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Nieuw team sportartsen in het MCH

De vertrekkers

Don de Winter
In 1996 begon Don de Winter als sportarts in het MCH. Hij kwam net uit de collegebanken en 
begon met niets. Ruim 16 jaar later heeft hij voor een nieuwe uitdaging gekozen als teamarts 
van het eerste team van Ajax. Wat hij in het MCH achterlaat, is een afdeling die staat als 
een huis en waar hij trots op is. “We hebben echt iets goeds opgebouwd met z’n allen. Nu 
ik wegga, besef ik dat pas echt. Qua patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek staan we in 
Nederland als een vooraanstaande kliniek te boek. Hoewel ik met enige weemoed de deur 
achter me dichttrek, is het goed zo. Toen Ajax bij me aanklopte, wist ik dat de tijd er rijp voor 
was. Het is echt een andere wereld waar ik in terecht gekomen ben, maar juist dat vind ik zo 
uitdagend. Als teamarts van het eerste team ben ik verantwoordelijk voor de monitoring van 
en blessurebehandeling bij de spelers. En ik ben aanwezig bij iedere wedstrijd.
Natuurlijk was het vreemd om patiënten die ik al jaren onder behandeling had, gedag te 
zeggen. En ook het onderwijs aan sportartsen in opleiding heb ik altijd met veel plezier 
gedaan. Ik ben dan ook heel blij dat de afdeling wordt voortgezet door een nieuw, enthousiast 
team.”

Adam Weir
Na 10 jaar MCH kiest Adam Weir voor een baan in Doha, Qatar. Adam werkte in het MCH 
achtereenvolgens als arts niet in opleiding, sportarts in opleiding, chef de clinique en 
sportarts. “Sommige dingen zal ik echt gaan missen, zoals het opleiden van assistenten en 
het begeleiden van de wetenschappelijke studies. Maar de uitdaging die ik in Qatar aanga, is 
het waard. Ik ga daar deels spreekuren draaien en deels een groot project over liesblessures 
trekken. Dit doe ik samen met voormalig MCH-collega Hans Tol en professor Per Holmich uit 
Denemarken. Hij is op het gebied van liesblessures de grootste naam ter wereld. Voor mij 
is het een enorme kans om met hem samen te mogen werken. Qatar is dus professioneel 
gezien een mooie stap en daarnaast een echt familieavontuur.”

Petra Groeneboom
Na ruim 5 jaar heeft Petra Groenenboom het MCH ingeruild voor twee nieuwe banen. 
Per 1 september is ze begonnen bij Ajax en 1 oktober was haar eerste werkdag in de 
topsportkliniek van de Gelderse Vallei in Ede. “Ik kom zelf uit de topsport. Als atleet heb 
ik zowel aan nationale als internationale wedstrijden deelgenomen. Ik wilde graag mijn 
sportmedische ervaring op het gebied van topsport uitbreiden. Twintig uur Ajax, twintig uur 
Gelderse Vallei is daarom voor mij een ideale combinatie. Bij Ajax doe ik blessurebehandeling 
en preventie van de jeugd. In de Gelderse Vallei zie ik topsporters uit alle disciplines. 
Ik heb met veel plezier in het MCH gewerkt, maar deze uitdagingen kon ik niet aan me voorbij 
laten gaan.” 

Er gaat letterlijk een nieuwe wind waaien op de afdeling Sportgeneeskunde van het MCH. Sportartsen Don de Winter, 
Adam Weir en Petra Groenenboom verlaten het ziekenhuis om elders nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een nieuw 
duo sportartsen, Robert van Oosterom en Peter van Veldhoven, staat in de startblokken om het stokje van hen over 
te nemen. Alle vijf vertellen ze over hun plannen en ambities.
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De nieuwkomers

Robert van Oosterom
Begin februari gaat Robert van Oosterom fulltime aan de slag  
in het MCH. In de twee maanden voorafgaand is hij al 1 dag per 
week op de polikliniek Sportgeneeskunde te vinden.  
Voor Robert is Den Haag bekend terrein. Hij groeide er op. Ook in 
het MCH is hij geen onbekende. Toen hij eind 1997 uitlootte voor 
een opleidingsplek tot sportarts, werkte hij een jaar als assistent 
Chirurgie in Antoniushove. Daarna vond hij een opleidingsplek in 
het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Na zijn opleiding ging hij 
aan het werk in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. De laatste 
4 jaar was hij fulltime verbonden aan het aan dit ziekenhuis 
verbonden Medisch sportgezondheidscentrum TopSupport in 
Eindhoven. “Ik dacht al een tijd: als zich de mogelijkheid voordoet 
om in het MCH te gaan werken, dan doe ik het. De afdeling 
Sportgeneeskunde staat landelijk heel hoog aangeschreven. 
Hoewel ik met heel veel plezier in Eindhoven werkte, was ik toe 
aan wat meer verdieping. Dat vind ik in het MCH met het opleiden 
van nieuwe sportartsen. Naast het werk op de polikliniek, ga ik mij 
daarop focussen. 
Vroeger heb ik bij HBS gevoetbald en gecricket. Met het 
Nederlands cricketteam heb ik ruim honderd interlands gespeeld. 
Tegenwoordig heb ik voetbal en bat ingeruild voor de mountainbike 
en racefiets. Heel erg leuk en een betere belasting voor mijn wat 
gammele knieën.”

Peter van Veldhoven
Peter van Veldhoven is begin december gestart op de afdeling 
Sportgeneeskunde. Terug van weggeweest, want in 2005 deed hij 
er een semi-artsstage. De opleiding tot sportarts voltooide hij in het 
Meander Medisch Centrum, waarna hij drie jaar geleden voor de KNVB 
ging werken. Ook was hij een tijd clubarts bij voetbalclub Haarlem. 
“Ik kijk met een positief gevoel terug op de periode dat ik in het MCH 
werkte. Er heerste een goede sfeer, de onderlinge samenwerking 
tussen de verschillende specialismen was prettig en er was een 
diverse patiëntenpopulatie. Het is dan ook leuk om terug te keren in het 
ziekenhuis. 
Bij de KNVB werkte ik in het sportmedisch centrum op het hoofdkantoor 
in Zeist. Daar behandelde ik sporters met blessures. Daarnaast 
begeleidde ik diverse teams, waaronder de laatste twee jaar Jong Oranje. 
In het MCH ga ik me, naast de dagelijkse patiëntenzorg, richten op 
het wetenschappelijk onderzoek. Nog vanuit mijn opleiding heb ik een 
groot gerandomiseerd onderzoek lopen naar kniepeesblessures. Wie 
weet komt daar nog een promotie uit voort. Verder blijf ik Jong Oranje 
begeleiden. Voor 2013 staat het EK in Israël op het programma.
Van jongs af aan ben ik altijd een fanatiek voetballer geweest. In 2005 en 
2006 heb ik nog het wereldkampioenschap in de wacht gesleept met het 
Medical Dutch Soccer team. Dat was een mooie ervaring.”


