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‘Het was op een zondagochtend. Ik wilde 
opstaan, maar kon geen stap meer zetten. Met 
heftige pijn ben ik op handen en voeten uit bed 
gekropen. In het ziekenhuis werd een aantal da-
gen later de diagnose acute rughernia vastgesteld. 
Ik kreeg het advies zoveel mogelijk te blijven be-
wegen. Maar dat is lastig als je continu pijn hebt. 
Het verloop van de hernia zou moeten uitwijzen 
of een ingreep noodzakelijk was.

Na een aantal weken was ik de pijn zo zat. Ik 
was inmiddels 8 kilo afgevallen en morfine hield 
mij op de been. Mijn huisarts attendeerde mij op 
de PTED-techniek van Dr. Iprenburg in Kliniek 
Sportstad Heerenveen. Na een intake gesprek op 
woensdag kon ik de volgende dag worden gehol-
pen. De behandeling werd een week uitgesteld 
omdat mijn bloeddruk te hoog was. Een week 
later meldde ik mij bij Dr. Iprenburg om 10 uur 
in de ochtend. Een uur later lag ik op de OK waar 
de behandeling twee uren in beslag nam. Geen 
narcose en geen ruggenprik. Een roesje was 
voldoende om niets te voelen. 

Er wordt als het ware een schacht gemaakt door 
middel van een buisje naar de plek waar de her-
nia wordt veroorzaakt. Door dat buisje wordt de 
uitstulping weggeknipt. Na een aantal uren op de 
recovery verliet ik lopend de kliniek met een kor-
set rond mijn middel. De pijn is weg, ik voel me 
herboren. Met behulp van fysiotherapie hoop ik 
binnen een paar weken volledig te zijn hersteld. 

De persoonlijke aandacht en kundigheid van 
Kliniek Sportstad Heerenveen staat voor mij 
buiten kijf. Drie weken na de behandeling zit ik 
alweer op de fiets en geef ik weer lopend langs 
de ijsbaan training aan het marathonteam Haak 
Bional Jovetra dat bestaat uit vier jonge Friezen. 
Binnen een aantal weken verwacht ik zelf weer te 
kunnen schaatsen.’

Schaatscoach 
Gauke Nijholt 
na snelle 
herniaoperatie: 
‘Ik voel mij 
als herboren’
Gauke Nijholt (70) uit Heerenveen is 
ruim 40 jaar actief als schaatscoach. 
Zijn leeftijd vormde nimmer een 
beletsel binnen de schaatssport actief 
te blijven. Tot een acute rughernia in 
augustus 2007 roet in het eten gooide. 
Nu, twee maanden later, is hij alweer 
rond de ijsbaan te vinden na een 
succesvolle behandeling in Kliniek 
Sportstad Heerenveen.

Kliniek Sportstad Heerenveen is de 
nieuwe naam voor Zelfstandig Behan-
del Centrum Kliniek Holystaete. Volgens 
directeur Greta Brouwer-de Vries zet de 
nieuwe naam de kliniek nog beter op 
de kaart binnen de Nederlandse ge-
zondheidszorg. De kliniek is het eerste 
zelfstandige behandel-centrum (ZBC) 
in Friesland en heeft haar bestaansrecht 
sinds de opening begin 2006 bewezen. 
‘Cliënten worden bij ons snel en 
adequaat geholpen. Ons succes blijkt 
uit de vele enthousiaste reacties van 
cliënten die bij ons zijn behandeld,’ 
vertelt Greta Brouwer.

De kliniek, gevestigd in de Lifestyle passage van 
Sportstad Heerenveen, dient niet te worden verward 
met een privékliniek. De instelling biedt verzekerde 
zorg en staat onder toezicht van de Inspectie 
Volksgezondheid. 

‘De kliniek is ontstaan uit de behoefte van het weg-
werken van de wachtlijsten in de zorg. Daar is de 
afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt met 
als resultaat dat de wachtlijsten aanzienlijk korter 
zijn geworden. Onze kliniek past binnen het beleid 
van het Ministerie van Volksgezondheid om meer 
marktwerking te creëren in de zorg,’ aldus Greta 
Brouwer. 

De wachtlijsten zijn korter, maar steeds meer 
mensen weten desalniettemin de weg te vinden 
naar Kliniek Sportstad Heerenveen. Greta Brouwer 
daarover: ‘Wij mogen geen reclame maken, maar 
dat is ook niet nodig. Tevreden cliënten geven de 
boodschap door, zodat zich steeds meer mensen bij 
ons melden. Persoonlijke aandacht, hoogwaardige 

zorg en behandeling binnen een aantal weken zijn 
de ingrediënten van ons succes.’

Kliniek Sportstad Heerenveen biedt plastische, 
reconstructieve en cosmetische chirurgie zoals 
borstvergroting- en verkleining, buikwandcorrec-
tie, facelift, neuscorrectie en liposuctie. Daarnaast 
biedt de kliniek specialistische medische dagbe-
handelingen. Een rughernia wordt in de kliniek 
behandeld volgens de succesvolle PTED-methode, 
een endoscopietechniek. Ook buikwandbreuken 
en spataderen worden in de kliniek behandeld. 
In 2008 kunnen tevens orthopedische ingrepen 
worden uitgevoerd zoals kijkoperaties. 

De cliënten worden zeer zorgvuldig begeleid. 
‘Wij dragen de verantwoordelijkheid voor onze 
patiënten en je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. 
Alle cliënten worden zeer nauwkeurige gescreend 
door onze anesthesist. Patiënten dienen goed 
gezond te zijn voordat ze een behandeling onder-
gaan. Bij de geringste twijfel sturen we iemand 
terug naar een specialist in het ziekenhuis,’ besluit 
Greta Brouwer. 

Meer informatie
Kliniek Sportstad Heerenveen 
op www.zbcheerenveen.nl
0513-614880.

Kliniek Sportstad
Heerenveen




