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WAT IS "ORTHOPEDISCHE GENEESKUNDE"? 

 
 

Sommige artsen zijn speciaal getraind is in onderzoek en behandeling van functiestoornissen 

van het menselijk bewegingsapparaat en daaruit voortvloeiende klachten. Het bewegings-

apparaat omvat het skelet en wat daar aan vast zit: armen, benen en wervelkolom met spieren, 

pezen, zenuwen, gewrichten en gewrichtskapsels. Functiestoornissen wil zeggen, dat dit 

bewegingsapparaat om een of andere reden niet goed functioneert; het "doet het niet meer goed", 

zonder dat het direct kapot is en voor operatie in aanmerking komt, zoals bijvoorbeeld bij breuk 

of scheur. 

 

Klachten in en rond de gewrichten komen erg veel voor. Helaas blijven dergelijke klachten 

dikwijls langdurig bestaan, ondanks vele medische en/of paramedische behandelingen. 

Onderzoek en behandeling van aandoeningen van het "bewegingsapparaat" vormen ook voor de 

arts een groot probleem. 

 

Natuurlijk zijn er verschillende specialisten die zich met het bewegingsapparaat bezig houden, 

zoals o.a.: 

 

 de orthopedisch chirurg, die zich vooral richt op ernstige afwijkingen, die eventueel voor 

operatieve behandeling in aanmerking komen; 

 de reumatoloog, die vooral geïnteresseerd is in algemene gewrichtsziekten, zoals reuma, 

jicht e.d.; 

 de neuroloog, die vooral de functie van het zenuwstelsel onderzoekt; 

 de revalidatiearts, die zich vooral richt op een zo goed mogelijk functieherstel bij 

lichamelijke handicaps. 

 

De meeste klachten in en rond gewrichten behoren echter tot de "kleine kwalen": niet ernstige 

aandoeningen, die echter heel lastig en langdurig kunnen zijn. Deze patiënten bevinden zich in 

het "niemandsland" tussen huisarts en specialist. 

 

Orthopedische geneeskunde is geen algemeen erkend specialisme, maar biedt juist bij deze 

categorie klachten een zorgvuldig en systematisch lichamelijk onderzoek en een gerichte 

behandeling. 

 

 

Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt via telefoonnummer (020)-6454440. 
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