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PERSOONLIJKE TOPZORG
IN LIMBURG
Welkom in de Annadal Kliniek
In de voormalige Reinaert Kliniek aan de Brouwersweg 100 C 02
in Maastricht vindt u sinds kort de Annadal Kliniek. Een erkend
zelfstandig behandelcentrum waar persoonlijke aandacht en
korte doorlooptijden centraal staan.
In dit nummer:
Waarvoor kunnen patiënten
bij ons terecht?

Direct en persoonlijk contact

Van eerste polibezoek tot operatie; in de Annadal Kliniek worden patiënten
altijd binnen een week geholpen. Daarbij kunnen zij vertrouwen op een vast
behandelteam dat hen van a tot z begeleidt. Specialisten, verpleegkundigen
en fysiotherapeuten die topzorg bieden in een vertrouwde setting, met tijd en
aandacht voor de patiënt. Bij ons geen lopende band-werk of 1.800 protheses
per jaar. Wat u bij ons wel vindt?

Even kennismaken met…
medisch directeur
Ankie Hamaekers

In de spotlight: orthopedie
Een halve knieprothese:

•
•
•
•

Korte toegangstijden
Een persoonlijke, patiëntgerichte benadering
Kwalitatief hoogwaardige zorg
Korte lijnen en goede communicatie

allesbehalve half werk

Kortom, persoonlijke topzorg in Limburg.
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Waarvoor kunnen patiënten bij ons terecht?
Wij zijn een kleinschalige kliniek waar medisch specialistische behandelingen
van hoge kwaliteit worden uitgevoerd. Snel en effectief. Met aandacht voor de
patiënt. U kunt hierbij denken aan laagcomplexe zorg (ASA-classificatie I en II)
op het gebied van orthopedie, KNO en algemene heelkunde. Ook zal de kliniek
op korte termijn starten met plastische chirurgie.
We beschikken over zes poliklinische behandelkamers. Daarnaast hebben
we een eigen operatiecentrum waar we veelvoorkomende aandoeningen
onder plaatselijke verdoving of algehele anesthesie behandelen. Vaak in de
vorm van dagbehandeling, maar soms is een kortdurende opname nodig. We
hebben hiervoor de beschikking over een verpleegafdeling met zo’n twintig
ziekenhuisbedden.

Direct en persoonlijk contact
Een goede communicatie met patiënt en huisarts is voor ons vanzelfsprekend.
Zo is er een speciaal huisartsentelefoonnummer waarop verwijzers ons kunnen
bereiken. Ook zorgen we ervoor dat u goed en tijdig geïnformeerd wordt over
de voortgang of afronding van een behandeltraject. Dit doen we door middel
van een digitale huisartsenbrief. Indien nodig nemen we telefonisch contact
met u op.
Huisartsentelefoonnummer: 043 – 325 18 35
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Even kennismaken met…

medisch directeur Ankie Hamaekers
“Laat mij maar zorgen dat alles achter de schermen goed geregeld is.” Ankie
Hamaekers, sinds afgelopen augustus medisch directeur bij de Annadal Kliniek,
klimt niet graag zelf op de bühne. Voor deze nieuwsbrief maakt ze echter graag
een uitzondering. Ze heeft namelijk een duidelijke visie: “Met de Annadal Kliniek
willen we kwalitatief hoogwaardige zorg bieden dichtbij de patiënt. Om dit te
bereiken is het mijn taak als medisch directeur om de zorgprofessionals hierin
te faciliteren. Zodat zij kunnen excelleren en de beste mogelijke zorg kunnen
bieden. Als zowel het team als de patiënten tevreden zijn, dan heb ik mijn werk
goed gedaan.”
Naast medisch directeur is Ankie anesthesioloog en plaatsvervangend hoofd
Anesthesie en Pijnbestrijding in het MUMC+. “Mijn werk in de OK verschilt
eigenlijk niet eens zo gek veel van dat als medisch directeur. In de OK zie ik
toe op het goed functioneren van het team, met oog voor het welzijn en de
veiligheid van de patiënt. Als medisch directeur doe ik precies hetzelfde. Alleen
dan in het groot, voor alle patiënten van de kliniek. De grootste uitdaging
daarbij is, dat ik in deze rol niet in seconden en minuten moet denken, maar in
weken, maanden en jaren.” Een uitdaging die ze met veel vertrouwen aangaat.
“Vooral dankzij de geweldige zorgprofessionals en collega’s die bij de Annadal
Kliniek werkzaam zijn. Het is echt een team effort, samen zorgen we ervoor dat
het hele zorgtraject voor de patiënt optimaal verloopt.”
Daar hoort bovendien een open manier van communiceren bij. Op teamniveau,
maar zeker ook richting patiënten en verwijzers. “De Annadal Kliniek is heel
toegankelijk en laagdrempelig. Dit merkt men aan de snelle zorg die we kunnen
leveren en aan onze flexibiliteit. We staan altijd open voor overleg en stemmen
de zorg af op de individuele vraag van patiënt en huisarts. Ook als mensen
vragen of suggesties hebben over hoe de zorg nóg beter kan, dan staan we
daarvoor open. Zo kunnen we als kliniek blijven groeien en innoveren.”

“Als zowel het team als
de patiënten tevreden
zijn, dan heb ik mijn werk
goed gedaan.”
Ankie Hamaekers
Medisch directeur
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In de spotlight: orthopedie
Drs. J.P.S. Hermus, orthopedisch chirurg
In 1998 heeft Joris Hermus zijn studie geneeskunde afgerond aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Vervolgens volgde hij de opleiding tot orthopedisch
chirurg in Maastricht en Veldhoven. Dokter Hermus is gespecialiseerd in voeten enkelchirurgie en sinds 2014 gecertificeerd door de European Foot and Ankle
Society. Hij is tevens werkzaam in het MUMC+.

Drs. M. van Steijn, orthopedisch chirurg
Mike van Steijn is sinds 1998 orthopedisch chirurg en onder andere
gespecialiseerd in knieprothesiologie. Van 1999 tot 2008 was hij hoofd van
de knie-afdeling in het huidige MUMC+. Daar specialiseerde hij zich in het
inbrengen van protheses via kleine sneden. Ook was hij in 2009 en 2010 ‘visiting
consultant’ in de Verenigde Arabische Emiraten voor vele knieproblemen.

Dr. T.A.E.J. Boymans, orthopedisch chirurg
In 2009 studeerde Tim Boymans af in de geneeskunde aan de Universiteit
Maastricht. Zijn opleiding tot orthopedisch chirurg volbracht hij vervolgens
in ziekenhuizen in Heerlen, Venlo, Maastricht en Sittard. Dokter Boymans is
gespecialiseerd in knieaandoeningen en knie-en heupprothesiologie. Sinds
augustus 2017 is hij tevens werkzaam als staflid orthopedie in het MUMC+.

Drs. M.W. van den Boogaart, orthopedisch chirurg
Beeldvormende technieken bij wervelkolomoperaties en nieuwe toepassingen
binnen de wervelkolomchirurgie hebben de speciale belangstelling van Mark
van den Boogaart. Hij voltooide zijn geneeskundeopleiding aan de Universiteit
Maastricht in 2002 en specialiseerde zich van 2004 tot 2010 tot orthopedisch
chirurg. Ook dokter van den Boogaart is verbonden aan het MUMC+.
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Een halve knieprothese: allesbehalve half werk
Vijf zaken die u moet weten als huisarts
Door:

Tim Boymans, orthopedisch chirurg
Annadal Kliniek

Als pijnstillers, injecties en fysiotherapie niet meer voldoen om een patiënt
met knieartrose in beweging te houden, is een doorverwijzing naar de
orthopedisch chirurg een logische vervolgstap. In overleg kan daarbij gekozen
worden voor verschillende behandelmethodes. Denk bijvoorbeeld aan een
gewrichtssparende behandeling in de vorm van een standscorrectie of
kniedistractie. Een andere optie is een gewrichtsvervangende ingreep:
de knieprothese.

Boven
Knie met halve knieprothese (HKP).

Van oudsher worden bij een totale knieprothese (TKP) zowel het hele
tibiaplateau, als beide femurcondylen, kruisbanden en de patella vervangen.
Er kan echter ook gekozen worden voor een halve knieprothese (HKP). Deze
methode is met name geschikt wanneer slechts één van de compartimenten
van de knie slijtage vertoont. In het afgelopen jaar werd in Nederland bij zo’n
1 op de 8 patiënten gekozen voor een halve knieprothese.
Vijf zaken die u over een halve knieprothese moet weten:
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1.

Een halve knieprothese is vooral geschikt voor slijtage van het
mediale compartiment.
Dit heeft te maken met het verschil in bewegingspatroon tussen het
laterale en mediale compartiment. Het laterale compartiment is veel
moeilijker na te bootsen met een prothese dan het mediale compartiment.

2.

Andere belangrijke voorwaarden voor een halve knieprothese zijn:
Een intacte voorste kruisband en geen grote standsafwijking. De
orthopedisch chirurg kan dit aan de hand van lichamelijk onderzoek en
röntgenfoto’s beoordelen.

3.

De patiënttevredenheid bij een halve knieprothese is
aanzienlijk hoger.
In vergelijking met een totale knieprothese is de patiënttevredenheid bij
een halve knieprothese bijna driemaal zo hoog. Ook vinden twee keer
zoveel patiënten dat deze halve knieprothese (bijna) volledig aanvoelt
als hun eigen knie. Dit komt voor een belangrijk deel door het intact laten
van de kruisbanden. Deze hebben een niet te onderschatten waarde voor
behoud van de normale beweeglijkheid.
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Boven
Röntgenfoto van patiënt met een halve knieprothese (HKP) rechts mediaal en totale
knieprothese (TKP) links.

Annadal Kliniek

Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht

Telefoon: 043 - 347 99 44

E-mail: info@annadal-kliniek.nl

4.

Een halve knieprothese is niet een tussenoplossing in afwachting van
een totale knieprothese.
Bij de juiste indicatiestelling en operatietechniek is een halve knieprothese
net zo goed een ‘eindprothese’ als een totale knieprothese.

5.

Leeftijd is geen contra-indicatie voor het plaatsen van een
halve knieprothese.
Sterker nog, oudere patiënten met een halve knieprothese zijn
gemiddeld nog meer tevreden dan jongere patiënten.

Wilt u meer weten over een halve knieprothese of heeft u een patiënt die
mogelijk in aanmerking komt? Neem vrijblijvend contact met ons op, we
denken graag mee!
Referenties:
Liddle et al. Lancet 2014; 384:1437-1445.
Beard et al. Lancet 2019; 394:746-756.

Openingstijden:

Van maandag t/m vrijdag
08:00 - 17:00 uur
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