Sneller herstel

Onze kleine patiëntjes verliezen we niet uit het oog en
behandelen we met alle respect. Ook zij hebben het
recht om hun behandeling te kiezen.

Vele sporters scheuren hun kruisbanden. Met een normale operatie duurt het herstel meestal 9 tot 12 maanden.
Binnen het UZA zetten we in op een sneller herstel en
herstellen. We hechten de voorste en achterste kruisbanden in plaats van deze te verwijderen en te vervangen
door een andere pees uit de knie. Hiermee verkorten we
de revalidatie met meerdere maanden.

Zo staat professor Somville, diensthoofd orthopedie, elke
dag paraat om de kinderen met botkanker nog een zo
goed en lang mogelijk kwaliteitsvol leven te geven.
Als voorbeeld het verhaal van een vierjarig meisje, bij wie
een kwaadaardige botkanker in het bovenbeen (Ewing
sarcoom) werd vastgesteld. Bij deze patiënte heeft
professor Somville een oude, maar zeldzame techniek
toegepast om het been van het meisje te sparen. Hierbij
verving hij het kwaadaardige stuk in het bovenbeen door
een stuk uit het onderbeen. Op deze manier kon het
been van het kindje verder groeien en was een
amputatie van het been niet meer nodig.
Nu zijn we 5 jaar later en is het meisje genezen en kan
ze normaal rondlopen. Dit was haar nooit gelukt als
professor Somville voor een gemakkelijke oplossing was
gegaan, namelijk de amputatie.

“Mijn achterste kruisband was gescheurd. Met een normale operatie zou het een jaar duren voordat ik weer kon
sporten. Door deze nieuwe herstel operatie kon ik binnen
de drie maanden opnieuw paardrijden!”

Contact
Wilt u meer weten over het onderzoek naar orthopedische
letsels? Spreek gerust een van onze orthopedisten aan.
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Betere levenskwaliteit door
innovatieve behandelingen

Uw steun maakt het
verschil in de doorbraak
van medische innovaties.
UZA foundation en de innovatieve aanpak
binnen orthopedie

Voor specifieke vragen kunt u de dienst orthopedie
contacteren via +32 3 821 54 83 of via orthopedie@uza.be

Een behandeling is voor de patiënt innovatief als het zijn/
haar levenskwaliteit duidelijk beter maakt in vergelijking
met de meest voor de hand liggende behandeling.
UZA foundation / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Ann.Verbeeck@uza.be / Tel +32 3 821 41 97
GSM +32 498 07 71 20 / www.uzafoundation.be
Rek. nr. BE69 0017 9875 6478
Volg ons op facebook en twitter

foundation
Ondersteun ons onderzoek met een gift

UZA - Orthopedic Innovation Center

Wij hebben uw hulp nodig

Hoe u ons kunt steunen

Het Orthopedic Innovation Center binnen het UZA verricht
onderzoek naar aandoeningen aan zowel de spieren,
botten als gewrichten. Orthopedische letsels komen vaak
voor, bijna iedereen heeft gedurende zijn leven wel eens
een orthopedisch letsel.

Om innovatieve behandelingen te blijven uitvoeren en
verder te onderzoeken, zijn middelen nodig. De patiënten
nauw opvolgen en de resultaten verder onderzoeken
helpt het onderzoek verder. Om meer mensen met
orthopedische letsels te kunnen helpen, zijn er extra
middelen nodig.

Uw gift gaat rechtstreeks en voor 100% naar het onderzoek aan het Orthopedic Innovation Center.

Deskundig team

Elke gift verandert de levenskwaliteit

Elke arts binnen de dienst orthopedie heeft zijn/haar eigen
specialisatie en kan u hierdoor optimaal behandelen. Er
worden regelmatig nieuwe innovatieve behandelingen
ontwikkeld. Zo zoeken wij naar betere behandelingen om
voor u als patiënt het verschil te maken. Ook zijn we voortdurend bezig met wetenschappelijk onderzoek en halen
we het onderste uit de kast zodat u de meest optimale
behandeling kan krijgen.

Onze dienst orthopedie heeft alvast de juiste mensen en
technologie ter beschikking.

Hoe wij werken

Elke bijdrage is welkom. Giften van 5.000 euro of meer
worden bekend gemaakt op de dienst orthopedie.

We blijven in beweging, aangezien geneeskunde ook
niet stil staat. Orthopedische aandoeningen zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Aandoeningen aan
zowel de spieren, pezen, botten als gewrichten zijn letsels die vaak voorkomen. Binnen het UZA behandelen we
mensen met uiteenlopende problemen. Van baby´s met
ernstige heup afwijkingen tot ouderen met gebroken
heupen. Ook (top)sporters of mensen met uitgezaaide
kanker komen bij ons langs.

Elke gift maakt een verschil!
U kunt uw gift overschrijven op
UZA foundation
IBAN: BE69 0017 9875 6478
BIC: GEBABEBB
U kunt ook online schenken via
www.uza.be/schenking.

Mogen wij en onze patiënten op uw steun rekenen?
Wist u dat bij een schenking van meer dan 40 euro, u tot
45% van uw geschonken bedrag terug van uw belanstingen
kan recupereren?

Schenk, met vermelding van: 'Orthopedic Innovation
Center'. Voor elke gift vanaf 40 euro bezorgen wij u
uw fiscaal attest.

Het verschil dat u maakt voor
patiënten
“Beschadigd kraakbeen herstelt niet meer”
Dat staat in vele orthopedische boeken, maar
met de nieuwe kniedistractie behandeling kan
het wel!
Binnen het UZA introduceerden we deze innovatieve techniek in België. Hierbij plaatsen we
gedurende 6 weken een frame over de versleten
knie van de patiënt. Hierdoor kan het kraakbeen
teruggroeien en kan een knieprothese uitgesteld
of zelfs vermeden worden.

