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‘Samen zorgen we ervoor dat onze patiënten de beste zorg krijgen’

Meer dan alleen gipsen
‘Een ongelukje tijdens het snowboarden’, zegt Yorick Lindeman.
Hij laat z’n gegipste rechter arm
zien. Gipsverbandmeester Rob
Gonkel zet de cirkelzaag erin en
even later kan de Lelystedeling zijn
arm weer bewegen.
Omdat hij morgen gaat vliegen, krijgt
hij een brace. Deze is veilig op grote
hoogte en geeft –in de laatste weekvoldoende steun. Yorick, die tijdens
zijn wintersportvakantie ongelukkig
ten val kwam, bezocht de gipsverbandkamer in MC Zuiderzee direct
na aankomst in Nederland. ‘Mijn pols
deed zeer. Uiteindelijk bleek dat hij in
Oostenrijk niet goed gezet was.’
In de winter zien de gipsverbandmeesters van MC Groep regelmatig schaatsers en snowboarders. ‘Bij gladheid en
wanneer er tochten geschaatst kunnen
worden, is het hier drukker dan anders.
Ook aan het begin van het voorjaar en
de zomer zien we regelmatig mensen
met botbreuken.

Denk bijvoorbeeld aan ongelukjes
tijdens het fietsen, rolschaatsen en
trampolinespringen’, legt hij uit.
‘Maar we doen veel meer dan het
gipsen van gebroken armen en benen’,
vertelt hij. ‘We voorzien bijvoorbeeld
mensen met handletsel van spalken,
baby’s van spreidbroekjes en bieden
specialistische nazorg. We beschikken
over botgroeistimulatoren, die ervoor
zorgen dat bot sneller aangroeit en
patiënten sneller herstellen.’
Rob en zijn collega’s Rhea Wolffgramm
en Esther Verwaerde maken van
gips en kunststof hulpmiddelen die
zorgen voor rust, stabilisatie, correctie,
ondersteuning of het in beweging
krijgen van een bepaald gewricht.
Voorbeelden? Spalken, loopgips en
armgips, braces en tijdelijke protheses
en korsetten. Ook wordt gewerkt met
confectie orthesen. Dit zijn standaard
hulpmiddelen die kunnen ondersteunen, corrigeren of beschermen.

Gipsverbandmeester Rob Gonkel en Yorick Lindeman
Rob Gonkel werkt in een hecht team.
We werken nauw samen met onder
anderen chirurgen, orthopeden en
plastisch chirurgen. Onze werkdag
begint ’s morgens om 7.30 uur met

de fotobespreking. Dit is een overlegmoment waarin we samen met
onder andere specialisten de patiënten
bespreken die de dag ervoor met
botbreuken op de spoedeisende hulp

zijn geweest. Samen zorgen we ervoor
dat onze patiënten de beste zorg
krijgen’, besluit hij enthousiast.

AGENDA

Bevallen
Voor voorlichting
over bevallen in
MC Zuiderzee
met aansluitend
een rondleiding
op de verloskamers kunt u
iedere 1e maandagavond van de maand terecht in het
ziekenhuis in Lelystad.
Aanmelden kan tijdens kantooruren op telefoonnummer
(0320) 271 345 (Kraamafdeling MC Zuiderzee).

Toprotsonze

medewerkers
IC-verpleegkundigen Annemaaike van den Bos en Evelien Derks:
‘We nemen de tijd om ons te verdiepen in onze patiënten en hun familie. Veel
mensen die op onze afdeling verblijven zijn erg ziek.
We hebben daarom -naast de vele verpleegkundige handelingen- oog voor de
kleine dingen die het leven aangenaam maken, zoals eens extra de tijd nemen
om iemands haar te verzorgen.’

Welkom!

MC Zuiderzee
organiseert elke
maand een gratis
informatieavond
over de theorie en
praktijk van borstvoeding. De informatieavond begint om 19.30 uur en
duurt tot 21.30 uur.
Aanmelden kan tijdens kantooruren op telefoonnummer
(0320) 271 345 (Kraamafdeling MC Zuiderzee).

Een overzicht van alle bijeenkomsten vindt u op www.mcgroep.com

Korte wachttijden bij MC Groep
MC Groep vindt het belangrijk dat patiënten snel toegang hebben tot het ziekenhuis. U kunt dan ook snel terecht voor onderzoek, eerste afspraak bij de medisch
specialist en behandeling op één van de locaties van MC Groep. Meer informatie
vindt u op www.mcgroep.com (onder ‘Direct naar’ vindt u wachttijden).

Geef uw mening
We horen graag uw mening over ons
ziekenhuis, onze medewerkers en
onze dienstverlening.

Deze baby’s werden
onder andere in
MC Zuiderzee geboren.
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Ga hiervoor naar:

www. ZorgkaartNederland.nl

MC Groep
Bezoektijden
Bezoek is welkom van 15.00 en
16.00 uur en van 19.00 en 20.00 uur.
Kijk voor afdelingen met afwijkende
bezoektijden op www.mcgroep.com
MC Dronten
Het Zwarte Water 77 8253 PD Dronten
T. 0320 271 010
MC Emmeloord
Urkerweg 1
Postbus 5000 8300 GA Emmeloord
T. 0527 637 150
MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
Postbus 5000 8200 GA Lelystad
T. 0320 271 888

Volg MC Groep op Facebook, Twitter en Instagram

We moeten Zeker weten! wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntenpas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Dit geldt ook voor kinderen. De medewerker van het ziekenhuis controleert uw pas voor uw eigen patiëntveiligheid.

