
Met de samenwerking tussen de ortho-

pedisch chirurgen van het ZOL en het 

Ziekenhuis Maas en Kempen en daarnaast 

de start van enkele nieuwe chirurgen, 

zowel voor de gewrichten van de boven-

ste als de onderste ledematen, wil de 

dienst Orthopedie oplossingen bieden 

voor de soms lange wachttijden voor 

patiënten. Ook door het beter triëren 

van de patiëntenstromen wil de dienst 

meer ruimte creëren.

De raadpleging Ortho-
pedie is een drukke 
raadpleging waar niet 

alleen sportletsels maar ook 
degeneratieve pathologie 
worden behandeld. Daardoor 
is het vaak moeilijk om een 
snelle afspraak te krijgen. Door 
de samenwerking met de or-
thopedisch chirurgen van het 
Ziekenhuis Maas en Kempen 
zijn de mogelijkheden heel wat 
uitgebreid. De artsen van beide 
teams doen raadplegingen in 
beide ziekenhuizen en opereren 
ook op beide locaties. Zo kan 
er flexibeler op vragen worden 
ingespeeld omdat patiënten 
kunnen ingeboekt worden op 
de twee locaties, naargelang de 
beschikbaarheid.

Voor patiënten met een drin-
gende pathologie zijn extra 
slots voorzien op de raad-
pleging, die via de huisarts 
kunnen ingeboekt worden. 
Probleem is dat die slots door 
de grote vraag langzaamaan 
dichtlopen en daarmee hun 
functie verliezen om patiën-
ten met dringende patholo-
gie snel op te vangen. Een 
oplossing hiervoor kan zijn 
om de patiëntenstromen be-
ter te triëren.

Een nieuw initiatief in deze 

context is de oprichting van 
een raadpleging voor sporters 
met acute sportletsels aan de 
knie die een snelle evaluatie 
en behandeling vereisen. 
“Bedoeling is snelle en goe-
de zorg te bieden. Voorheen 
moesten deze patiënten vaak 
te lang wachten. Het idee om 
met deze raadpleging te star-
ten, bestaat al langer maar 
met de recente komst van 
twee nieuwe kniechirurgen, 
nl. dr. Enrico Neven en dr. Luc 
Vanlommel, hebben we nu 
ook de capaciteit om deze 
extra service aan te bieden,” 
aldus dr. Jan Truijen. 

De raadpleging vindt steeds 
plaats op dinsdagnamiddag 
en wordt afwisselend bemand 
door één van de vijf knie-art-
sen, afhankelijk van de be-
schikbaarheid. 

Huisartsen kunnen bellen naar 
het speciale nummer T 089 32 
61 21 om het probleem te dui-
den als ze een patiënt sturen. 
De raadpleging voor acute knie-
letsels is enkel bestemd voor 
acute sporttraumatologie, voor 
sportletsels die nog ‘warm’ zijn. 
Patiënten met andere of chroni-
sche problemen worden in an-
dere raadplegingen ingepland. 
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Raadpleging voor 
acute knieletsels

Volgende artsen staan in voor de 
raadpleging voor acute knielet-
sels: prof. dr. Bellemans, dr. Ne-
ven, dr. Truijen, dr. Vanlommel en 
dr. Geukens.

Zij werken samen met gere-
nommeerde sportclubs en 
hebben al een ruime expertise 
opgebouwd. Dr. Jan Truijen be-
hoort tot de medische staf van 
KRC Genk en Roda JC Kerkrade, 
dr. Leonie Geukens was tot voor 
kort hoofd van de medische 
staf van KRC Genk en is sinds 
jaren de vaste teamarts van de 
Yellow Tigers, het Belgisch da-
mesvolleybalteam. Dr. Enrico 
Neven maakt deel uit van de 
medische staf van volleybalclub 
Greenyard Maaseik Belgium en 
prof. Bellemans tot slot is hoofd 
van de medische staf van het 
Belgisch Olympisch en Interfe-
deraal Comité.

V.l.n.r. (boven) prof. dr. Belle-
mans, dr. Oosterbosch, dr. Neven; 
(beneden) prof. dr. Truyen, dr. 
Geukens, dr. Vanlommel.
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