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Een operatie komt nooit gelegen. Als 
het dan toch nodig is, wil niemand lang 
wachten. in kliniek Sportstad heerenveen 
passen de behandelaars zich aan 
aan de patiënt. Of het nu gaat om een 
hernia-, liesbreuk- of spataderoperatie, 
een borstvergroting of ooglidcorrectie 
- wachttijden worden tot een minimum 
beperkt. Ook kan de patiënt rekenen op 
veel persoonlijke aandacht.

Iedere week gebak



h
ig

h
li

g
h

t
7

Vlak naast het Abe Lenstrastadion is in een paar 
jaar tijd Sportstad Heerenveen verrezen, een 
multifunctioneel centrum voor sport, lifestyle, 
gezondheid en ontspanning. Hier, in de Life Style 
Passage, is onder de zuidtribune van het stadion 
kliniek Sportstad Heerenveen gevestigd.  De 
ruime wachtkamer ademt zakelijke chique. ,,We 
zijn een Zelfstandig Behandelcentrum’’, vertelt 
directeur Greta Brouwer. ,,In de volksmond 
heet het privékliniek. Veel mensen denken dan 
meteen aan: ‘zelf betalen en dus duur’. Maar 
niks is minder waar. Negentig procent van onze 
ingrepen wordt door de verzekeraars vergoed.’’

De kliniek startte drie jaar geleden met plasti-
sche en cosmetische chirurgie - zoals borstver-
grotingen en -verkleiningen, buikwand- maar 
ook ooglidcorrecties - en handchirurgie bij 
carpaal tunnelsyndroom en Morbus Dupuytren, 
een verkromming van de vingers bij vooral 
oudere mensen. Inmiddels biedt het centrum 
nog meer specialismen: de behandeling van 
lies- en navelbreuken, spataderchirurgie, kijk-
operaties bij voetbalknietjes en hernia-opera-
ties. Binnenkort start een poli voor patiënten met 
ernstige pijnklachten.

LaagdrempeLig
Plastisch chirurg Bas Rysavy werkte in het 
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen voordat hij 
naar Heerenveen kwam. ,,Ik kan dus vergelijken. 
Het grote verschil zit in de benadering. Hier is 
een patiënt geen nummer. Artsen en verple-
ging nemen voor iedereen de tijd en dat wordt 
gewaardeerd. Voor een ingreep op plastisch 
gebied moet iemand heel wat schroom en 
angst overwinnen. We willen daarom laagdrem-
pelig zijn. Ik ben iemand van de persoonlijke 
benadering, een patiënt moet zich hier thuis-
voelen.’’

Een lage drempel betekent niet automatisch: 
‘U vraagt en wij draaien’. Eerlijke voorlichting en 
advies staan voorop, zegt hij. ,,Iedere patiënt 

is anders, het is maatwerk. We moeten niet ten 
koste van alles geld willen verdienen. Bij een 
mevrouw die veel te zwaar is, begin ik niet aan 
een buikwandcorrectie. Ik adviseer haar om 
eerst op haar streefgewicht te komen. Want 
een verhoogd gewicht geeft extra risico op 
infecties en bloedingen. Een enkele keer zoekt 
zo’n patiënte haar heil ergens anders. Dat is 
dan jammer maar de operatie moet verant-
woord zijn en ik ga voor een goed resultaat.’’   

poLikLinisch
Een privékliniek zit vast aan allerlei regels. Een 
daarvan is, dat er geen 24-uurs zorg gegeven 
wordt. Ingrepen zijn poliklinisch, de patiënt 
gaat dezelfde dag weer naar huis. Indien 
nodig wordt de patiënt naar Hotel Tjaarda in 
Oranjewoud overgebracht. Rysavy: ,,In zo’n 
geval gaat er een verpleegkundige mee die 
daar ook de nacht doorbrengt. De behan-
delend specialist gaat ‘s avonds altijd bij de 
patiënt langs en is ‘s nachts oproepbaar. Bij 
ernstiger problemen kan de patiënt in zieken-
huis De Tjongerschans terecht. Gelukkig is dat 
nog nooit nodig geweest.’’

Een poliklinische hernia-operatie, is dat moge-
lijk? ,,Jazeker’’, zegt Menno Iprenburg. ,,Ik pas 
een endoscopische techniek toe die ook wel 
sleutelgattechniek wordt genoemd. De patiënt 
wordt plaatselijk verdoofd en blijft volledig 
aanspreekbaar. Via een klein gaatje in de 
huid breng ik – onder röntgendoorlichting - de 
endoscoop binnen. Hier doorheen bedien ik de 
instrumenten die nodig zijn om de hernia aan te 
pakken.’’

sneL resuLtaat
Anesthesist Alexander Godschalx is de vaste 
operatiepartner bij deze hernia-ingrepen. ,,Ik  
zorg dat de patiënt in optimale conditie is zodat 
Iprenburg kan opereren. Inmiddels hebben we 
samen al heel veel mensen op deze manier 
geholpen. Ze komen niet alleen uit Nederland, 

maar ook van ver daarbuiten: Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Spanje, we hebben zelfs een 
patiënt uit Canada gehad. Het is dankbaar 
werk want mensen zien zó snel resultaat.’’

Iprenburg: ,,Een patiënt komt soms binnen op 
een brancard omdat hij vergaat van de pijn. Na 
een paar uur kan hij weer lopend naar buiten. 
Daags na de operatie bel ik een patiënt altijd 
op om te horen hoe het gaat. Toen ik onlangs 
weer zo’n patiënt belde, vertelde hij dat hij op 
dat moment op een boot zat. Hij was, een dag 
na de ingreep, met vrienden aan het vissen op 
het Wad.’’  

sporters
,,Er melden zich veel sporters voor deze 
methode. Wielrenners, schaatsers, volleyballers, 
onlangs nog een professioneel basketballer. 
De club wil zo iemand zo snel mogelijk op de 
been hebben en hier kan dat. ‘s Ochtends 
geopereerd, ‘s middags naar huis. Met minder 
kans op complicaties. En wachttijden zijn bij 
ons te verwaarlozen. Als de MRI-scan uit het 
ziekenhuis uitwijst dat er inderdaad sprake is 
van een hernia, kan men binnen een week 
onder het mes.’’ Greta Brouwer: ,, De resultaten 
zijn goed en onze zorg – en dat geldt voor alle 
specialismen - is persoonlijk. Patiënten zijn vaak 
zó enthousiast. Er komen bloemen, kaartjes en 
e-mails. En iedere week is er wel gebak.’’
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