
Zorgtraject Stadspoli voor lage rugklachten

snel goedkoper goed bereikbaar specialisten

Start

Verwijzing van uw huisarts 
of fysiotherapeut.

Online Vragenlijsten
Via Medimapp vóór uw 
bezoek aan de Stadspoli 

of op de tablet op de poli.

Gesprek op de poli
Dit gesprek heeft u met de 
verpleegkundige of met de 

Physician Assistent.

Waarom is dit nodig?
Voor informatie over uw klacht, voor 

vergelijkingen in de toekomst en ten behoeve van 
onderzoek om de zorgkwaliteit te verbeteren.

1e Consult
Dit kan bij een orthopeed, 

pijnspecialist of neuroloog zijn.

Waar is het consult voor? 
De arts vraagt naar uw klachten, 

doet lichamelijk onderzoek, 
sluit zaken uit en geeft advies.

Wat wordt er besproken?
De verpleegkundige vraagt naar 

uw klachten en bereidt 
u voor op uw consult.

Fysiotherapie

Aanvullend onderzoek 
(MRI, CT- of botscan)

Psychologisch
of voedingstraject

Advies aan patiënt 
en huisarts

5 Mogelijkheden
De meeste mensen gaan 

terug naar de 1e lijns zorg: 
huisarts of fysiotherapeut

Spine Centrum 
MUMC 

2e Consult
Dit kan bij een orthopeed, 

pijnspecialist of neuroloog zijn. 
Uitkomsten worden besproken 

en u ontvangt advies.

Afspraak ziekenhuis
U heeft een specifieke rugaandoening 

waarvoor u in het ziekenhuis wordt behandeld.

Waar is de Stadspoli voor?
Wij zijn er om u advies te geven over uw lage 
rugklachten en wat u wel of niet kunt doen. 
De arts analyseert uw klachten en vertelt
welke behandelmogelijkheden er zijn. 

Wist u dat?
● Uw consult op de Stadspoli gratis is?
● U advies krijgt van een multidisciplinair 
   team van specialisten?

Wilt u meer informatie?
Bekijk de animatievideo’s over Basisinformatie lage rugklachten, het gesprek met de arts en vragenlijsten in uw patiëntportaal.
Wilt u de resultaten van uw vragenlijsten beter begrijpen? Bekijk dan de flyer met uitleg hierover. 
Wilt u meer weten over behandelingen, lees de folders over Fysiotherapie en Leefstijl. 
Wilt u zelf meer invloed op uw gezondheid? Doe dan de test en bekijk de video op www.mijnpositievegezondheid.nl. 

i

Netwerk van specialisten
De Stadspoli werkt samen met fysiotherapeuten 
en andere medisch specialisten die op basis van 
wetenschappelijk bewijs behandelingen inzetten.

Röntgenfoto
Vóór uw bezoek aan 
de Stadspoli moet u 
deze laten maken. 
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