PERSBERICHT
Orthopedisch chirurg Vingerhoedt aanvulling team specialisten
“Ik haal plezier uit het patiëttcëtatt”
Maastricht – 26 juni 2018 – Trauma- en orthopedisch chirurg Noreen Vingerhoedt start op 1 juli 2018 als
orthopedisch chirurg bij de Reinaert Kliniek. Vingerhoedt completeert het orthopedisch team van Van Steijn en
Malefjt. De nieuwe orthopedisch chirurg is voor drie dagen per week verbonden aan de Reinaert Kliniek in
Maastricht. Bij haar aantreden is Vingerhoedt de jongste specialist bij de kliniek.

Vingerhoedt is sinds 2011 in Duitsland werkzaam geweest als orthopedisch, trauma- en handchirurg. De
studie geneeskunde volgde ze in Nijmegen, de opleiding tot trauma- en orthopedisch chirurg in Nederland
(regio Maastricht) en Duitsland. Na zeven jaar ziet Vingerhoedt ernaar uit om zich aan een kleinschalige
Nederlandse kliniek te verbinden. “Hier kan ik me nét iets meer richten op mijn specialisme en het
patiëntencontact. Door de kleinschaligheid van de kliniek, kan ik me meer eocussen op de relate met de
patiënt en ze helpen met mijn vakkennis en ervaring die ik heb opgedaan in zowel Nederland als Duitsland. kk
kijk ernaar uit om in en met dit kleine maar zeer specialistsche team aan de slag te gaan.”
Container-operates
Eens per jaar vertrekt Vingerhoedt naar Benin om daar met een team van specialisten gedurende twee weken
in een container te opereren. “Dat geef me ontzetend veel voldoening en dat blije ik natuurlijk ook gewoon
doen!” Naast haar euncte als orthopedisch chirurg bij de Reinaert Kliniek, heef Vingerhoedt een eigen kliniek
in injectables en cosmetsche geneeskunde in Malden.
Over de Reinaert Kliniek
De Reiëaert Kliëiek is eeë cëafhaëkelijk, kleiësthalig behaëdelteëtrum waar medisth spetialiststhe
behaëdeliëgeë vaë hcge kwaliteit wcrdeë uitgevcerd. De Reiëaert Kliëiek werkt sëel eë met cprethte
aaëdatht vccr de patiët. Deze Zelfstaëdige Kliëiek, erkeëd dccr de Nederlaëdse cverheid eë lid vaë
Zelfstaëdige Kliëiekeë Nederlaëd (ZKN), levert met eeë team vaë ervareë medisth spetialisteë cp het
gebied vaë thirurgie, KNO, crthcpedie eë plaststhe thirurgie, spetialiststhe zcrg cp maat.
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