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Orthopedie 
 

Orthopedieconsulent 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
De vakgroep Orthopedie vindt goede informatie en begeleiding van patiënten voor en 
na een opname in het ziekenhuis belangrijk. Om dit zo goed mogelijk te realiseren 
werken de orthopedisch chirurgen nauw samen met de orthopedie-consulenten. Uw 
orthopedisch chirurg heeft u de eerste informatie gegeven over de ingreep. Hier kunt 
u lezen wat de  
orthopedie-consulent voor u kan betekenen. 
 
Wat is een orthopedie-consulent? 
De orthopedie-consulent  is gespecialiseerd  in de begeleiding van orthopedische 
patiënten die een ingreep moeten ondergaan.  
De orthopedie-consulent is voor patiënten het vaste aanspreekpunt voor vragen met 
betrekking tot de behandeling, het verblijf in het ziekenhuis en over de nazorg die 
eventueel nodig is na een ingreep. De orthopedie-consulent onderhoudt contacten 
met diverse betrokken disciplines (zoals behandelaars) en afdelingen. 
 
Wanneer komt u bij de orthopedie-consulent? 
Zodra bekend is dat u geopereerd gaat worden krijgt u, naast de informatie die u 
heeft ontvangen van de specialist, informatie van een van de orthopedie-
consulenten.  
Zij proberen deze informatie zoveel als mogelijk in een persoonlijk gesprek te geven. 
Waar dit niet mogelijk is, of als u hieraan geen behoefte heeft, ontvangt u de 
informatie schriftelijk. De consulent kan daarna desgewenst nog contact met u 
opnemen om eventuele vragen te bespreken.  
De persoonlijke gesprekken duren voor een uitgebreide ingreep ongeveer 20 
minuten. Voor een kleinere ingreep, of als u de ingreep al eerder heeft ondergaan, 
duurt het gesprek  5 tot 10 minuten. U krijgt onder andere informatie over de 
diagnose, de behandeling, het te verwachten ziektebeloop, en de nabehandeling. 
Waar nodig overlegt de consulent met de orthopedisch chirurg.  
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Vragen aan de orthopedie-consulent  
Vragen waarbij de orthopedie-consulent u kan helpen zijn bijvoorbeeld: 

 Hoe lang duurt mijn opname? 

 Hoe zit het met de wondcontrole? 

 Wat mag ik wel en wat mag ik niet na de operatie? 

 Krijg ik na ontslag nog thuiszorg? 

 Welke beperkingen heb ik na de operatie? 

 Mag ik weer snel werken na de operatie? 

 Wanneer kan ik weer sporten na de operatie? 

 Krijg ik gips? 

 Moet ik thuis nog naar de fysiotherapeut? 
 
Waar mogelijk zullen zij natuurlijk ook andere vragen over de ingreep graag 
beantwoorden of voor u uitzoeken.  
Met vragen over de wachtlijst kunt u echter niet bij ons terecht. 
 
Hoe kunt u de orthopedie-consulent bereiken? 
De orthopedie-consulent is van maandag tot en met vrijdagochtend aanwezig. 
Patiënten worden over het algemeen door hun orthopedisch chirurg verwezen naar 
de orthopedie-consulent aansluitend aan de afspraak.  
 
Telefonisch spreekuur 
De orthopedie-consulenten zijn op beide locaties dagelijks tijdens kantooruren 
bereikbaar.  
In de meeste gevallen kan de consulent direct uw vraag beantwoorden. Indien nodig 
zal zij met de orthopedisch chirurg overleggen en u daarna zo spoedig mogelijk 
terugbellen.  
 
 

Vragen / Bereikbaarheid 
 

Heeft u tijdens uw behandeling vragen en/of problemen, blijf er niet mee rondlopen, maar 
neem contact op met een van de  
orthopedie-consulenten. 
 

Orthopedie-consulent 
 

Locatie Venlo 
routenummer 74  
 (077) 320 64 25 
ortho-consul-venlo@viecuri.nl 

Locatie Venray 
routenummer 11 
 (0478) 52 28 03 
ortho-consul-venray@viecuri.nl 

 

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en  
van 13.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
 
 

Bij ernstige medische problemen na de ingreep kunt u bellen naar de Spoedeisende 
Hulp (SEH): 
 (077) 320 58 10 
 

 
Wilt u meer informatie bezoek dan onze website: 

Orthopedie - Onze specialismen - VieCuri Medisch Centrum      
 
 

  

https://www.viecuri.nl/onze-specialismen/orthopedie/
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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