Vragen en info
Secretariaat orthopedie
1ste verdiep - Route 52

T 051 42 50 90
Elke werkdag
08.00 - 12.30 uur
13.30 - 18.00 uur (vrijdag tot 17.00)
orthopedie@sintandriestielt.be
Buiten de kantooruren, in het weekend en
op feestdagen kunt u zich voor dringende
problemen wenden tot uw huisarts of tot de dienst
spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis op
het nummer 051 42 50 67

Orthopedie
Informatiebrochure

Dr. Raes Rik

▫▫ Heupchirurgie
▫▫ Kniechirurgie
Dr. Deroo Kristoff

▫▫ Traumatologie
▫▫ Voet- en enkelchirurgie
(incl. reconstructieve en arthroscopie)
▫▫ Voet- en enkelpathologie
02/03/21

Dr. Barbier Justine

▫▫ Schouderchirurgie
▫▫ Kniechirurgie
Dr. Wetzels Thomas

▫▫ Heupchirurgie
▫▫ Hand- en polschirurgie

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be - www.sintandriestielt.be

Beste mevrouw, meneer
Welkom op de afdeling orthopedie van het
Sint-Andriesziekenhuis. In deze folder geven wij
u graag wat meer informatie over de werking van
onze ergotherapie.

Wat is orthopedie?
Orthopedie is de geneeskunde en chirurgie van
het bewegingsstelsel.
Dit omvat bot-, gewrichts- en weke delen
(spier en pees) problematiek.

Opsplitsing orthopedie
“Koude” orthopedie

Wie zijn we?

Behandelingen

We zijn een groep van 4 orthopedische
chirurgen met een brede kennis en vaardigheid
in de “warme” orthopedie. Alle problemen via
de spoedopname worden via deze afdeling,
warme orthopedie, opgevangen en behandeld
volgens de wachtregeling.

Conservatief

In de “koude” orthopedie heeft elk zijn gerichte
specialisatie om op ieder probleem een juiste
behandeling te voorzien.
In samenwerking is het mogelijk om alles op te
vangen, te coördineren en tot op zekere hoogte
te behandelen. Bij gespecialiseerde nood wordt
onderling doorverwezen of verwezen naar een
regionaal of universitair centrum.

▪▪

Gips

▪▪

Medicatie

▪▪

Fysiotherapie

▪▪

Bandages

Hulpmiddelen: zolen, schoenen, braces

Operatief
▪▪

Herstellend

▪▪

Prothese (knie, schouder en heup)

Deze vorm is meestal niet urgent.
Alles wat progressief, spontaan of op basis
van degeneratieve (‘sleet’) of congenitale
(‘aangeboren’) oorzaken ontstaat.
“Warme” orthopedie

Deze vorm van orthopedie komt acuut
opgetreden, vaak veroorzaakt door een
trauma (ongeval) of infectie.

De dienst werkt samen met de volgende
ziekenhuis diensten:
▫▫ Locomotoriek
▫▫ Reumatologie
▫▫ Fysiotherapie
▫▫ Externe bandagisten
▫▫ Schoenmakers
De dienst staat ook in nauw contact met de
universiteit en AZ Delta.
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