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Consult
Martini Sportmedisch Centrum, route 0.8
Telefoon (050) 524 7285, email sport@mzh.nl

Algemeen
•	Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en
een geldig identiteitsbewijs mee.
•	Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met de afdeling via
tel. (050) 524 7285.

Inleiding
Op het consult van het Martini Sportmedisch Centrum kunt u terecht voor sportblessures en alle andere sport- en beweeggerelateerde klachten. Dit kunnen
klachten zijn tijdens het sporten of klachten, waardoor u niet meer kunt sporten.
De sportarts bespreekt en onderzoekt uw klachten en stelt een gerichte diagnose. Zo nodig kan er op de polikliniek echografisch onderzoek worden ingezet om
de diagnose nauwkeurig te kunnen stellen. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen bij de afdeling Radiologie (bijvoorbeeld röntgenonderzoek of
MRI onderzoek). Na specifieke uitleg over de diagnose en beïnvloedende factoren, stelt de sportarts een behandelplan voor u op of geeft de sportarts u advies
over vervolgbehandelingen en/of aanpassingen in uw trainingsschema. De
sportarts kan u ook doorverwijzen naar een andere medisch specialist, bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, of naar bijvoorbeeld een (sport)fysiotherapeut.
U kunt op ons spreekuur niet alleen terecht met blessures van het bewegingsapparaat. De sportartsen kunnen u ook helpen met inspanningsgebonden klachten
zoals kortademigheid, pijn op de borst, moeheid of prestatievermindering/overtraining.

Over het onderzoek
Een afspraak maken voor een consult kan telefonisch. Het Martini Sportmedisch
Centrum houdt dagelijks spreekuren (behalve op donderdag). De sportartsen
houden op gezette tijden gezamenlijk spreekuur met orthopedisch chirurgen.
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Het is mogelijk dat de sportarts u bij sportcardiologische problemen doorverwijst
naar het sportcardiologie-spreekuur. Er bestaan ook goede verwijslijnen naar bijvoorbeeld revalidatie-artsen, chirurgen en andere medisch specialisten en naar
bijvoorbeeld sportdiëtisten, sportpsychologen en sportpodotherapeuten.

Kosten
De kosten van een consult en herhaalconsulten bij het Martini Sportmedisch
Centrum vallen onder de basisverzekering. Dit gaat dus ten koste van uw eigen
risico.

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van de huisarts om een afspraak te maken op ons
spreekuur.

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat het consult naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het
geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover
vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u op werkdagen
contact opnemen met het Martini Sportmedisch Centrum, tel (050) 524 7285 of
sport@mzh.nl.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 00
700 RM Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

09-2016

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen
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