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Samen beter in beweging
Onze orthopedisch chirurgen hebben veel ervaring en ieder
hun eigen specialisatie en aandachtsgebieden. Met hierbij hun
persoonlijke aanpak, maakt dat u in de veilige omgeving van
het ziekenhuis kunt rekenen op een ervaren, zeer deskundig
specialist. De orthopedisch chirurgen behandelen patiënten
met zowel eenvoudige als complexe aandoeningen. Hierbij
maken ze gebruik van de nieuwste en beste technieken.
Wie wij zijn
Goede zorg voor de patiënt en diensten van topkwaliteit: dat is
waar Noordwest Orthopedisch Centrum voor staat. Patiënten kunnen,
onder alle omstandigheden, rekenen op een goede behandeling en
service. Veelvoorkomende behandelingen zijn zo georganiseerd, dat
de patiënt snel en adequaat wordt geholpen. Chronisch zieken krijgen
de begeleiding en continuïteit in zorg die zij nodig hebben, dicht bij
huis. Wij zien onszelf als regisseur van het bewegen en gaan daartoe
voor u een nauwe samenwerking aan met andere zorgverleners zoals
de huisarts, fysiotherapeut, revalidatiearts, reumatoloog, neurochirurg, plastisch chirurg en het pijnteam.
Het specialisme orthopedie richt zich op onderzoek en behandeling
van de heup, knie, wervelkolom en schouder. Orthopedisch chirurgen
onderzoeken en behandelen onder andere patiënten met botbreuken,
aandoeningen aan pezen en/of spieren of reumaklachten. Maar ook
bijvoorbeeld baby’s met aangeboren afwijkingen zoals scoliose, heupdysplasie of een klompvoet. We behandelen dus patiënten met zowel
eenvoudige als (zeer) complexe aandoeningen.

Opleidingsziekenhuis
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch opleidingsziekenhuis.
Dit betekent dat u behalve met de orthopedisch chirurgen ook te maken
kunt krijgen met arts-assistenten in opleiding tot orthopedisch chirurg
en co-assistenten (artsen in opleiding). Zij voeren alle onderzoeken en
behandelingen uit onder verantwoordelijkheid van de orthopedisch
chirurgen.
Wetenschappelijk onderzoek
Als topklinisch opleidingsziekenhuis doen wij, onder andere, wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen het specialisme orthopedie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, omdat we hiermee de orthopedische zorg
kunnen verbeteren en vernieuwen. Bezoek de website van ons onderzoeksbureau: www.coralmca.nl
Ons team

Het Noordwest Orthopedisch Centrum werkt transmuraal samen met
fysiotherapiepraktijken in het Netwerk-Orthopedie. Locaties waar we
werken: Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen, Den Helder, Texel. Lees
meer over ons team op orthopedie.nwz.nl
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