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Handchirurgie is specialistenwerk
De hand is door zijn complexe bouw een kwetsbaar orgaan. Het fijne
samenspel van handbeentjes, gewrichten, pezen en zenuwen maakt handchirurgie specialistenwerk. Binnen MCA en het Gemini Ziekenhuis wordt
zowel eenvoudige als complexe handchirurgische zorg verleend.
U kunt hierbij denken aan een behandeling van:
• de triggerfinger, waarbij de buigpezen van de vinger vastlopen in de
peesschede
• het carpaal tunnel syndroom, waarbij een zenuw naar de hand beklemd
zit ter hoogte van de pols. Hierdoor is het gevoel in de vingers verminderd en kunnen de vingers tintelen
• ziekte van Dupuytren, waarbij een vergroeiing van bindweefsel in de
handpalm ervoor zorgt dat een of meer vingers niet kunnen strekken
• artrose, slijtage van de gewrichten met stijfheid en pijn
• reuma, chronische aandoening met ontsteking en afbraak van gewrichten en pezen
• trauma, beschadiging van de hand of vingers door stoten, beknelling of
scherp letsel

Intensieve samenwerking

‘Weer helemaal voor
mezelf zorgen’
‘Na de operaties aan mijn beide
handen is eindelijk de pijn over.
Ondanks mijn reuma kan ik weer
de aardappels schillen, koken en
afgieten. Ja, zelfs tikken op mijn
mobieltje gaat prima. Het is zo fijn
om gewoon voor jezelf te kunnen
zorgen’, zegt Veronica Stade (69)
tevreden.
Veronica Stade woont in Hoorn,
toch is zij door een team van
specialisten in Medisch Centrum
Alkmaar (MCA) geopereerd. Veronica Stade: ‘Jaren geleden kreeg
ik een nieuwe knie. Een specialist
uit het ziekenhuis in Hoorn vermoedde dat ik reuma had. Hij heeft
me doorverwezen naar MCA. Daar
was een blik van de reumatoloog
op mijn handen genoeg. Ik had
me veel pijn bespaard als ik niet zo
lang was blijven aanmodderen.’
Alle vertrouwen
‘In MCA hebben de reumatoloog,
de orthopeed en de plastisch
chirurg mijn handen beoordeeld.
Ik had er meteen alle vertrouwen
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Bij behandeling van de hand- en polsaandoeningen werken gespecialiseerde orthopeden, plastisch chirurgen, chirurgen, neurochirurgen en
reumatologen nauw samen. Er wordt zo nodig een gezamenlijk handenteam spreekuur gehouden en er vindt intensief overleg plaats bij gecompliceerde aandoeningen. Ook worden sommige operaties in teamverband
uitgevoerd, waarbij ieder zijn expertise inbrengt voor het beste resultaat.
De operatie van Veronica Stade is een voorbeeld hiervan. Deze samenwerking bestaat al bijna 30 jaar.
De intensieve samenwerking met revalidatieartsen, handtherapeuten en
ergotherapeuten zorgt ervoor dat we u de best mogelijke zorg en behandelingen geven, toegesneden op uw persoonlijke situatie. Kortgeleden is deze
succesvolle teamaanpak uitgebreid met een zorgnetwerk van handtherapeuten in de hele regio. Hierdoor kunnen patiënten vlak bij huis revalideren.

Al binnen één 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. In MCA
en het Gemini Ziekenhuis kan dat: wanneer u met verwijzing van uw huisarts
contact met ons opneemt voor het maken van een eerste afspraak, kunt u al
binnen een week terecht.

in. En dat moet je hebben, want
volgens mij is dat de helft van het
herstel’, meent Veronica Stade.
Team van specialisten
Bij Veronica Stade zijn in haar
beide handen de knokkelgewrichten vervangen door kunststof
gewrichten. Veronica Stade: ‘Mijn
enige doel was geen pijn meer.
Die is helemaal over. Tijdens een
eerste operatie is met een stalen ‘beugeltje’ het polsgewicht
vastgezet. Niet lang daarna zat ik
weer tussen de specialisten van het
handenteam voor het vervangen
van mijn knokkels.’

‘Mijn enige doel was geen pijn
meer. Die is helemaal over.’

Short Stay
Na de 3 uur durende complexe
operatie aan haar hand is mevrouw
Stade slechts een nachtje in het
ziekenhuis gebleven. ‘Ik ben ’s ochtends opgenomen en ’s middags
geopereerd. Het is heel goed dat
ze je een nachtje in het ziekenhuis
houden. De verzorging was heel
goed. Alle verpleegkundigen zijn
even deskundig en vriendelijk.’

In de buurt revalideren
Na de operatie en het helen van
de hand begint het revalideren.
Veronica Stade: ‘De specialist uit
MCA zorgt ervoor dat je in je eigen
buurt kan revalideren. Voor mij was
dat bij de ergotherapeut in Hoorn.
Kortgeleden zijn ook de gewrichten
in mijn andere hand vervangen.
Net zo’n groot succes. Ik had het
veel eerder moeten doen.’

Voorlichtingsbijeenkomst over handpolszorg
In MCA op woensdag 23 september van 19.00 tot 20.30 uur in de
Pieter van Foreestzaal (aanmelden via tel. 072 – 548 35 00).
In het Gemini Ziekenhuis op woensdag 30 september van 19.00 tot
20.30 uur in de Zuster Kueterzaal (aanmelden via tel. 0223 – 69 63 46).

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.

gemini-ziekenhuis.nl

