Gipsverbandmeester

Locatie Purmerend/Volendam

Van polikliniek naar Gipskamer

Het kan zijn dat een specialist op de polikliniek u naar de Gipskamer verwijst.
Bijvoorbeeld om gips aan te leggen of voor wondbehandeling. Meestal wordt u
direct tussendoor geholpen. Lukt dat niet, dan krijgt u een afspraak mee.

Van Spoedeisende Hulp naar Gipskamer

Als u met een letsel aan het steun- of bewegingsapparaat binnenkomt op de
Spoedeisende Hulp, wordt u daar onderzocht door een arts. Hij of zij stelt een
voorlopige diagnose. De verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp brengt een
tijdelijke gipsspalk of een drukverband aan.
De dag na uw bezoek bespreekt een team van chirurgen, orthopeden, radiologen
en artsen van de Spoedeisende Hulp uw röntgenfoto’s en andere gegevens. Bij
twijfel over de diagnose of wanneer verder onderzoek nodig is zal er contact met u
worden opgenomen door de spoedeisendehulparts.
U krijgt een afspraak mee voor verdere behandeling door de gipsverbandmeester.

Wat is een gipsverbandmeester

Om gipsverbandmeester te worden moet je verpleegkundige of fysiotherapeut zijn
en daarna een aanvullende opleiding volgen tot gipsverbandmeester.
Het vakgebied blijft echter altijd in ontwikkeling door vernieuwingen in materialen
en mogelijkheden. Daarom volgt de gipsverbandmeester regelmatig bijscholingen.
Meer informatie over de werkzaamheden van een gipsverbandmeester vindt u op
www.vgned.nl.

Wat doet een gipsverbandmeester

Een gipsverbandmeester legt gips of andere materialen aan bij diverse
aandoeningen aan het steun- of bewegingsapparaat. Het doel van het materiaal
is stabilisatie, correctie of ondersteuning. Ook kan het de bedoeling zijn dat een
bepaald gewricht weer in beweging komt.
Met materialen als gips en kunststoffen maakt de gipsverbandmeester gips om
armen, handen, benen of voeten. Ook maakt hij spalken, braces en tijdelijke
protheses en korsetten.
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Route

De Gipskamer in het Dijklander Ziekenhuis bevindt zich op poli 19 op de begane
grond.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de gipsverbandmeester.
De gipsverbandmeester is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot
16.30 uur op telefoonnummer (0299) 457 615. Buiten deze uren kunt u contact
opnemen met de Spoedeisende Hulp: (0299) 457 620.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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