
 

 

Zuyderland Nr. 1 | februari 2017 

  

 

 

 

Ook vakgroepen Neurologie en Cardiologie gefuseerd 
 

Zowel de vakgroepen Neurologie als de vakgroepen Cardiologie van voormalig Atrium en Orbis zijn 

sinds 1 januari 2017 gefuseerd. 

De gefuseerde vakgroep Neurologie van Zuyderland Medisch Centrum telt nu 21 specialisten, die van de 

vakgroep Cardiologie 26 specialisten. 

Wat is er veranderd? 

Voor patiënten en huisartsen is de belangrijkste verandering dat er vanaf 1 januari naar één vakgroep 

wordt verwezen, die op verschillende Zuyderland-locaties actief is. Later merken patiënten bijvoorbeeld 

dat cardiologen diverse behandelingen op verschillende locaties uitvoeren. Dit betekent dat de patiënt, 

voor de behandeling door een vaste arts, ook naar de andere locaties kan worden verwezen. Ook binnen 

de poliklinische zorg gaat meer uitwisseling plaatsvinden. Dat is nu al het geval in bijvoorbeeld 

Brunssum, waarbij neurologen van de voormalige vakgroep uit Orbis al werken op de poli binnen Mijn, 

Centrum voor Medische Zorg. 

Concentratie 

Tevens zal er binnen Neurologie en Cardiologie, net als in de rest van de zorg binnen Zuyderland, sprake 

van concentratie. Zo geldt voor Cardiologie dat de zorg van pacemakers, hartritmestoornissen en 

hartfalen gedurende 2017 langzaam zal verschuiven naar Sittard-Geleen. In Heerlen komt de focus te 

liggen op spoedzorg en behandeling van kransslagvaten. Daar wordt u later bij betrokken en over 

geïnformeerd. 

Alle artsen in beeld 

Klik hier voor het overzicht van alle neurologen binnen Zuyderland Medisch Centrum en hier voor het 

overzicht van alle cardiologen. 

 

Bekkenfysiotherapie Zuyderland 
 

Lisette van Mosselveld werkt al een lange tijd in Zuyderland als geregistreerd bekkenfysiotherapeut 

(sinds 2012) en als kinderbekkenfysiotherapeut (afgestudeerd in 2015). Sinds de verhuizing naar Mijn, 

centrum voor medische zorg in mei 2016 heeft ze haar plek op de 3
e 

etage, balie 3.01.  

 

Als bekkenfysiotherapeut behandelt ze mannen, vrouwen en kinderen met klachten in het 

bekken(bodem)gebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie één 

van de behandelmogelijkheden. Het is een bewezen effectieve therapie. 
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https://www.zuyderland.nl/medewerkers/?specialisme-afdeling=neurologie
https://www.zuyderland.nl/medewerkers/?specialisme-afdeling=cardiologie
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De indicaties zijn: 

- Urine incontinentie (stress-urgency-gemengd): hierbij is een verwijzing noodzakelijk 

- Verhoogde mictiefrequentie 

- Moeizaam kunnen plassen 

- Fecale incontinentie 

- Obstipatie 

- Prolapsen (descensus uteri, rectocèle, cystocèle) 

- Pijn in de onderbuik, t.p.v. de bekkenbodem, rond de anus of de geslachtsdelen 

- Prostatodynie 

- Seksuele problematiek zoals vaginisme, dyspareunie, erectiele dysfunctie 

- Pré- en post operatief bij chirurgische interventies in het kleine bekken 

- Bekkenpijn en daaraan gerelateerde lage rugklachten door bijvoorbeeld zwangerschap en/of 

bevalling. 

 

Er vindt uitgebreide diagnostiek plaats en er zijn diverse behandelmogelijkheden. Voor informatie zie 

www.nvfb.nl (tabblad: voor verwijzers). 

 

Ook kunt u, om te bepalen of er een indicatie is voor bekkenfysiotherapeutische behandeling,  

gebruikmaken van het fysiotherapeutisch consult. Na een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek volgt er 

een schriftelijk verslag met onderzoeksresultaten naar de verwijzer. De beslissing over het verdere beleid 

ligt bij de verwijzer.  

 

Sinds januari 2006 kunnen patiënten gebruik maken van Directie Toegankelijkheid Fysiotherapie. Dit 

geldt ook voor bekkenfysiotherapeutische indicaties. Maar bij urine incontinentie, pré- en post operatief 

bij chirurgische interventies en bij zwangerschap gerelateerde bekkenpijn is wel een verwijzing nodig. 

 

Bekkenfysiotherapeuten zijn te vinden in het register bekkenfysiotherapie, onderdeel van het Centraal 

Kwaliteitsregister Fysiotherapie (www.defysiotherapeut.com ) 

 

Contactgegevens Lisette van Mosselveld: l.vanmosselveld@zuyderland.nl, 06-21546100 

 

 

Tijdelijke verhuizing Bloedafname Kerkrade 
 

Vanwege de renovatie op onze locatie in Kerkrade, is de Bloedafname tijdelijk verhuisd van de 

centrale hal naar de eerste verdieping. 

 

Zuyderland Kerkrade wordt in 2017 gerenoveerd. Als de renovatie later dit jaar klaar is, maakt 

Zuyderland deel uit van het zogenoemde Center Court. Een levendig stukje Kerkrade waar zorg, 

gezondheid, sport en onderwijs elkaar ontmoeten. Na de renovatie in december, kunnen patiënten voor 

het bloedprikken in Kerkrade weer gewoon terecht in de centrale hal. De openingstijden blijven 

ongewijzigd. Bloedprikken is mogelijk op werkdagen van 08.00-16.00 uur. 
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