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

In dit nummer:
De verwijsbrief: aan welke
eisen moet deze voldoen?
Even kennismaken met…
bestuurder Leo Verhagen
In de spotlight: KNO
Neuspassageklachten:
mogelijke oorzaken en
behandelingen

•
•
•
•

Algemene heelkunde
Orthopedie
KNO
Plastische chirurgie

Daarbij kunnen zij vertrouwen op een vast behandelteam van specialisten,
verpleegkundigen en paramedici die kwalitatief hoogwaardige zorg bieden in
een vertrouwde omgeving, met ruime tijd en aandacht voor de patiënt.
In deze nieuwsbrief leest u meer over het specialisme KNO. KNO-arts Femke
Verhees stelt zich aan u voor en vertelt over de mogelijke oorzaken en
behandelingen van chronische neusklachten. Verder maakt u in deze editie
kennis met onze nieuwe bestuurder Leo Verhagen.

Informatieavond knie- en
heupprothese
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De verwijsbrief: aan welke eisen moet deze voldoen?
Voor alle specialistische zorg in de Annadal Kliniek is een verwijsbrief nodig.
Zorgverzekeraars stellen hier duidelijke eisen aan. Wij zetten ze graag nog even
op een rij.
Wanneer moet een patiënt een verwijsbrief hebben?
•
Als het gaat om een nieuwe zorgvraag waarvoor de patiënt nog niet
onder behandeling is van de specialist.
•
Als de specialistische behandeling is afgesloten, maar de patiënt
terugkomt met dezelfde zorgvraag.
In welke gevallen is er geen verwijsbrief nodig?
•
Als de behandeling gecontinueerd wordt of de patiënt onder controle
moet blijven.
Welke gegevens moeten minimaal vermeld worden in de verwijsbrief?
•
Naam, AGB-code en handtekening van de verwijzer.
•
Naam, geboortedatum en BSN van de patiënt.
•
Datum van de verwijzing. Deze mag niet ouder zijn dan 12 maanden en
moet vóór aanvang van de behandeling zijn verstrekt.
•
De medische vraagstelling en/of vermoedelijke diagnose.
Let er verder op dat:
•
De verwijzer ingeschreven staat bij Vektis voor een correcte registratie
in het patiëntendossier.
•
Huisartsen in opleiding niet mogen verwijzen, omdat zij nog geen
AGB-code hebben.
Twijfelen wij over de juistheid of volledigheid van een verwijzing, dan zullen
we altijd contact opnemen met de verwijzer voor aanvullende informatie.

Annadal Kliniek | Nieuwsbrief 3

Pagina 2

Even kennismaken met…

bestuurder Leo Verhagen
“In mijn werk kom ik het beste tot mijn recht als ik een bijdrage kan leveren
op het snijvlak tussen mens en organisatie,” aldus de kersverse bestuurder
van de Annadal Kliniek, Leo Verhagen. Zijn drive? “De zorg beter maken
en het werk voor de professionals leuker maken. Topzorg leveren is per
definitie mensenwerk. Wil je sturen op een zo hoog mogelijke kwaliteit,
toegankelijkheid en klantvriendelijkheid, dan moet je er tegelijkertijd voor
zorgen dat de mensen aan het bed en in de OK op een plezierige manier hun
werk kunnen doen. In een omgeving waar de liefde voor het vak centraal staat,
waar ze alle ruimte hebben voor persoonlijke aandacht en waar ze zelf de regie
kunnen pakken. Ook als het gaat om proces en organisatie. Wat dat betreft wil
ik als bestuurder dichtbij de mensen staan. Zodat goede en innovatieve ideeën
direct vertaald kunnen worden naar de praktijk.”
De glazen deur van zijn kantoor is daarmee een mooie metafoor voor de
manier waarop Leo werkt: open, transparant en toegankelijk. Bovendien
bevindt hij zich graag dáár waar het gebeurt, midden in het proces en
met zijn voeten in de modder. Letter en figuurlijk. Als echt buitenmens en
paardentrainer is hij in zijn vrije tijd namelijk regelmatig op het veld en in
de bossen te vinden. Eén van zijn eerste wapenfeiten als bestuurder bij de
Annadal Kliniek was dan ook het verplaatsen van zijn werkplek naar een locatie
dichtbij de mensen op de werkvloer. Zo houdt hij de lijntjes kort en zichzelf
scherp. “Ik daag anderen graag uit mij alert te houden. Kwaliteit leveren en
onszelf verbeteren als kliniek is immers iets wat we samen doen. Aan mij als
bestuurder om de voorwaarden te creëren waarbinnen dit mogelijk is.”

“Ik wil als bestuurder
graag dichtbij de mensen
staan. Zodat goede en
innovatieve ideeën direct
vertaald kunnen worden
naar de praktijk.”
Leo Verhagen
Bestuurder
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Leo is daarbij niet bang om buiten de gebaande paden te treden. “Door uit te
zoomen en vanuit een ander perspectief naar de dingen te kijken, kom je vaak
tot verrassende inzichten. Durf bovendien ambitieus te zijn en groot te denken.
Zo is het mijn ambitie om in 2020 van de Annadal Kliniek dé zorgwerkgever
van de regio te maken. En in 2021 zelfs van Nederland. Dit kunnen we alleen
bereiken door goed te zorgen voor onze patiënten, professionals, verwijzers
en andere betrokkenen. Op een constructieve, persoonlijke en vooral ook
plezierige manier. Zo ontstaat de verbinding die samenwerken en samen
werken tot leven brengt en die uiteindelijk leidt tot tevreden patiënten,
medewerkers en stakeholders. Kortom, de juiste zorg, op de juiste plek,
verleent door de juiste zorgprofessionals.”
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In de spotlight: KNO
Drs. F. Verhees, KNO-arts
Femke Verhees is sinds 1 februari KNO-arts in de Annadal Kliniek.
Daarnaast werkt zij als fellow Otologie in het MUMC+, waar zij ook haar
specialisatie afrondde. In de Annadal Kliniek richt dokter Verhees zich
vooral op laagcomplexe, tweedelijns KNO-zorg zoals de behandeling van
gehoorgangontstekingen, het verwijderen van neus- en keelamandelen,
het rechtzetten van een neustussenschot, de behandeling van chronische
neusklachten en stembandoperaties. Kwaliteit van zorg staat bij haar hoog in
het vaandel.
Wat het werken in de Annadal Kliniek zo leuk maakt? “De patiënt staat hier
echt centraal en het hele team is zeer betrokken. Doordat de wachttijden
bovendien kort zijn, kunnen we de patiënten snel helpen. Veel patiënten
binnen de KNO lopen rond met chronische ziekten. Een chronische
bijholteontsteking is daar een goed voorbeeld van. Als arts vind ik het
belangrijk dat deze mensen zo goed en snel mogelijk geholpen worden.
Tegelijkertijd sta ik stil bij de impact die deze klachten hebben op het leven van
de patiënt. Dit doe ik onder andere door hen zo goed mogelijk te informeren
over de verschillende behandelmogelijkheden, zodat we samen een
weloverwogen keuze voor behandeling kunnen maken.”

Neuspassageklachten: mogelijke oorzaken en
behandelingen
Door:

Femke Verhees, KNO-arts
Annadal Kliniek

Een verstopte neus of loopneus zijn vervelende klachten waar iedereen wel
eens mee te maken heeft. Maar wat nu als deze klachten chronisch zijn?
Voor zo’n tien tot twintig procent van de Nederlanders is dit de dagelijkse
realiteit. Met als gevolg: ontstekingen, verminderde reuk en smaak, hoofdpijn,
snurken en een onderbroken nachtrust. Oorzaken van dergelijke chronische
neusklachten kunnen zijn:
Scheef neustussenschot (septumdeviatie)
Een septumdeviatie kan aangeboren zijn of ontstaan na een neustrauma.
Met behulp van een lokale corticosteroïd neusspray kan de slijmvlieszwelling
afnemen waardoor de neuspassage verbetert. Hiermee verandert de
scheefstand echter niet. Wanneer de klachten aanhouden, is daarom een
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septumcorrectie het overwegen waard. Een recent gepubliceerd artikel in
The Lancet laat zien dat deze operatie een positief effect heeft op de kwaliteit
van leven.
Slijmvlieszwelling van de onderste neusschelp (concha inferior hypertrofie)
Vaak wordt bij deze patiënten een allergie vastgesteld, maar er zijn ook nietallergische oorzaken. In eerste instantie bestaat de behandeling vaak uit een
corticosteroïd neusspray en/of een lokaal antihistaminicum bij een bewezen
allergie. Bij persisterende klachten kan radiofrequente thermoablatie van de
concha inferior uitkomst bieden. Bij deze ingreep onder lokale verdoving wordt
het slijmvlies van de onderste neusschelp met behulp van een dun naaldje
verhit, waardoor het verschrompelt en in volume afneemt. Een alternatief
is een operatieve verwijdering van slijmvlies (conchotomie) onder algehele
anesthesie.
Chronische bijholteontsteking (rhinosinusitis) met of zonder neuspoliepen
(polyposis nasi)
Een chronische neusbijholteontsteking kan voorkomen met of zonder
neuspoliepen. Bijna altijd zijn deze dan bilateraal aanwezig. Is dit niet het
geval en zijn de poliepen maar aan één kant aanwezig, dan is verdere
diagnostiek nodig. Dit kan bijvoorbeeld een uiting zijn van een eenzijdige
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kaakholteontsteking als gevolg van problemen met het bovengebit. Ook moet
men bedacht zijn op benigne inverted papilloom.
Doorgaans wordt bij chronische rhinosinusitis (met of zonder polyposis nasi)
eerst gekeken of behandeling met medicatie verlichting geeft. Dit kan door
middel van spoelingen met fysiologische zoutoplossing, lokale corticosteroïd
spray of druppels en zo nodig een stootkuur systemische corticosteroïden
of langdurige antibiotica. Indien de klachten persisteren, kan functionele
endoscopische bijholten-chirurgie (FESS) overwogen worden.
Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust
contact met ons op. Elke situatie is anders en wij denken graag met u en
uw patiënt mee.
Referenties:
Van Egmond et al. Septoplasty with or without concurrent turbinate surgery versus non-surgical
management for nasal obstruction in adults with a deviated septum: a pragmatic, randomized
controlled trial. The Lancet. 2019; 394: 314-321. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30354-X

Informatieavond knie- en heupprothese
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
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Dinsdagavond 18 februari aanstaande kunnen patiënten,
geïnteresseerden en hun partners of begeleiders terecht in de Annadal
Kliniek voor meer informatie over een knie- of heupprothese. Onze
orthopeden geven een toelichting op de operatieprocedure bij een
totale heupprothese, een totale knieprothese en een halve knieprothese.
Ook wordt er informatie gegeven over verpleging, anesthesie en
fysiotherapie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het volledige programma kunt u terugvinden op onze website.
Aanmelden kan nog tot 17 februari via info@annadal-kliniek.nl onder
vermelding van uw naam en het aantal personen.
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