
Medische diensten 
• Endoprothesen: heup, knie, schouder

• Revisieoperatie van gewrichtsprothesen

• Arthroscopische operaties: knie, schouder,
enkel

• Handchirurgie

• Ellboogchirurgie

• Voetchirurgie

• Wervelkolomchirurgie

• Osteosynthese behandelingen

• Septische chirurgie

Uw gezondheid in de beste handen
In onze kliniek voor orthopedische chirurgie en traumatologie
wordt u door onze competente en zeer ervaren experts in hun
betreffende specialisatie behandeld en begeleid.

Dr. med. Richard Buchen
Hoofd van de kliniek voor orthopedische
chirurgie en traumatologie

Christian Stroot
Senior specialist

Drs. (NL) Lucas Degen
Senior specialist

Kliniek voor Orthopedische Chirurgie en Traumatologie
• Gecertificeerd Endoprothesencentrum 
• Lid van Traumacentrum NordWest 
• Gecertificeerd volgens DIN ISO 9002

Möllenweg 22 · D-48599 Gronau
Telefoon: +49 2562 915-2200
Fax: +49 2562 915-2205
E-Mail: orthotrauma@ziekenhuis-gronau.de
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Beste patiënten, geachte dames en heren

De kliniek voor orthopedische chirurgie en traumatolo-
gie is al jarenlang een vast bestanddeel in het gezond-
heidsconcept van het Antonius-ziekenhuis. Het voor-

naamste doel van onze afdeling is
de optimale behandeling van
patiënten in de hele regio, zowel bij
zware als bij lichte letsels. Met
systematisch op elkaar afgestemde
diagnose-, therapie- en nazorg-
diensten dekken wij het ganse
spectrum van klinische en poli-
klinische behandelingen. Dit geldt
ook voor de verzorging van door
slijtage veroorzaakte problemen,
bijvoorbeeld artrose in de grote

gewrichten. In de trauma- en gewrichtschirurgie wordt
doorlopend nieuwe medische vooruitgang geboekt.
Door regelmatige bijscholingen en kwalificaties houden
wij alle medewerkers van de kliniek voor orthopedische
chirurgie en traumatologie op de actuele kennisstand –
en dit voor uw gezondheid.
Nu wil ik u enkele behandelingsmogelijkheden voorstel-
len.

Met vriendelijke groeten, 
Uw Dr. med. Richard Buchen

Scharnierprothesen bij artrose in heup,
knie en schouder 
Bij door slijtage veroorzaakte, pijnlijke gewrichtsziekten gebruiken
we, afhankelijk van de klachten en beperkingen, speciale gewrichts-
prothesen. Voor de diagnose en voorbereiding staan moderne digi-
tale planningsprogramma’s ter beschikking om de optimale prothe-
severzorging voor de patiënt te bepalen. De feitelijke operatie kan
dan met behulp van een computer of conventioneel door de chir-
urg gebeuren. Hiervoor staan de modernste implantaten ter
beschikking.

Kijkoperatie (arthroscopie)
Kijkoperaties worden in onze kliniek aan schouder, knie en enkel
verricht.
Tijdens arthroscopische operaties kunnen de meest uiteenlopende
letsels zoals pees- of kraakbeendefecten, meniscus en kruisbandlet-
sels met succes via mini invasieve operaties behandeld worden.

Behandeling van letsels
en botbreuken
Om na een botbreuk een zo vroeg mogelijke een mobilisatie
te verkrijgen staan de meest uiteenlopende materialen 
en mogelijkheden ter
beschikking. Daarbij hoort
onder andere het inbren-
gen van platen, schroe-
ven of pennen. Een sta-
biele verzorging van het
letsel heeft in de regel
een gunstig effect op het
genezingsproces.

Verwondingen van de wervelkolom
Behandelingen van de wervelkolom kunnen – afhankelijk van
vorm en tijdstip van het letsel – met of zonder operatie
gedaan worden. Bij een operatieve behandeling vindt een
kyfoplastiek plaats, met andere woorden het oprichten van
het getroffen wervellichaam en de stabilisatie door het
inbrengen van speciaal botsegment.


