Sportmedisch consult

Een sportmedisch consult bij een sportarts van HMC
(Haaglanden Medisch Centrum) is geschikt voor sporters van
alle leeftijden en ieder niveau en voor een ieder die wil sporten
of bewegen maar hierin beperkt wordt door klachten. Heeft u
een blessure of heeft u een vraag over medische problemen in
relatie met sport en bewegen? Dan kunt u een afspraak maken
voor een onderzoek en behandeladvies. U kunt bijvoorbeeld
bij de sportarts terecht met chronische pees-, spier- of
gewrichtsklachten die u beperken bij het sporten. De sportarts
heeft kennis over de specifieke belasting en blessures bij
verschillende sporten en hoe een blessure behandeld kan
worden.

Welke blessure of problemen?
De sportartsen behandelen en onderzoeken alle soorten blessures. Wij zijn
gespecialiseerd in de volgende blessures en problemen:
• achillespees- of liesblessure die na een periode van rust (steeds) weer
opspeelt;
• aanhoudende enkelklachten na een verzwikking
• springersknie ofwel jumper’s knee;
• tenniselleboog;
• golfelleboog;
• lopersknie;
• (volleybal)schouderblessure;
• aanhoudende onderbeenklachten
• benauwdheid en duizeligheid bij inspanning.
Om goed de diagnose te kunnen bepalen, zijn er – naast röntgen, echo- en
MRI-diagnostiek – verschillende aanvullende tests mogelijk:
• een loopanalyse op een loopband;
• een zogenaamde Oxycon-test ofwel ademgasanalyse bij
conditieproblemen en benauwdheid.
Meer informatie over de verschillende onderzoeken vindt u in onze folders
(zie www.haaglandenmc.nl).

De sportartsen van HMC hebben zelf ruime ervaring in de sport: als sporter
en als begeleider. Wij hebben ervaring met het behandelen van blessures
en problemen in de volgende sporten:
• voetbal
• tennis
• hockey
• cricket
• handbal
• beach volleybal
• wielrennen
• basketbal
• zeilen/surfen
• zwemmen
• rugby
• hardlopen
• badminton

Behandeling
Na het stellen van de diagnose maken we in overleg met u een
behandelplan. Behandeladviezen kunnen bestaan uit injectietherapie
(bijvoorbeeld medicijnen of prototherapie), specifieke oefeningen,
begeleiding bij de opbouw van training of advies over sportmateriaal
(zoals schoenen, zooltjes, brace of tape). Soms is aanvullend onderzoek
nodig, zoals een inspanningstest of röntgen-, echo- of MRI-onderzoek.

Doorverwijzing
Soms verwijst de sportarts u door naar bijvoorbeeld een orthopeed of
een cardioloog. Meestal zal (eventueel in samenwerking met een (sport)
fysiotherapeut uit ons uitgebreide netwerk in de regio Haaglanden) een
behandelplan worden opgesteld.

Afspraak
U heeft een verwijzing van de huisarts nodig voor het maken van een
afspraak voor een sportmedisch consult. U maakt telefonisch een
afspraak via 088 979 24 45. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 08.00 en 17.00 uur. U krijgt een schriftelijke afspraakbevestiging
thuisgestuurd.
Wij vragen u vriendelijk bij verhindering dit uiterlijk 24 uur van tevoren
door te geven via 088 979 24 45. U kunt ook een e-mail sturen naar
sportafspraak@haaglandenmc.nl.

Wat neemt u mee:
• een geldig identiteitsbewijs;
• een geldige patiëntenpas van HMC;
• indien mogelijk en van toepassing, de uitslagen van röntgen-/
MRI-onderzoeken van elders;
• de voor de blessure relevante sportmaterialen (sportschoenen etc.).

Kosten
Het sportmedisch consult zit in het basispakket en wordt standaard
vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel zijn voor volwassenen de regels van
het eigen risico van toepassing.
Op onze website www.haaglandenmc.nl en op www.sportzorg.nl vindt u
meer informatie over kosten en vergoeding.
De afdeling Sportgeneeskunde van HMC:
• erkend Sport Medisch Adviescentrum (SMA);
• erkende Sport Medische Instelling (SMI);
• aangesloten bij de Federatie van Sport Medische Instellingen (FSMI);
• erkenning als Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS).
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