
Wij stellen graag
aan u voor...

Onze orthopedisch chirurgen

Park Medisch Centrum is hét expertisecentrum  
voor het plaatsen van heupprotheses en behandeling  

van alle soorten heupproblemen.

Consult en eventuele operatie/behandeling kunnen  
op korte termijn plaatsvinden.

De zekerheid dat u in goede handen bent

Verwijsbrief via ZorgDomein



Heupprothese
Het Park Medisch Centrum is gespecialiseerd 
in het plaatsen van de heupprothese via de  
‘voorste benadering’. Bij deze techniek worden 
geen spieren losgemaakt om het heupgewricht te 
bereiken. Met name de belangrijke spieren voor 
een stabiel looppatroon (zonder zwikken) blijven 
volledig onaangetast. De kans dat de heup uit 
de kom schiet na de behandeling is uitermate 
klein en lager dan bij de niet spiersparende  
operatie technieken. 

De revalidatietijd is door deze techniek aan-
zienlijk korter. Buiten de behandeling van 
heup-protheses heeft ons team ook zeer veel 
ervaring met de behandeling van jongvolwas-
senen met (aangeboren) heupafwijkingen, zoals  
heupdysplasie en heup impingement. Ons team 
heeft een innovatief gepersonaliseerd pro-
gramma opgesteld om deze patiëntenpopulatie 
adequaat te behandelen. Hierbij zal het team 
eerst en vooral focussen op de niet-operatieve  
behandeling en het verduidelijken van uw  
probleem.

Orthopedische chirurgie
Het Park Medisch Centrum is een expertisecentrum waar u met al uw heupproblemen terecht kunt.  
Vanaf medio november 2020 zullen ook consulten plaats kunnen vinden in Maastricht. 
Ons team zoekt samen met u uit wat het beste behandeltraject is om u verder te helpen. 
Tijdens ons multidisciplinaire spreekuur, samen met de hipcoach (een gespecialiseerde  
fysiotherapeut), zoeken we uit of en welk oefenprogramma uw heupprobleem kan oplossen. 
Indien een operatie nodig blijkt, kunt u vertrouwen op de beste chirurgen, die ieder  
minimaal 250 van deze operaties per jaar verrichten. Onze chirurgen gebruiken spiersparende  
operatietechnieken met een korte revalidatieperiode en lage complicatiecijfers.

Medio november zal drs. C. Saraç starten met haar polikliniek in Maastricht. Prof. dr. K. Corten, dr. Henkus en  
drs. C. Saraç zijn allen experts op het gebied van spiersparende heupoperaties zoals ook protheses  
plaatsen via de efficiënte voorste benadering (de EDA hip). Zij opereren en behandelen patiënten in  
teamverband om de efficiëntie en kwaliteit tot het hoogst haalbare niveau te brengen.

De zekerheid dat u in  
goede handen bent

Park Medisch Centrum en Parkkliniek bestaan 
al 25 jaar en staan bekend om de kwaliteit op 
het gebied van heupprotheses, knieprotheses 
en neurochirurgie. De consulten in Maastricht 
zullen met name bedoeld zijn voor de groep  
patiënten met heupproblematiek die een 
operatieve behandeling behoeven.



Prof. dr. Kristoff Corten, orthopedisch chirurg
Prof. dr. K. Corten heeft zich tijdens zijn  
opleiding over een periode van 5 jaar exclusief 
toegelegd op het aanleren van specifieke spier-
sparende chirurgische technieken in de heup- 
chirurgie.

Hiervoor heeft hij verschillende langdurige  
opleidingen genoten in tal van wereld gere-
nommeerde centra in het Verenigd Koninkrijk,  
Canada, de US en Zwitserland. Hij heeft zich 
in zijn doctoraat toegelegd op het anatomi-
sche onderzoek van spiersparende operatie- 
methodes van het heupgewricht zoals de  
voorste benadering (EDA Hip). 

Gedurende de periode van 2010 tot 2016 heeft 
hij de spiersparende operatiemethode voor het 
plaatsen van heupprotheses verder geperfec-
tioneerd. Hiervoor heeft hij een specifieke tech-
niek ontwikkeld die de operatieduur en de bij-
behorende spierschade nog verder verminderd 
heeft. 

De Efficient Direct Anterior (EDA Hip) is een 
chirurgische techniek waarvoor vandaag de dag 
honderden chirurgen van over heel de wereld 
opleiding komen volgen bij prof. dr. K. Corten. 
Hij onderzoekt de resultaten van deze techniek 
en publiceert in tal van wetenschappelijke tijd- 
schriften en schrijft in internationale tekstboeken.

Prof. dr. K. Corten gelooft ook zeer sterk in de 
multidisciplinaire omkadering van de patiënt 
tijdens het hele behandeltraject. Daarom heeft 
hij door de jaren heen het team van de heup-
praktijk uitgebreid zodat verschillende specia-
listen de patiënt goed kunnen voorbereiden en 
begeleiden om zo het best mogelijke behandel- 
resultaat te kunnen behalen. Deze patiëntspeci-
fieke multidisciplinaire begeleiding is uniek.

De visie van prof. dr. K. Corten is dat begelei-
ding van patiënten door top specialisten in hun 
eigen vak noodzakelijk is om de best moge-
lijke optimale resultaten van de behandeling te  
bereiken. Daarom heeft hij een team gevormd 
met mensen die elk hun specifieke expertise 
hebben, gaande van de administratieve begelei-
ding, de patiëntspecifieke fysiotherapeutische 
coaching en de behandeling van de jonge heup. 

Deze hele begeleiding wordt versterkt door een 
belangrijke softwarebegeleiding en monitoring 
in de vorm van patiëntspecifieke applicaties. 
Deze applicaties laten toe om verschillende  
therapieën te evalueren op een wetenschappelijk 
verantwoorde manier. 

Deze wetenschappelijke bevindingen worden 
door het onderzoeksteam gepubliceerd in tal 
van wetenschappelijke tijdschriften. 

De +++ van Park Medisch Centrum

• Korte wachttijden
• Binnen een week afspraak
• Bereikbaar via Zorgdomein
• Artsen zijn goed bereikbaar
• Gratis parkeren 
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Drs. Cigdem Saraç, orthopedisch chirurg
Mevrouw drs. C. Saraç is een zeer ervaren  
orthopedisch chirurg. Drs. C. Saraç is gespecia-
liseerd in de voorste benadering voor het plaat-
sen van een heupprothese en in het behandelen 
van jonge volwassenen met een heupprobleem. 
Zij heeft haar opleiding tot orthopedisch chirurg 
gevolgd in de regio Leiden en Den Haag. Zij is 
gedurende haar gehele opleiding getraind in 
de voorste benadering voor prothesechirurgie. 
Aansluitend aan haar opleiding heeft zij gedu-
rende 2 jaar een intensieve opleiding genoten 
bij prof. dr. K. Corten in het Universitair zieken-
huis te Genk. Drs. C. Saraç heeft zich hierbij 
ook verder toegelegd op de spiersparende 
behandeling van jonge patiënten met heup-
problemen. Zij heeft tevens veel ervaring in  
wetenschappelijk onderzoek en werkt aan de 
laatste fase van haar doctoraatsonderzoek. Zij 
zal zich verder blijven toeleggen op wetenschap-
pelijk onderbouwde behandelingen van onze  
patiënten in de heuppraktijk. 

Eén van de hoofdonderwerpen van haar  
onderzoek, bestaat in de wetenschappelijke 
opvolging van patiënten die binnen 24 uur het  
ziekenhuis verlaten na een EDA heupprothese.
Naast het uitvoeren van de operaties volgens 
de recentste technieken, ontfermt drs. C. Saraç 
zich over de jonge adolescenten met een (aan-
geboren) heupafwijking. Samen met fysiothera-
peut N. Rosier en hip coach S. Roose vormt zij 
de Young Adult Hip Unit waarbij het team zoekt 
naar gepersonaliseerde en op maat gemaakte 
oefenprogramma’s. Patiënten worden door het 
team zeer nabij gevolgd en begeleid. Tevens is 
een directe communicatie met de behandelde 
fysiotherapeut mogelijk. Drs. C. Saraç begeleidt 
de patiënten gedurende het gehele behandel-
traject waarbij zij graag veel tijd en aandacht 
neemt voor het verhaal, de ervaringen en de 
klachten van de patiënt.

Ons team bestaat uit een gepassioneerd  
en toegewijd team dat betrokken is bij uw  
behandeling waardoor uitstekende voorberei-
ding en nabehandeling op maat worden gemaakt,  
specifiek voor u. 

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt 
goed betrokken wordt bij uw gehele behan- 
deling en tevreden bent.

Via ZorgDomein kunt  
u een afspraak maken



Drs. Hans Erik Henkus, orthopedisch chirurg
Drs. H. Henkus studeerde geneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam waarna hij zich 
specialiseerde als orthopedisch chirurg. Hij was 
13 jaar werkzaam in het HAGA-ziekenhuis in 
Den Haag. Sinds 1 april 2017 is hij werkzaam in 
het Alrijne ziekenhuis in Leiden en Leiderdorp 
en per juli 2017 in het Park Medisch Centrum 
in Rotterdam. Zijn belangrijkste aandachts- 
gebied is de heup. Hij heeft veel ervaring 
met de voorste benadering bij het plaatsen 
van heupprothesen en heeft nationale en  
internationale bekendheid. Geregeld geeft hij  
cursussen in binnen- en buitenland. 

Nol Rosier, fysiotherapeut/manueel 
therapeut MSc
In 2013 is N. Rosier afgestudeerd aan de oplei-
ding Fysiotherapie te Heerlen. Hierna heeft hij 
de 3-jarige master Manuele therapie gevolgd 
aan de SOMT University te Kerpen. Als manueel 
therapeut is hij specialist op het gebied van de 
wervelkolom en overige gewrichten. Hij heeft 
zich verder gespecialiseerd in de behandeling 
van verschillende heupaandoeningen. 

N. Rosier vervult binnen het team van  
Park Medisch Centrum Maastricht, de rol van 
Hip Coach. Hij zal samen met de patiënt een  
gepersonaliseerd oefenprogramma opstellen 
om het heupprobleem via gerichte oefeningen 
te lijf te gaan. Bij patiënten die een operatie  
moeten ondergaan, kunnen we door middel van 
pre-operatieve oefeningen de spieren versterken 
en reeds anticiperen op de situatie na de opera-
tie. Tijdens de revalidatie zal hij de patiënt en de  
fysiotherapeut met raad en daad bijstaan. 

Als de patiënt ernaar streeft om weer te gaan 
sporten, zal de Hip Coach zorgen voor een  
veilige sporthervatting. 
Als Hip Coach zal hij zijn patiënten en de  
behandelende fysiotherapeut naar het meest  
optimale resultaat coachen. Hierbij is de nauwe 
interactie en communicatie met de behande- 
lende fysiotherapeut cruciaal. De samenwerking 
tussen drs. C. Saraç en de Hip Coaches van 
de heuppraktijk en het Park Medisch Centrum  
Maastricht is zeer belangrijk. 



Park Medisch Centrum Maastricht
Gevestigd binnen: Fysiotherapie Rosier

Sint Annalaan 23A
6214 AA Maastricht

043 - 870 14 14

Park Medisch Centrum Rotterdam
Hoofdweg 90

3067 GH Rotterdam
010 - 436 15 37
info@parkmc.nl

www.parkmedischcentrum.nl

Verwijsbrief van de huisarts kan via ZorgDomein naar: 
 Park Medisch Centrum Rotterdam.
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De zekerheid dat u in  
goede handen bent


