Sport Orthopedisch
Centrum Rijnstate
Arnhem
Voor sportblessures en sportgerelateerde klachten. Een samenwerking tussen
Orthopedie Rijnstate en Sport Medisch Centrum Papendal.
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Gezamenlijk spreekuur
Voor de professionele, amateur en breedtesporter is er het Sport Orthopedisch
Centrum in Rijnstate Arnhem. In dit centrum werkt de orthopedisch chirurg
samen met de sportarts om snel toegankelijke en multidisciplinaire zorg te
bieden aan de sporter met sportblessures en sport gerelateerde klachten.
De sporter wordt, afhankelijk van de klachten, gezien door de sportarts of de
orthopedisch chirurg. Zo nodig kunnen beide artsen tijdens het consult elkaars
hulp inroepen of de patiënt eenvoudig en snel naar elkaar doorsturen. Dit zorgt
voor een snelle en gedegen diagnose en behandeling. Groot voordeel is dat er
geen extra vertraging is als blijkt dat een chirurgische ingreep nodig is.

Met welke klachten en vragen
Voor sportblessures en sportgerelateerde klachten, zoals:
• knieletsels: meniscus of kruisbandproblemen
• enkel- en schouderletsels
• spier- en peesletsels
Maar ook voor:
• multidisciplinair sportorthopedisch onderzoek
• aanvullende diagnostiek: röntgen, echo, MRI
• trainingsadviezen na sportblessures
• second opinion

Voordelen Sport Orthopedisch Centrum Rijnstate
•
•
•
•

snelle en degelijke diagnose door sportarts én/of orthopedisch chirurg
korte lijnen met (sport-)fysiotherapie, radiologie en andere disciplines
elke donderdagmiddag spreekuur, geen wachttijden!
specialisten met ruime ervaring: Vitesse, GA Eagles, Introdans,
Dansacademie Arnhem en het Nederlands Olympisch team.
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Sport Orthopedisch Centrum Rijnstate Arnhem

Specialisten

Corné van Loon,
orthopedisch chirurg

Arjan Kokshoorn,
sportarts
Sport Medisch Centrum Papendal

Peer Konings,
orthopedisch chirurg

Dennis Kok
orthopedisch chirurg
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Afspraak maken
Met een doorverwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken bij het
Rijnstate Sport Orthopedisch Centrum. Elke donderdagmiddag houden de
sportarts en de orthopedisch chirurg spreekuur.
Het Rijnstate Sport Orthopedisch Centrum is een samenwerking tussen de
polikliniek Chirurgie/Orthopedie van Rijnstate en Sport Medisch Centrum
Papendal.

Afspraaknummer: 088 – 005 77 44

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Bezoekadres:
Rijnstate Arnhem, polikliniek Chirurgie/Orthopedie (route 55)
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

