
Hand en Pols Expertisecentrum ontvangt 
TopZorg predicaat behandeling CTS 
Maasstad Ziekenhuis is beloond met vijf TopZorg predicaten 

Rotterdam, 15 november 2013  

Het Maasstad Ziekenhuis mag zich van zorgverzekeraar Menzis TopZorg aanbieder noemen voor de 
behandeling van meniscus (knie aandoening), staar en Carpaal Tunnel Syndroom (polsaandoening). 
Daarnaast zijn de TopZorg predicaten op het gebied van prostaatkanker en darmkanker verlengd. Bij het 
toekennen van TopZorg heeft Menzis naast de criteria voor medische kwaliteit, vooral de wensen van de patiënt 
als uitgangspunt genomen. Patiënten vinden onder andere korte wachttijd, ervaren personeel, goede begeleiding, 
uitgebreide voorlichting en uitstekende nazorg belangrijk bij de behandelingen.  
“De objectieve beoordeling van zorgverzekeraars over de kwaliteit van zorg is belangrijk voor de patiënt en helpt 
hem of haar hopelijk bij het maken van keuzes. Wij zijn trots op de erkenning van zorgverzekeraar Menzis voor 
de kwaliteit van onze dienstverlening”, aldus Anton Westerlaken, voorzitter raad van bestuur Maasstad 
Ziekenhuis. 

TopZorg voor de behandeling van meniscus 
Voor de toekenning van het predicaat TopZorg Meniscus is één van de eisen dat voldoende gebruik wordt 
gemaakt van een MRI-scan voor het doen van diagnostisch onderzoek. In het Maasstad Ziekenhuis wordt bij de 
patiënt een diagnostische MRI uitgevoerd. Dit geeft meer inzicht in de anatomie van de patiënt en kan een 
diagnostische chirurgische ingreep helpen voorkomen. Dat is minder belastend voor de patiënt, geeft minder kans 
op complicaties en is kostenbesparend. 

TopZorg voor onze behandeling van staar 

Voor patiënten met staar is het onder andere van belang dat zij snel worden geholpen. In het Maasstad 
Ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van 
de ingreep worden direct ingepland.  

TopZorg voor onze behandeling van pols- en handklachten 
Voor patiënten met pols- of handklachten (Carpaal Tunnel Syndroom) is het van belang dat zij door 
ervaren specialisten worden geholpen. Binnen het Hand en Pols Expertisecentrum worden jaarlijks meer 
dan 2.800 hand- en pols operaties uitgevoerd. Er is een speciaal handenteam waarin de specialisten, zo 
nodig, gezamenlijk zorgvuldig een behandelplan opstellen en bespreken zodat direct gestart wordt met de 
therapie, wat leidt tot een snel en goed herstel van de patiënt.  

Erkenning TopZorg 
Eerder ontving het Maasstad Ziekenhuis ook het TopZorg predicaat voor uitstekende zorg op het gebied van 
liesbreuken. 

 


