
Voorste kruisbandletsel
acuut (sneltraject)

Heeft u bij het sporten of bewegen een blessure aan uw voorste kruisband opgelopen?
Dan kunt u bij het St. Anna Ziekenhuis terecht voor onderzoeken en een passende
behandeling. Bij de afdeling orthopedie kunt u kiezen voor een sneltraject. U heeft dan
binnen een week na de verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts een
combinatieafspraak op de polikliniek orthopedie in Eindhoven. Tijdens deze afspraak
doet de orthopeed verschillende onderzoeken om te bekijken welk letsel u precies
heeft. Als de diagnose bekend is, bespreekt de orthopeed met u welke behandelingen
mogelijk zijn en welke behandeling het beste bij u past. Deze behandeling plannen wij
zo snel mogelijk met u in. U komt in aanmerking voor het sneltraject als u tussen de
16 en 45 jaar bent. Valt u niet in deze leeftijdscategorie? Dan kunt u een afspraak
maken bij het reguliere spreekuur van de orthopeed.

 

Voorste kruisbandletsel acuut (sneltraject) bij het St.
Anna Ziekenhuis en bij TopSupport
Bij het St. Anna Ziekenhuis bent u op de juiste plaats voor kwalitatief goede zorg die
gebaseerd is op uw wensen en behoeften. Wij hebben de zorg zo georganiseerd dat zo
veel mogelijk onderzoeken en behandelstappen op dezelfde dag plaatsvinden. Dat
scheelt u tijd, ‘geregel’ en onzekerheid. Het behandeltraject voor voorste
kruisbandletsel bestaat uit operatieve en niet-operatieve (conservatieve)
behandelmethoden.  Het St. Anna Ziekenhuis en top(sport) zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Wij hebben een jarenlange samenwerking met voetbalclub PSV en
andere topsportorganisaties. Mede door deze samenwerking horen wij op het gebied
van klachten bij sporten en bewegen bij de top van Nederland.

De behandeling van voorste kruisbandletsel valt onder het Waardegedreven Zorg
Programma van het St. Anna Ziekenhuis. Dit betekent dat wij uitkomsten van de
behandeling meten die voor u van belang zijn. Daarnaast proberen we deze continu te
verbeteren. Zo maken we onze zorg (nog) beter.

https://www.st-anna.nl/poliklinieken-en-afdelingen/polikliniek-orthopedie-geldrop/
https://www.st-anna.nl/over-st-anna-ziekenhuis/kwaliteit-veiligheid/waardegedreven-zorg/


Afspraak maken of contact opnemen
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via onze
site of per telefoon.

Orthopedie
040 - 286 4864
Route 32
Wachttijden overzicht









Het proces

Verwijzing en afspraak maken
Met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts kunt u via de
klantenservice een afspraak maken bij de orthopeed.

Niet vergeten

Verwijzing huisarts/bedrijfsarts

MRI-scan
Als u in het ziekenhuis komt, krijgt u een MRI-scan.

Andere services

MRI-scan

Afspraak bij de orthopeed
Na de MRI heeft u een afspraak bij de orthopeed. De orthopeed bespreekt
met u het resultaat van het MRI-onderzoek. Eventueel verricht de
orthopeed nog een aantal korte onderzoeken om de definitieve diagnose
te stellen.

https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/orthopedie/
tel:040 - 286 4864
http://plattegronden-anna.nl/#map/d84_d93/panorama
https://www.st-anna.nl/naar-het-ziekenhuis/wachttijden/wachttijden-overzicht/
https://www.st-anna.nl/onderzoeken/mri-scan/


Bespreken van de behandelmogelijkheden
Tijdens het consult met de orthopeed bespreekt u direct welke
behandelmogelijkheden er zijn. Als u geen actief leven leidt, is een operatie
niet altijd nodig. Dan kiezen wij in overleg met u gekozen voor een
conservatieve behandelmethode. Als u jong bent en/of een actief leven
leidt, raden wij een operatie aan. Er zijn verschillende operatietechnieken
voor vervanging van de voorste kruisband mogelijk: de Semitendinosus
Gracilis techniek, de donor peestechniek en een techniek waar wij gebruik
maken van het middelste deel (eenderde) van uw eigen kniepees
(patellapees). Iedere techniek heeft zijn voor- en nadelen. In het St. Anna
Ziekenhuis wordt meestal de Semitendinosus Gracilis techniek gebruikt.
Meer informatie vindt u op de St. Anna Ziekenhuis app.

Niet vergeten

Het is belangrijk dat u vervoer
regelt voor na de operatie.


Bij een operatie: afspraak met de anesthesiemedewerker
Als blijkt dat een operatie nodig is, dan plannen wij deze zo snel mogelijk in
overleg met u in. U krijgt dan een gesprek bij de anesthesieverpleegkundige.
Zij bespreekt de manier van verdoving. Ook voert zij lichamelijk onderzoek
uit.

Optioneel: Afspraak bij de fysiotherapeut
Soms is het nodig dat de fysiotherapeut u beoordeelt voordat u
geopereerd wordt. In dat geval kunt u direct terecht bij een fysiotherapeut
van TopSupport.

Download de St. Anna app 

https://www.st-anna.nl/tips/st-anna-ziekenhuis-app/


De dag van de operatie
De operatie vindt plaats in dagbehandeling. Als u zich goed voelt, mag u op
de dag van de operatie weer naar huis. Het kan voorkomen dat u op advies
van uw behandelend specialist een nacht ter observatie in het ziekenhuis
blijft. Voordat u naar huis gaat, komt de fysiotherapeut aan uw bed om
uitleg te geven over oefeningen en krijgt u pijnmedicatie voor enkele dagen
mee naar huis.

Niet vergeten

Slikt u thuis medicijnen? Neem
deze dan in de originele verpakking
mee naar het ziekenhuis.

Voor de operatie moet u
nuchter zijn. Dat betekent dat u tot
6 uur voor de opname mag eten,
drinken en roken. Tot 2 uur voor de
opname mag u alleen water drinken.





Controleafspraak
Twee weken na uw operatie komt u op de polikliniek orthopedie voor
wondcontrole en het verwijderen van hechtingen. Zie hiervoor uw
afsprakenkaartje.


