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Plastische chirurgie in de Annadal Kliniek

In de Annadal Kliniek in Maastricht kunnen patiënten terecht  
voor een breed zorgaanbod op het gebied van:

• Algemene heelkunde
• Orthopedie
• KNO 
• Plastische chirurgie

In deze nieuwsbrief leest u meer over het specialisme plastische chirurgie. 
De plastische chirurgie in de Annadal Kliniek richt zich op handchirurgie en 
borstverkleiningen. Operaties die uitgevoerd worden door onze plastisch 
chirurg Xavier Keuter. 

In deze nieuwsbrief vertelt hij waarom hij het mooiste vak van de wereld 
heeft. Ook laten we zien wat belangrijke aandachtspunten zijn bij een 
borstverkleining en waar men op moet letten bij de ziekte van Dupuytren. 
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Verzekerde zorg en vergoedingen

Patiënten kunnen in de Annadal Kliniek terecht voor verzekerde zorg. 
Wij maken jaarlijks afspraken met verzekeraars over de vergoeding van 
behandelingen. Dit betekent dat bij een doorverwijzing door de huisarts al 
onze zorg volledig vergoed wordt, mits er sprake is van een medische indicatie. 

Er moet dus een medische noodzaak zijn om de behandeling te ondergaan. Dit 
is bijvoorbeeld het geval wanneer een patiënt beperkt wordt in het dagelijks 
functioneren of wanneer een afwijking het gevolg is van een ziekte, ongeval of 
medische behandeling. De specialist stelt vast of er sprake is van een medische 
indicatie en dient vervolgens een verzoek in bij de zorgverzekeraar. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen wordt dit verzoek niet goedgekeurd. De patiënt kan dan 
alsnog besluiten om de behandeling elders uit te laten voeren en de kosten 
zelf te betalen. Wordt de behandeling vergoed? Dan dient men wel altijd nog 
rekening te houden met het eigen risico.

Heeft u vragen over de vergoeding van onze behandelingen of over onze 
contracten met zorgverzekeraars? Neemt u gerust contact met ons op via  
043 – 347 99 44 of info@annadal-kliniek.nl

mailto:info%40annadal-kliniek.nl?subject=
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Even kennismaken met… 

plastisch chirurg Xavier Keuter

Betrouwbaar en eerlijk, zo omschrijft plastisch chirurg Xavier Keuter zichzelf. 
“Als een patiënt voor het eerst mijn spreekkamer binnenkomt, dan probeer 
ik altijd een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de behandeling en 
resultaten. Ik vind het belangrijk dat een patiënt goed geïnformeerd is over 
de mogelijkheden en een weloverwogen keuze kan maken. Ook als dat soms 
betekent dat verwachtingen bijgesteld moeten worden. Andersom komt het 
overigens ook voor. Patiënten die onnodig lang blijven rondlopen met klachten 
die relatief eenvoudig te verhelpen zijn. Een bezoek aan een plastisch chirurg 
kan een drempel zijn. Als ik die mensen dan uiteindelijk kan helpen door 
klachten weg te nemen die hen belemmeren in het dagelijks leven, dan geeft 
dat veel voldoening.”

In de Annadal Kliniek doet dokter Keuter dit vooral op het gebied van 
handchirurgie en borstverkleiningen. Laagcomplexe zorg met een niet te 
onderschatten impact op de patiënt. “Stel je maar eens voor dat je je hand 
niet goed kunt gebruiken, omdat je vingers krom staan. Of dat je inmiddels 
elke fysiotherapeut in de regio kent vanwege je nek- en rugklachten, die 
gerelateerd zijn aan extreem grote borsten. Dergelijke klachten kunnen een 
goed functioneren behoorlijk in de weg staan. Juist voor deze mensen willen 
we de drempel om naar de plastisch chirurg te stappen verkleinen. In de 
Annadal Kliniek kunnen zij snel, goed en dichtbij huis geholpen worden.”

Behalve in de Annadal Kliniek werkt dokter Keuter ook in het MUMC+ en een 
dag in de week in VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Die afwisseling bevalt 
goed. “In een academisch ziekenhuis heb je veelal te maken met hoogcomplexe 
zorgvragen waar verschillende specialismen bij betrokken zijn. Dit vraagt om 
een ander soort expertise. Tegelijkertijd neem ik die kennis en kunde ook weer 
mee in mijn werk in de Annadal Kliniek. Bovendien mag ik hier patiënten helpen 
die anders onnodig lang op een wachtlijst hadden moeten staan. Dat is fijn 
voor iedereen.”

Xavier Keuter
Plastisch chirurg

“Ik vind het belangrijk  
dat een patiënt goed 
geïnformeerd is over  

de mogelijkheden  
en een weloverwogen 

keuze kan maken.”
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Mammareductie: een last die van de schouders valt

Grote, zware borsten zijn een belasting voor rug, nek en schouders. Met als 
gevolg: een verkeerde lichaamshouding en chronische pijnklachten. Het trainen 
van rug-, nek- en schouderspieren met behulp van fysiotherapie kan verlichting 
geven. Als dit echter niet meer voldoet, dan kan een mammareductie, ofwel 
borstverkleining, uitkomst bieden. Ook smetklachten door ernstig doorhangen 
van de borsten kunnen een indicatie zijn voor een borstverkleining. 

In veel gevallen spelen daarnaast psychische klachten een rol. Een abnormale 
grootte of vorm van de borsten kan als belemmerend en beschamend  
worden ervaren. Om echter in aanmerking te komen voor vergoeding door  
de zorgverzekeraar is altijd een medische indicatie nodig. Daarbij wordt  
gekeken of:

• De patiënte pijnklachten heeft ten gevolge van een cupmaat groter  
dan DD/E (of cupmaat D bij een lengte kleiner dan 1.60 meter)

• Andere behandelingen zoals fysiotherapie niet geholpen hebben
• Het gewicht minimaal een jaar lang stabiel is met een BMI lager dan 30

Na het eerste consult zal de plastisch chirurg een verzoek indienen bij 
de verzekeraar. De plastisch chirurg bespreekt vervolgens de wensen en 
mogelijkheden met de patiënte. Daarbij is het goed om te weten dat:

• Elk lichaam anders is en er op voorhand dus geen garantie gegeven kan 
worden op een specifieke vorm of cupmaat

• Er altijd zichtbare littekens zullen ontstaan
• Het niet zeker is of na de operatie nog borstvoeding gegeven kan worden

Tijdens de operatie wordt een deel van het borstklierweefsel en de huid 
verwijderd. Er wordt een nieuw, kleiner model borst gevormd waarbij de tepel 
verplaatst wordt. Rond beide tepelhoven zal een cirkelvormig litteken ontstaan. 
Verder komt er in de huidplooi onder de borst een litteken en een verticaal 
litteken tussen de tepel en de huidplooi. Soms wordt een drain ingebracht om 
bloed en vocht uit de wond af te voeren. Deze mag er meestal de volgende 
dag uit. De patiënte wordt aangeraden om gedurende de eerste 6 weken dag 
en nacht een sport-bh te dragen en niet zwaar te tillen. Pas na 3 tot 6 maanden 
is het resultaat definitief. 

Een enkele keer kunnen er wondproblemen ontstaan op het punt waar de 
littekens bij elkaar komen (het ‘drielandenpunt’). Dit is echter niet iets om u 
zorgen over te maken. Deze wond moet wel goed schoon gehouden worden 
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en kan afgedekt worden met een vettig gaasje om te voorkomen dat de huid 
eraan vastplakt. Vrijwel altijd geneest deze wond binnen een paar weken.

Wilt u meer informatie over de indicatiestelling, vergoeding, operatie of nazorg 
met betrekking tot een mammareductie? Neemt u gerust contact op met de 
Annadal Kliniek. Onze plastisch chirurg beantwoordt graag al uw vragen.

De ziekte van Dupuytren: meer dan onhandig

De ziekte van Dupuytren komt in Nederland vrij veel voor, bij ongeveer 
4 op de 100 mensen. Met name bij mannen rond de 50 jaar van Noord-
Europese afkomst. Vaak wordt gedacht dat de kenmerkende strengen of 
knobbels in de hand verdikte pezen zijn. Het gaat echter om een fibromatose 
(bindweefselverdikking) van de palmaire fascie van de hand en vingers, die 
vaak leidt tot een toenemende kromstand van de vingers.

De diagnose is door een arts over het algemeen vrij eenvoudig te stellen op 
basis van de kenmerken:
• Vast-elastische, soms pijnlijke verdikkingen of strengen in de handpalm
• Geleidelijk progressieve flexiecontractuur van de vingers

Helaas bestaat er geen therapie die genezing biedt. Wanneer de vingers 
dusdanig krom staan dat functieverlies optreedt, dan kan dit wel een reden zijn 
om te opereren. Het doel van de operatie is de vingers weer zoveel mogelijk 
te kunnen strekken, zodat de vingers weer meer functioneel worden. De kans 
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VROLIJK
KERSTFEEST

Annadal Kliniek tijdens de feestdagen

Namens alle medewerkers van de Annadal Kliniek  
wensen wij u piekfijne kerstdagen en een  
gelukkig en gezond 2020.

Onze openingstijden tijdens de feestdagen:
Dinsdag 24 december zijn wij geopend tot 12.00 uur. 
Op 25, 26, 27, 31 december en op 1 januari is de Annadal Kliniek gesloten. 

Vanaf 2 januari 2020 kan iedereen weer tijdens onze reguliere 
openingstijden terecht voor persoonlijke topzorg in Limburg.

dat de ziekte van Dupuytren na een operatie echter opnieuw tot uiting komt, is 
groot. Het is dus goed mogelijk dat in de loop van de tijd opnieuw een operatie 
nodig is.

De belangrijkste verwijsindicatoren voor een huisarts zijn:
• Snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger
• Functionele belemmering van de hand
• Pijn in de hand of vinger

Een flexiecontractuur van 30 graden of meer wordt over het algemeen gezien 
als een indicatie voor chirurgisch ingrijpen. De ‘Hueston-table-top-test’, waarbij 
gecontroleerd wordt of de hand nog plat op een tafel gelegd kan worden, is  
een makkelijke test om te bepalen of er een verwijsindicatie is.

Naaldfasciotomie of operatie?
De meest eenvoudige behandeling onder lokale verdoving is een 
naaldfasciotomie. Met een naald wordt een streng doorgeprikt, waardoor 
deze onderbroken wordt en niet meer aan een vinger kan trekken. Het nadeel 
van deze behandeling is dat het resultaat vaak minder langdurig is dan bij een 
operatie. Bij een operatie, vaak een partiële fasciectomie, wordt het aangetaste 
bindweefsel namelijk zoveel mogelijk verwijderd. Hiervoor wordt een zigzag 
(Brunnerse) incisie gemaakt in het verloop van de aangedane vinger. De 
meeste patiënten kunnen na een operatie hun hand weer normaal gebruiken.

Wilt u meer weten over de behandeling van de ziekte van Dupuytren of heeft 
u een patiënt waar u advies over wilt? Neem vrijblijvend contact met ons op, 
we denken graag met u mee!

Annadal Kliniek
Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht

Telefoon: 043 - 347 99 44
E-mail: info@annadal-kliniek.nl

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

mailto:info%40annadal-kliniek.nl?subject=

