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behandelmogelijkheden
ARTROSE
IN DE KNIE:
Heeft u last van artrose in uw heup? Deze Consultkaart kan u en uw orthopeed helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
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De Consultkaart Artrose in de heup is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.
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www.consultkaart.nl.
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in de knie is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.
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