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         Gegevens per eind 2019 
 

Algemene gegevens ziekenhuis (volgens opgave ziekenhuis) 

 

Naam: Groene Hart Ziekenhuis  

Adres: Gouda, Bleulandweg 10 

 

Website: www.ghz.nl 

 

Scoliose specialisatie 

Idiopathisch:  ja 

Congenitaal:  ja 

Degeneratief:   ja 

Neuromusculair:  nee  

Hyperkyfose:   ja 

 

Samenstelling scoliose behandelteam 

Orthopedisch chirurgen:  F.C.E.M. Wijffels 

     P.S.W.A. Haen 

     P.J.E.M. Poelman, kinderorthopeed 

Fysiotherapeut/oefentherapeut:  R. Bax 

     A. Verhoeven 

Instrumentmaker/orthesist:  B. Schreur, orthopedisch technoloog 

 
 

Kwaliteitscriteria (volgens opgave ziekenhuis) 

 

• Röntgendiagnostiek vindt plaats conform een schriftelijk protocol. 

 

• MRI scans          Op indicatie 

 

• Behandeling volgens Algemeen diagnose- en behandelschema,  

gebaseerd op het Stroomdiagram Idiopathische Scoliose. 

 

• Van alle patiënten is een individueel behandelplan aanwezig. In elk individueel 

behandelplan staat de naam van de hoofdbehandelaar.  

 

• Het aanmeten en de begeleiding bij het dragen van een brace geschiedt conform een 

vastgelegde procedure  

 

• Er is geen schriftelijk wenprogramma voor dragen van een brace aanwezig. Er bestaat de 

mogelijkheid van opname in ziekenhuis voor een wenprogramma voor het dragen van een 

brace.  

 

• Nabehandeling, controle en begeleiding voor het dragen van een brace verloopt conform 

een individueel behandelplan.  

 

 

http://www.ghz.nl/
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• Wachttijd voor conservatieve behandeling van scoliose  :   < 4 weken 

 

• Aantal orthopedisch chirurgen beschikbaar voor scoliose behandeling: 3 

     

• Er bestaat een structurele samenwerking met het OLVG in Amsterdam  

en het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. 

 

• Er is een speciaal scoliose spreekuur met een multidisciplinair  

behandelteam. Een psycholoog maakt op indicatie deel uit van het team.  

 

• Aantal scoliosepatiënten onder behandeling per chirurg/per jaar:   40 

 

  * Aantal patiënten per chirurg / per jaar in 2016 : 30 

 

• Aantal aangemeten braces per instrumentmaker/orthesist per jaar:  > 15 

 

• Aantal patiënten per fysiotherapeut gezien tijdens spreekuur:   10 

 

• Op de website van het ziekenhuis is wordt voorlichting gegeven  

over scoliose en de behandeling ervan met een overzicht van  

het aanbod scoliosezorg. 

 

• Op de website wordt verwezen naar de website  

     van de Vereniging van scoliosepatiënten. 


