spieren of reumaklachten. Maar ook
veel sporters met allerlei blessures en klachten of aangeboren afwijkingen
bij baby’s zoals heupdysplasie of een klompvoet. We behandelen dus patiënten met zowel eenvoudige als (zeer) complexe aandoeningen. Hierbij
maken we gebruik van de nieuwste en beste technieken.

‘De pijn was meteen over’
Hardlopen zit er niet meer in, maar
fietsen gaat uitstekend. Gelukkig,
want daar hoopte Crick Schuit (62)
uit Noord-Scharwoude op. Stilzitten
is geen optie voor de sportman, die
2 maanden geleden een nieuwe
heup kreeg in MCA. ‘Binnen 2
dagen was ik weer thuis’, zegt hij.
‘Wonderlijk. En het litteken? Dat zie
je bijna niet.’
Het moet de combinatie van intensief sporten en 45 jaar lichamelijke
arbeid als metselaar zijn
geweest, die hem parten speelde,
denkt Crick Schuit. ‘Ze zeggen wel
eens dat zwaar werk en veel sporten
goed voor je is, maar bij mij is alles
versleten.’
Nieuwe knie en heup
Na eerder al aan beide kanten een
meniscusoperatie te hebben ondergaan, kreeg Crick Schuit in 2013
een nieuwe knie. ‘Ik was er eigenlijk
nog te jong voor, maar ik had zoveel
pijn. Eenmaal geopereerd, was de

pijn meteen over. Met mijn heup
was dat net zo: na de operatie
was de pijn meteen weg.
En je ziet er op zowel mijn knie
als mijn heup bijna niks van. Ik
ken iemand die enorme littekens
heeft, nadat ze elders is geopereerd. Het lijkt wel of ze met de
kartelschaar is geopereerd. Maar
bij mij is het keurig netjes. En
ik was dus al weer snel op de
been. Daar zullen de oefeningen
van mijn fysiotherapeut ook
zeker aan hebben bijgedragen,
want je moet wel oefenen voor
een goed herstel.’

2 weken in het ziekenhuis. En dan
het avondeten: ik kon kiezen uit wel
9 menu’s! Het ziekenhuis is net een
hotel.’
‘Dankzij een nieuwe knie én een nieuwe heup kan ik weer pijnvrij tuinieren
en fietsen’

Net een hotel
Crick Schuit is over de algehele
zorg in MCA zeer te spreken.
‘Een groot compliment voor
dr. Pluymakers, de orthopeed.
En voor de hele afdeling orthopedie. Als er maar even iets is,
kan ik ze bellen. Daarbij was
ik met 2 dagen alweer thuis.
Voor mijn meniscus lag ik ooit

Wij leren u graag kennen
Goede zorg voor de patiënt en service van topkwaliteit. Dat
is waar wij voor staan en waarin wij continu willen blijven
verbeteren. Wij zijn graag op de hoogte van uw mening en
ervaring.
Daarom nodigen wij u uit voor een lunch en een rondleiding in
één van onze ziekenhuizen.
Interesse? Graag ontvangen wij uw motivatie en voorkeurslocatie
(MCA of het Gemini Ziekenhuis) via communicatie@mca.nl
of communicatie@gemini-ziekenhuis.nl.

mca.nl

Ieder zijn specialisme
De 15 orthopedisch chirurgen in MCA en Gemini Ziekenhuis werken intensief
samen. Doordat ze met zo velen zijn, hebben zij ieder hun eigen specialisatie en aandachtsgebied(en). Zo is de één bijvoorbeeld gespecialiseerd in
kinderorthopedie, een ander in wervelkolomchirurgie en weer een ander in
voet- en enkelchirurgie. Dat maakt dat u kunt rekenen op een ervaren, zeer
deskundig specialist. Die ervaring en deskundigheid dragen zij overigens
ook over op jonge artsen: de orthopeden zijn bevoegd om aankomend
specialisten op te leiden tot orthopeed. Verder werken de orthopeden nauw
samen met fysiotherapeuten in de regio: samen werken zij aan uw herstel.
Meer weten? U leest het op www.mca.nl en www.gemini-ziekenhuis.nl.

Al binnen 1 week op het spreekuur
Als uw huisarts u doorverwijst naar een specialist in het ziekenhuis, wilt u
natuurlijk het liefst zo gauw mogelijk op het spreekuur terecht kunnen. Bij
orthopedie in MCA en Gemini Ziekenhuis kan dat: wanneer u contact met
ons opneemt voor het maken van een eerste afspraak, kunt u al binnen een
week terecht.

Kies uw eigen arts
Wilt u expliciet door een bepaalde orthopedisch chirurg worden onderzocht
of behandeld? Laat het ons weten. U kiest bij orthopedie namelijk zelf uw arts.
Op www.mca.nl en www.gemini-ziekenhuis.nl vindt u een overzicht van alle
orthopedisch chirurgen en hun specifieke aandachtsgebieden.

Voorlichtingsbijeenkomst over artrose
In het Gemini Ziekenhuis op dinsdag 23 juni van 19.00 tot 20.30 uur in
de Zuster Kueterzaal (telefonisch aanmelden via 0223 - 69 63 46).
In MCA op woensdag 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur in de Pieter van
Foreestzaal (telefonisch aanmelden via 072 - 548 35 00).

gemini-ziekenhuis.nl

