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Bas BrinKHoF:  
“Ik voelde meteen dat het niet goed was”

Apeldoornse handballer terug in het veld dankzij annatommie
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eeN fitNess-  
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Wethouder  
blokhuis

“Ontwikkeling en 

innovatie helpt  

zorgsector”.

Nieuwe orthopedisch  chirurg in apeldoorn
Specialist in heup- en  knieprotheses

gegarandeerd snel van 
bewegingsklachten af

“Wij hebben alles onder één dak: 

diagnostiek, fysiotherapie en  
orthopedie”.

In samenwerking met:

Hin • MC de veluwe • vÉrian



Voor u ligt de eerste zorgglossy van  

annatommie - centra voor bewegingsklachten.  
In samenwerking met diverse  

partners presenteren wij u en 120.000  
andere huishoudens in de regio  

veluwe & vallei een andere kijk op  
de zorg dichtbij bij u in de buurt.

annatommie is als zelfstandig  
Behandelcentrum (zBC) hét alternatief  

voor orthopedie, diagnostiek en  
revalidatie buiten een ziekenhuis!

over ons
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wij zijn snel
U kunt binnen drie dagen bij ons terecht, ook 

in de avond! Meestal diagnose in 1- dag

wij hebben alles in huis
Spreekuur bij orthopedisch chirurg, operatie, 

röntgen, echografie, MRI, fysiotherapie en sport-
en-medisch fitness onder 1 dak

wij weten wie u bent 
Bij ons bent u geen nummer, we nemen de tijd

wij nemen uw zorg uit handen 
Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten

wij zijn specialist
We doen waarin we goed zijn en dragen het ZKN- 

keurmerk en diverse topzorg predicaten

Bij ons bent u in goede handen. 
Ontdek het en bezoek onze vestiging aan de  

Steenbokstraat 33 in Apeldoorn!



Bij  
artrose   en
sport  blessures  

De ACP-therapie 
kan misschien ook u helpen

Arthrex ACP®
 

dubbele spuit  
ACP – Autoloog geConditioneerd Plasma

AD_ACP_Patientflyer_NL_210x280mm.indd   1 15.10.2013   15:28:44

Zie www.arthrex.nl/acp en www.annatommie.nl/acp
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Het blad dat u in handen heeft: “Zorg Dichtbij”, is samengesteld 

door het op orthopedie gerichte Zelfstandig Behandelcentrum 

annatommie en een aantal andere zorgaanbieders in Apeldoorn 

en omstreken. Zij willen u laten zien dat het niet nodig is heel 

lang te wachten op zorg. Dat u niet ver van huis hoeft voor 

goede zorg. En dat zorg heel betaalbaar kan zijn. Zij bewijzen 

dat het anders kan!

Paul Blokhuis, wethouder in Apeldoorn met onder andere zorg 

en welzijn en volksgezondheid in zijn portefeuille, is blij met de 

publicatie van ‘Zorg Dichtbij’. “De titel en het doel van dit 

magazine sluiten naadloos aan bij het streven van de gemeente 

om de zorg naar mensen toe te brengen door onze wijkgerichte 

benadering. We willen mensen zo dicht mogelijk bij huis de zorg 

bieden die ze nodig hebben”, zegt Blokhuis. 

“Eén van onze beleidspunten is mensen zo lang mogelijk thuis te 

laten wonen. In Apeldoorn woont 95% van de inwoners, ook van 

de ouderen, thuis. Daar zijn we trots op! De meeste mensen 

willen niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis, maar zo lang 

mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven”, aldus Blokhuis. 

Annatommie en andere gespecialiseerde klinieken kunnen hier 

een belangrijke bijdrage aan leveren door mensen met speci-

fieke klachten snel en goed te behandelen zodat ze weer 

zelfstandig kunnen functioneren. 

Verbinding

Zorg is de grootste economische sector in de gemeente 

Apeldoorn met 19.000 banen. 20% van de 100.000 banen in 

Apeldoorn bevindt zich in de zorgsector! Er zijn veel landelijke 

en regionale zorgaanbieders te vinden in Apeldoorn, zoals 

Philadelphia en ’s Heeren Loo. Je kunt gerust stellen dat er een 

groot zorgaanbod is, voor jongeren en ook voor ouderen! Het is 

belangrijk voor zorgaanbieders dat ze zich verbinden met elkaar,

 zodat het aanbod zo breed en compleet mogelijk is. Dat komt 

de klant ten goede. Blokhuis: “We willen zo snel mogelijk zo goed 

mogelijke zorg aanbieden voor een redelijk tarief. Daarom is 

ondermeer de Kerngroep Zorg opgericht, een overlegstructuur 

met daarin o.a. Vérian, annatommie, Atlant, GGNet, Gelre 

ziekenhuizen en Riwis. Het is heel goed om de verbinding met 

andere aanbieders te maken”.

Zorg en ICT

De Kerngroep zoekt ook verbinding met de ICT-sector. E-health 

staat nog in de kinderschoenen, maar kan in de toekomst 

onmisbaar worden. “Een voorbeeld: patiënten kunnen via 

internet bloedstollingswaarden meten en doorgeven. Of 

videocontact hebben met thuiszorgmedewerkers. Dat werkt 

goed en het scheelt vaak bezoekjes aan een arts. Je kunt er dus, 

naast veel leed, ook veel kosten mee besparen. We hebben in 

Apeldoorn een aantal innovatieve ICT-bedrijven waarmee de 

Kerngroep contact heeft om zulke programma’s verder te 

ontwikkelen”, zegt Paul Blokhuis. 

Keus voor goede zorg

Het bestaan van gespecialiseerde klinieken heeft voordelen. Een 

kliniek als annatommie heeft bijvoorbeeld alles in huis voor het 

behandelen van bewegingsklachten, van diagnose door een 

orthopedisch chirurg, behandeling, operatie tot en met nazorg 

door fysiotherapeuten en medische fitness. Blokhuis: “Dat 

spreekt mensen aan. De medewerkers in zo’n kliniek kunnen 

snel schakelen zonder dat er sprake is van lange wachtlijsten als 

blijkt dat een klant iets ernstigs heeft. Het is handig alles onder 

één dak te hebben”. Hierdoor blijft de periode dat mensen 

ondersteuning nodig hebben en hun reguliere activiteiten niet 

kunnen voortzetten, of elders moeten revalideren, zo kort 

mogelijk. En als zo’n kliniek dan ook nog heel dichtbij is, gewoon 

in Apeldoorn, dan is de keus voor goede zorg niet zo moeilijk. 

GEMEENTE EN KLINIEKEN  
STREVEN NAAR ZORG DICHTBIJ
Wethouder Blokhuis: “Ontwikkeling en innovatie helpt zorgsector”

Voorwoord
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irene groenink, algemeen directeur
Duidelijke visie op zorg nu en in de toekomst

Hans Frejlach, orthopedisch chirurg
Gedreven orthopeed gaat voor kwaliteit

Jacco vroegop, manager zorg en oK
Wij hebben alles onder één dak: diagnostiek, fysiotherapie en orthopedie

nieuwe orthopedisch chirurg bij annatommie 
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Niet noodzakel
ijk, maar we zouden het  

op prijs stelle
n als u zich van tev

oren  

aanmeldt via voorl
ichting@annatommie.nl.

kijk op de 

achterkant ho
e!

open dag

Op zaterdag 30 november 2013 organiseert 
annatommie Apeldoorn een open dag.
U bent van harte welkom tussen 11:00-15:00 
uur om kennis te maken met het team.  

Orthopedisch chirurg Hans Frejlach zal een 
demonstratie geven van een kijkoperatie en  
de fysiotherapeuten zijn beschikbaar voor al 
uw vragen. Orthopedisch chirurg Erik Zwart  
zal daarnaast ieder half uur een voorlichtings-
presentatie geven over heup- en knieprotheses. 

Adres: Steenbokstraat 33 te Apeldoorn



Directeur annatommie  

heeft duidelijke visie op  

zorg nu en in de toekomst

“Ruimte voor focusklinieken die gespecialiseerde behandelingen bieden”

irene groenink (49) is algemeen directeur bij annatommie. “ik had tien jaar bij 

aBn-aMro en 7 jaar bij randstad gewerkt toen ik in 2004 als zelfstandig adviseur 

in contact kwam met derk rietveld, de oprichter van annatommie. Hij zocht 

iemand die het algemeen financieel-organisatorische deel van annatommie wilde 

oppakken en een gezonde onderneming kon opzetten. de visie van derk inspireerde 

mij en ik merkte dat patiënten en verwijzers er ook door werden aangesproken”, 

zegt groenink. uiteindelijk werd ze in 2007 algemeen directeur.

niet alleen snijden

Derk Rietveld heeft begin 2013 ervoor gekozen terug te treden als medisch directeur 

om zo meer tijd te hebben voor zijn ‘oude’ beroep orthopedisch chirurg. Hij werkt bij 

annatommie in Rijswijk en leidt de regio Zuid-Holland. “Dankzij hem lag er een 

duidelijke visie waar ik me helemaal in kan vinden: orthopedie is in Nederland al snel 

een ‘snijdend beroep’, maar een orthopedisch chirurg moet veel breder kijken.  

De patiënt moet ervan uit kunnen gaan dat zijn orthopeed echt naar de klachten kijkt 

en niet alleen belangstelling heeft als er geopereerd moet worden.  

Daarom hebben we ervoor gekozen centra op te zetten met veel aandacht voor de 

diagnose en meerdere vormen van behandeling. Dan weet je zeker dat je de klacht  

kent en deze kunt verhelpen”, aldus Groenink.

Irene Groenink, algemeen directeur
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specialistische zorg
Een orthopedisch chirurg heeft vaak geen andere 
specialist nodig om zijn werk te kunnen doen. Zijn 
patiënten zijn verder relatief gezond. Daarom kan deze 
zorg ook buiten het ziekenhuis worden geleverd. Dan kun 
je de zorg exclusief focussen op dat vakgebied, dus je 
krijgt heel gespecialiseerde - en goedkopere - zorg. 
“annatommie wil de patiënt zo gezond mogelijk houden. 
Een operatie is de duurste en voor het lichaam meest 
ingrijpende behandeling, dus als je die zoveel mogelijk 
kunt voorkomen is dat mooi. Ook kunnen wij de zorg 
goed gepland in een speciaal voor deze patiëntengroep 
ingericht centrum organiseren. Zo kunnen we de zorg 
beter en goedkoper aanbieden. Als klinieken in staat zijn 
om op meerdere fronten beter te presteren dan het 
ziekenhuis, zal een groter deel van de zorg in de toekomst 
door klinieken worden geleverd”, zegt Groenink. 

spanningsveld
Voor een patiënt is het moeilijk te bepalen wie de beste 
kwaliteit levert bij het oplossen van zijn of haar probleem. 
De verzekeraar zal zijn best doen een zo goed mogelijke 
combinatie prijs-kwaliteit te leveren. In Nederland heeft 
de patiënt nog veel keuzevrijheid; de zorgverzekeraar 
stuurt, maar legt niets op. Voor een aantal vakgebieden, 
zoals orthopedie, zal de verzekeraar de zorg in het zieken-
huis kwalitatief goed vinden, maar onnodig complex en te 
duur voor de doorsnee patiënt. “Zorgverzekeraars 

hebben aanzienlijke macht. Onder meer door de regie 
van de overheid en de publieke opinie zullen ze hun rol 
goed blijven vervullen, daar heb ik vertrouwen in. Er zijn 
regelmatig discussies over de kwaliteit van zorg. Daar-
door blijft een en ander in balans. De patiënt heeft altijd 
de mogelijkheid om te switchen en dat is goed. Klinieken 
zoals annatommie zijn alert op prijs-kwaliteit en ook 
ziekenhuizen moeten hier op letten. Voorlopig zie ik geen 
beter alternatief voor dit systeem”, zegt Groenink. 

Huiselijke sfeer
Patiënten ervaren een huiselijke sfeer als ze binnenkomen; 
dit is geen groot ziekenhuis dat gericht is op opereren. 
Niet elke annatommie vestiging heeft een operatiefaciliteit. 
Dat is ook niet nodig; er hoeft maar een kwart van onze 
patiënten geopereerd te worden. De patiënt wordt altijd 
geopereerd door de orthopedisch chirurg die de diagnose 
heeft gesteld en de patiënt eerder heeft behandeld”, 
besluit Groenink.

landelijke dekking
annatommie heeft 5 vestigingen, in Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Rijswijk en Utrecht, en groeit snel. Er zijn 100 
mensen werkzaam. Groenink: “Ons doel is in de toekomst 
landelijke dekking te kunnen bieden, zodat mensen snel 
dicht bij huis terecht kunnen. We willen de komende jaren 
groeien naar 12 vestigingen. 

“Wij zien een toekomst waarin, naast gespecialiseerde 
ziekenhuizen voor gecompliceerde zorg, ruimte is voor 
focusklinieken op het gebied van bewegingsklachten” 

aldus Irene Groenink.



goede zorg.
Betrouwbaarheid en profes-
sionaliteit zijn de belangrijkste 
kernwaarden van Medical 
Building Solutions B.V. Dit is 
waar wij voor staan!

De kunst van het bouwen is het beheersen van het proces!

Mee denken
Aankoopinspecties en bouwkundige keuringen
Advies- en vergunningaanvraag
Lay-out
Engineering & Design

Bouwen
Bouwkundige werkzaamheden
Loodgieterswerkzaamheden
Elektrotechnische werkzaamheden
Luchttechnische werkzaamheden
Aanleg Medische gasseninstallaties
Medische apparatuur
Operatiekamers / cleanrooms

Service
Validaties
Bouwkundig onderhoud
Werktuigbouwkundig onderhoud
Medisch onderhoud

info@medicalbuildingsolutions.nl
www.medicalbuildinsolutions.nl

Medical Building Solutions B.V. opereert in heel  
Nederland met projecten die gericht zijn op de verbouw 
en inrichting van medische gebouwen. Dit varieert van 
alleen een operatiekamer tot de complete inrichting van 
een kliniek. Ook voor de bouw van een cleanroom,  
apotheek of andere projecten kunt U bij ons terecht.  
Wij organiseren elk gewenst onderdeel binnen het project, 
van beoordeling van een pand, vergunningaanvraag, design 
en engineering tot en met de opgeleverde kliniek met 
bijbehorende onderhoudscontracten.

Medical Building Solutions B.V. is ontstaan door de 
bundeling van 3 kennisgebieden, namelijk de bouwkunde, 
luchttechniek en projectbegeleiding. Door deze kennis-
bundeling hebben we al het benodigde in huis om van elk 
project een succes te maken.

Bij Medical Building Solutions B.V. staat de klant centraal. 
De wensen en eisen van klanten worden met de grootste 
zorgvuldigheid benaderd en uitgevoerd.
Omdat we een project van A tot Z begeleiden, beginnend 
bij een pand-beoordeling en een lay-out inclusief vergun-
ningsaanvraag tot en met oplevering en zelfs service en 
onderhoud, zorgen we ervoor dat de klant geheel ontzorgd 
wordt en zich kan focussen op zijn eigen werk.
Met ons product is vrijwel elke ruimte geschikt om een 
operatiekamer/cleanroom in te bouwen. Dit geeft meer 
mogelijkheden voor de klant om een zelfstandige kliniek 
te starten op de locatie die hij/zij wil.
Onze lage prijzen in combinatie met de luxe uitstraling 
zorgen voor een zeer professioneel uitziende kliniek 
waarin patiënten zichzelf verzekerd zullen vinden van 



EGPO: 
SaMEnwErKEn 
In HET BElanG Van 
dE PaTIënT

Samenwerken in de zorg lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de praktijk 

blijkt dat nog best ingewikkeld. De werkdruk en administratieve  

belasting zijn hoog, en vaak ontbreekt het aan tijd om op efficiënte 

wijze met andere zorgverleners over patiënten te overleggen. Bij 

veel complexe zorgtrajecten zijn bovendien vaak meer dan twee 

zorgverleners betrokken, wat het moeilijk maakt om gezamenlijk 

de behoeften van de patiënt in kaart te brengen en een zorgplan 

op te stellen.

Om deze problematiek aan te pakken, hebben Intramed en Fast-

guide, EGPO ontwikkeld. Het is een digitaal instrument om zorg-

verleners en patiënten te helpen met eenvoudige communicatie 

en coördinatie van zorg. EGPO biedt de mogelijkheid om op een 

niet gelijktijdig moment gestructureerd overleg te hebben.  

Het begint bij de inventarisatie rondom de patiënt, waarbij 

diverse zorgverleners betrokken zijn. Het doel is om uiteindelijk 

tot een zorgplan voor de patiënt te komen dat breed gedragen 

wordt, en waar duidelijke, vanuit de patiënt geformuleerde, 

doelen zijn benoemd. De voortgang kan op hoofdlijnen bewaakt 

worden in het systeem en administratieve rompslomp wordt 

voorkomen door slimme automatisering van processen. 

EGPO is geen vervanging van uw eigen EPD. EGPO onderscheidt 

zich doordat niet het medische proces, maar de patiëntvraag 

centraal staat en niet op het behandelproces stuurt, maar op 

zorgcoördinatie en informatie met betrekking tot inventarisatie 

en zorgplannen. 

We hebben bij het ontwerpen van EGPO een aantal duidelijke 

randvoorwaarden gesteld.

• Het is geen vervanging van een eigen EPD.

•  Het moet simpel in gebruik zijn en beperkte tijd kosten qua 

registratie.

•  De patiënt bepaalt zelf welke zorgverleners er toegang hebben 

en heeft toegang tot de eigen gegevens.

• Het draait om communicatie en coördinatie.

• Uitwisseling van meetinstrumenten moet mogelijk zijn. 

In de regio Haaglanden is een succesvolle pilot gedraaid met 

EGPO. De belangrijkste conclusie was dat je, door goed gebruik 

te maken van EGPO, beter kunt samenwerken. Daarnaast 

voldeed EGPO aan alle landelijk vastgestelde eisen, wat ook van 

groot belang was bij het slagen van de pilot. 

Met alle ontwikkelingen die in het verschiet liggen, zoals de  

wijkgerichte zorg en de verschuiving van de verantwoordelijk-

heden naar de gemeenten, is het goed nieuws dat er een  

product als EGPO is. 

Voor meer informatie gaat u  

naar www.egpo.nl.
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harma brouwer: 

“ Ik heb meer 
pijn gehad 
voor mijn  
operatie  
dan erna” 
 
Groepsleidster heeft zich  
tijdens behandeling nooit  
een nummer gevoeld
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wanneer begonnen uw klachten?
Harma Brouwer (51): “Zo’n 10 tot 15 jaar geleden kreeg ik 
last van mijn knie. Pijn bij het lopen, de knie werd dik, ik 
kon hem niet meer buigen en ook niet meer fietsen op 
een gegeven moment. Achteraf weet ik dat de oorzaak 
een meniscusoperatie van 30 jaar geleden is. Daardoor is 
al het kraakbeen in mijn knie in de loop van de tijd versleten. 
Bij annatommie hoorde ik dat dit heel veel voorkomt; ze 
zien nu de versleten knieën bij patiënten bij wie 20 jaar 
geleden de meniscus is verwijderd.”   

Hoe kwam u bij annatommie terecht?
Harma: “Ik had nog nooit van annatommie gehoord. Ik 
was er wel eens langs de vestiging gereden en dacht altijd 
dat daar een fitnessruimte zat! 
Ik ben groepsleidster in een internaat voor moeilijk 
opvoedbare jongeren. Dan moet je wel mobiel zijn. Het 
werd steeds moeilijker mijn werk uit te voeren. In 2011 
onderging ik een kijkoperatie in het Gelreziekenhuis. Mijn 
knie werd daardoor niet beter, 
alleen maar slechter. Ik heb in 
de periode erna veel fysiothe-
rapie gehad en in april 2012 
ben ik teruggegaan naar de 
specialist omdat de klachten 
bleven. Die zei dat ik moest 
stoppen met fysiotherapie en 
fitness en alles 2 maanden 
tot rust moest laten komen. 
Hij keek niet naar mijn knie, 
ik stond 5 minuten later weer 
op straat. Na de zomer, toen 
er niets verbeterd was, ben ik 
naar mijn huisarts gegaan en 
heb gezegd dat ik wat anders 
wilde; het ziekenhuis in Nijmegen, kliniek Klein Rosendael, 
het maakte me niet uit als er maar iets gebeurde. Toen 
zei mijn huisarts: “Waarom blijf je niet in Apeldoorn? Hier 
kan het ook!”. Ik was heel verbaasd en ook opgelucht. In 
oktober had ik al een eerste afspraak bij annatommie.” 

Hoe verliep de behandeling bij annatommie?
Harma: “Eerst werden alle onderzoeken opnieuw gedaan. 
Ik kreeg een injectie met corticosteroïden, soms helpt 
dat. Bij mij helaas niet. Er werden foto’s gemaakt en in 
november was de MRI-scan, waaruit bleek dat mijn knie 
gedeeltelijk vervangen moest worden. Voorafgaand aan 
de operatie worden alle patiënten gescreend om te kijken 
of men de operatie goed zal doorstaan. Ik ging voor de 
screening naar annatommie Utrecht. Normaal gesproken 
moet je een fietstest doen maar dat kon ik helaas niet 

meer. Ze maken echo’s van je aderen en een hartfilmpje, 
heel grondig. Nadat ik was ‘goedgekeurd’ werd ik in 
januari 2013 geopereerd in Renswoude door dokter Hans 
Frejlach. 
Op de dag van de operatie kwamen we in Renswoude 
aanrijden. We dachten dat we verkeerd zaten: overal 
weilanden! Toen we binnenkwamen in de kliniek was de 
sfeer heel gemoedelijk, gezellig, een beetje huiskamer-
achtig. Maar zodra je de operatiekamer binnenkomt, 
weet je dat er echt geopereerd wordt! De operatiekamer 
is heel professioneel en helemaal gericht op orthopedie. 
Er worden alleen gezonde mensen geopereerd, dus de  
kans dat je een ziekenhuisbacterie oploopt is klein. Ik heb 
na de operatie pijnstilling aangeboden gekregen maar 
ben daarmee gestopt omdat ik er heel ziek van werd. En 
de pijn na de operatie was veel minder erg dan ervoor. 
Ik werd ’s maandags geopereerd en dinsdag al vervoerd 
naar Parc Spelderholt, het zorghotel in Beekbergen. Na 
twee nachten daar mocht ik al naar huis!” 

Hoe gaat het nu?
Ik heb een halve knieprothese 
gekregen. Het goede stuk 
heeft de arts laten zitten en de 
prothese is daarop geplaatst. 
Ik kan hier minimaal 15 jaar 
mee vooruit, zeggen ze. 
Helaas heb ik een aantal 
weken geleden een bedrijfs-
ongeval gehad waarbij ik op 
mijn knie ben gevallen en 
een hersenschudding heb 
opgelopen. Omdat ik veel 
moest liggen was mijn knie 
helemaal verstijfd. Toen ik 

terugkwam bij Han van den Berg, fysiotherapeut van an-
natommie, haalde hij er direct een orthopeed bij. Er werd 
meteen een foto gemaakt, gekeken en ik kreeg een recept 
mee. Super! De lijnen zijn kort, je wordt direct geholpen. 
De begeleiding door annatommie is sowieso heel prettig, 
ik heb me nooit een nummer gevoeld. 
De herstelperiode duurt 15-16 maanden had dokter  
Frejlach van tevoren gezegd en dat heb ik onderschat.  
Ik kan nog niet alles doen wat ik vroeger deed, slenteren 
is vooral erg vermoeiend. Ik ben bezig met spierverster-
kende oefeningen, dus het kan nog verbeteren. Maar ik 
kan de trap op lopen, fietsen, werken etc. en daar ben ik 
erg blij mee!” 

toen zei mijn huisarts: 
“Waarom blijf je  

niet in apeldoorn?  
hier kan het ook!”
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“Luid applaus vult de zaal. Toegejuicht door trotse ouders 
en familieleden lopen twee studenten verwachtingsvol 
en zelfverzekerd het podium op. De meesten hadden niet 
verwacht dat zij zo’n prestatie konden leveren, ook Lucas 
en Emma niet. Als je met Lucas kennismaakt, zie je niets bij-
zonders. Hij zal je vertellen over zijn droom om hovenier te 
worden en over zijn passie om groen te onderhouden. Toch 
is Lucas bijzonder. Hij heeft een verstandelijke beperking. 
Aan Emma zie je dat zij het syndroom van Down heeft. Maar 
net als Lucas vertelt Emma vol enthousiasme over haar passie. 
Emma is gedreven om voor anderen te zorgen. Met haar 
diploma op zak komt haar droom om in de zorg te werken 
dichterbij. De prestaties van Lucas en Emma staan symbool 
voor de resultaten van Parc Spelderholt, een bijzonder initia-
tief voor jongeren met een verstandelijk beperking. Met een 
succesvolle combinatie van leren wonen en werken, halen 
de studenten allemaal een diploma of certificaat. En belang-
rijker, ze hebben allemaal meer zelfvertrouwen, omdat ze 
hun mogelijkheden hebben ontdekt.”

Het verhaal van Lucas en Emma gaat over mogelijkheden. 
Ieder mens heeft het recht om te kunnen leren en zich te 
ontwikkelen. Want ieder mens telt. Parc Spelderholt is het 
kenniscentrum dat gelooft in de kracht van ontwikkeling. 
Het geloof dat iedereen talent heeft. Parc Spelderholt creëert 
de omstandigheden om de talenten te ontdekken en deze 
verder te ontwikkelen en zorgt daarmee voor mogelijkheden. 
Dat doen we voor jongeren met een verstandelijke beperking, 
omdat zij ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. 
Wij helpen hen groeien naar zelfstandigheid.

Toekomst met inhoud
Vaak worden jongeren met een verstandelijke beperking 
gezien en bestempeld als een moeilijke of zelfs kansloze 
doelgroep. Dat vinden wij onzin. Wij zien geen beperkingen, 
maar denken in kansen. Onze ambitie is om deze onder-
schatte groep te ondersteunen in hun ontwikkeling, zodat 
zij zelfstandiger en zinvoller kunnen leven in de maatschappij. 
Het bijzondere aan deze jongeren is hun grote motivatie om 
te groeien. Deze jongeren hebben een toekomst en die toe-
komst geven wij samen met hen inhoud. Dat doen we met 
ons ontwikkelingstraject dat is gericht op het stimuleren van 
hun talenten en het creëren van mogelijkheden. Zo kunnen 
de jongeren ontdekken wat zij kunnen, wat zij leuk vinden 
en dat biedt hen zekerheid.

Maatschappelijk rendement
Het maatschappelijk rendement van onze ontwikkelings-
trajecten is hoog. Het ontwikkelingstraject verdient zich in 
de levensjaren na Parc Spelderholt terug door een groei in 

zelfvertrouwen, minder 
begeleiding en lagere 
zorgkosten. Door het 
traject leven de jongeren 
zelfstandiger en gelukkiger, 
omdat ze betekenis aan 
hun leven kunnen geven. 
Opmerkelijk is dat er over 
de jaren heen nauwe-
lijks of geen studenten 
het ontwikkelingstraject 
voortijdig hebben verlaten. 
Liefst 50% vindt werk in 
het normale bedrijfsleven 
en één op de drie studenten haalt het MBO 1-diploma. Een 
oud-student is zelfs zijn eigen lunchroom gestart! Door het 
Spelderholt-traject wordt het gezin een stukje ontzorgd en 
krijgen meer ruimte en tijd om te besteden aan hun eigen 
leven en aan elkaar.

de kracht van Spelderholt
Het succes van Parc Spelderholt wordt gekenmerkt door een 
unieke combinatie van leren wonen en werken. Gedurende 
een driejarig traject wonen de jongeren op het landgoed 
Parc Spelderholt in Beekbergen. Het landgoed vormt een 
veilige plek en biedt maximaal de ruimte voor ontwikkeling. 
Het traject bestaat uit de onderdelen persoonlijke ont-
wikkeling, een leergang gericht op het aanleren van be-
roepsvaardigheden en het opdoen van woonvaardigheden. 
De jongeren wonen begeleid samen in de woonhuizen op 
het landgoed. Het bijzondere is dat de leergangen direct in 
de praktijk worden gebracht. Ze werken mee in het kasteel 
(zakelijke meetings en feestelijke bijeenkomsten) of in het 
zorg hotel. De aanwezigheid van zakelijke-, zorg- en particuliere 
gasten zorgt ervoor dat zij daadwerkelijk ervaring  opdoen 
in de praktijk en daardoor kunnen groeien.

Samen zorgen voor mogelijkheden
Parc Spelderholt gelooft in de kracht van ontwikkeling en doet 
er alles aan om de kwaliteit van de ontwikkelingstrajecten te 
borgen, te verbeteren en te versterken. Maar dat kunnen we 
niet alleen. Parc Spelderholt zoekt daarom naar organisaties 
en bedrijven die voorbij beperkingen denken en geloven in 
de kracht van ontwikkeling. Wij vragen die bedrijven om ons 
concept te ondersteunen en samen voor onbeperkte 
kansen te zorgen. Uw hulp draagt bij aan het ontwikkelings-
traject van de jongeren met een verstandelijke beperking. 
Dit biedt hen mogelijkheden, een grotere kans op integratie 
en maatschappelijk rendement.

Onbeperkte kansen 
voor de toekomst!

www.parcspelderholt.nl



al tijdens zijn studie raakte Hans Frejlach  
geïnteresseerd in orthopedie. “Ik studeerde nog, in 
amsterdam bij professor rené Marti. Op een gegeven 
moment las ik in de krant dat deze beroemde arts 
Mary dresselhuys had geopereerd. Ze was zo blij met 
het resultaat, ze zei: ‘Ik heb mijn leven terug’. dat 
maakte veel indruk op me”.

Orthopedie heeft altijd zijn interesse gehouden. “Het is 
een vak vol dilemma’s. Er komen patiënten langs die last 
hebben van hun gewrichten en daardoor niet kunnen 
sporten. Dus komen ze aan, zeggen ze. Maar ik zeg: je 
moet eerst afvallen, daarna opereer ik je. Want mensen 
met overgewicht lopen veel meer kans op wondinfecties, 
complicaties, etc.”, zegt Frejlach.  

Heup- en knieprothese
Frejlach heeft zich gespecialiseerd in heup- en knie-
gewrichten. “Vooral de knie is een uitdaging; het is een 
heel beweeglijk, ingewikkeld gewricht (het kan buigen, 
glijden, schuiven, draaien) dat moeilijker na te bootsen is 
dan een heupgewricht”, zegt hij.
“Ik ben opgeleid in het ziekenhuis in Maastricht, het 
aandachtsgebied in die tijd was de heup, daar lag het 
zwaartepunt. Als de patiënt op jonge leeftijd een nieuw 
heupgewricht krijgt, bestaat de kans dat je hem of haar 
nog een keer moet opereren want na verloop van tijd is 
een kunstheup versleten en laat los. Zo’n tweede operatie 
is vaak moeilijker, met meer kans op complicaties en  
minder succes. Daarom wordt zo lang mogelijk gewacht 
met een eerste prothese. Het bepalen van het juiste  

Gedreven  
orthopeed gaat 
voor kwaliteit
Hans Frejlach kan kennis en betrokkenheid  
combineren bij annatommie.
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moment kan ook een dilemma zijn”, aldus Frejlach. 
Hoe komt het dat sommige protheses loslaten, de ene 
eerder dan de ander? Er bestaat een theorie over die 
Hans Frejlach met plezier uitlegt: “Kunstgewrichten be-
staan uit kunststof. Doordat het gewricht beweegt, laten 
minuscule deeltjes ervan los en die komen in het gewricht 
terecht. Het lichaam denkt: dat hoort daar niet, dat moet 
ik opruimen. Dit leidt altijd tot een lichte ontstekingsre-
actie waar de patiënt niets van merkt. Helaas vergist het 
lichaam zich ook en neemt stukjes bot 
mee in het ‘schoonmaakproces’. Dus 
na 15-20 jaar zie je ineens donkere 
plekjes rond de prothese en begint 
deze los te raken; dan zitten er gaten 
in het omringende bot”.  
Een nieuwe prothese moet deze gaten opvullen, dus de 
prothese moet groter zijn of een langere steel hebben, 
zodat hij ergens anders vastgeklemd kan worden. 

lange wachttijden
Frejlach werkte tot 2010 in ziekenhuizen; eerst in Maastricht, 
later in het Gelre-ziekenhuis in  Zutphen. Hij had het er 
lang naar zijn zin. “Het was een kleine maatschap, ik hou 
van kleinschalig. Maar er kwamen steeds meer regels en 
ik kreeg steeds minder vrijheid om mijn patiënt als klant 
te behandelen”. Toen Frejlach begon met werken was de 
wachttijd voor een consult 6 weken. De tijd die hij aan een 
consult mocht besteden was 10 minuten. De wachttijd 
voor een echo was 4 weken, voor een MRI-scan 6 weken. 
De uitslag duurde nog eens 2 weken. “Dus pas na 3 maan-
den was er een diagnose. En als je dan geopereerd moest 
worden, was de wachttijd voor de operatie nog eens 3 

maanden! Leg dat maar eens uit aan een werkgever.  
Ik had daar erg veel moeite mee omdat ik dat zelf ook niet 
zou willen als ik patiënt zou zijn”, aldus Frejlach. 

Maatwerk
Omdat hij vond dat het anders en beter kon, heeft hij in 
2010 gekozen voor kwaliteit en maatwerk en dus voor  
annatommie. Frejlach: “Het ziekenhuis is een confectie-
pak, annatommie is een maatpak, zeg ik altijd. Ik vind 

het veel leuker maatwerk te bieden 
en mijn patiënten ook. Het contact 
met patiënten is heel persoonlijk bij 
annatommie. We stellen samen een 
behandelplan op. Iemands gezond-
heid is een stuk eigen verantwoorde-

lijkheid. Ik ben alleen de manager die de tools (adviezen, 
behandeling, operatie) aanbiedt. Ik faciliteer”. 

toekomst
annatommie heeft veel plannen voor de toekomst.  
“We hebben nu een mooi centrum in Apeldoorn waar we 
de diagnose en conservatieve behandeling aanbieden. 
Voor operaties wijken we nu uit naar onze operatielocatie 
in Renswoude. Er waren vergevorderde plannen samen 
met het Zorghotel Spelderholt, ook de Gemeente  
Apeldoorn was akkoord, maar helaas waren er een aantal 
omwonenden met een bezwaar, dus die plannen liggen 
even stil. We hopen in ieder geval in 2014 een passende 
oplossing dichter bij ons centrum in Apeldoorn te  
hebben”, zegt Frejlach. 

“Ik zeg altijd: Het ziekenhuis is  
een confectiepak, annatommie  

is een maatpak.”

“Ik had daar erg veel moeite mee 

omdat ik dat zelf ook niet zou  

willen als ik patiënt zou zijn”



Op uitnodiging van Karim El Mortadi (34), directeur van de KEM kliniek in renswoude, 

breng ik een bezoek aan de kliniek. Even buiten renswoude, tussen weilanden en 

groen, rij ik een grote oprijlaan met parkeerplaats op. Schalm 5 blijkt een prachtige, 

uitgebouwde boerderij te zijn met een fraai aangelegde tuin. als ik naar binnen 

stap, waan ik me even in een wellness centrum. Er zitten mensen aan een leestafel 

een tijdschrift te lezen, anderen zitten op comfortabele banken met een kopje thee. 

Een bijna huiselijk tafereel. Ik word ontvangen door een gastvrouw, die me begeleidt 

naar de kamer van Karim El Mortadi. welkom in de wereld van de KEM kliniek.

“Afgelopen juli konden we de deuren van de kliniek openen. Ik ben erg blij met wat we 

hier hebben neergezet. Wij kunnen hoogwaardige medische zorg bieden met persoonlijke 

aandacht voor elke patiënt, in een luxe omgeving. Iedereen die binnenkomt wordt hier 

op zijn gemak gesteld. Het ‘ziekenhuisgevoel’ is hier ver te zoeken”, zegt El Mortadi. Als 

ik om me heen kijk begrijp ik precies wat hij bedoelt. Alles is met zorg en liefde ingericht. 

Er zijn twee zorghotelkamers, een mooie uitslaapkamer met 5 bedden en een operatie-

kamer. En alle apparatuur is supermodern. De naar Mortadi vernoemde KEM kliniek is 

gespecialiseerd in plastische chirurgie en orthopedie, zowel verzekerde als onverzekerde 

zorg. “Ik ben er trots op dat Hay Winters één van onze vijf plastisch chirurgen is. Hay is 

een aantal keer gekozen tot beste reconstructief chirurg van Nederland!”, vertelt Karim. 

“Dat past in mijn streven het paradepaardje van de zorg in Nederland te worden. Ik wil 

laten zien hoe de zorg in Nederland er ook uit kan zien”.  

Directeur KEM kliniek biedt 
luxe zorg aan patiënten

KEM kliniek wil paradepaardje van de zorg worden

Karim
 El M

orta
di, d
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van 
de K

EM klin
iek
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Ondernemer in de zorg

Karim, een Bosschenaar die alweer 5 jaar in Amsterdam woont, 

is van huis uit operatie-assistent , anesthesie medewerker en 

zorgondernemer. “Dat laatste realiseerde ik me pas toen ik als 

anesthesiemedewerker op detacheringsbasis tussen 2007 en 

2011 zeker de helft van de ziekenhuizen in Nederland heb gezien. 

Ik reed in mijn Volkswagen Golf overal naartoe. Naast het feit dat 

ik het geweldig vond om te doen, kreeg ik ongemerkt een heel 

groot netwerk. Ik zag van dichtbij welke specialist het beste was 

en met wie ik zou willen samenwerken. Toen besloot ik te 

investeren in een eigen kliniek, ik wist dat daar de toekomst van 

de zorg in Nederland ligt”, zegt hij. 

De KEM kliniek verhuurt operatieruimte en personeel aan 

andere klinieken, zoals annatommie en het HIN. “Ook zij kiezen 

voor kwaliteit en de arts en zijn of haar patiënt komen dus bij ons 

voor de beste locatie en de 

meest vakkundige mensen.  

Ik zorg ervoor dat er vaste 

teams zijn die voor de 

klinieken werken. Dan ben je 

het beste op elkaar ingespeeld 

en kun je het mooiste 

resultaat leveren”, aldus El 

Mortadi. En zo kan het dus dat in de KEM kliniek de vakgebieden 

orthopedie, urologie, plastische chirurgie en algemene chirurgie 

bij elkaar komen. 

Klant is koning

Karim: “Ik merk goed dat de lat tegenwoordig hoog ligt. Mensen 

komen hier soms met een uitdraai van internet en zeggen: 

‘Dokter, zo wil ik het en niet anders’. Er zijn zelfs mensen die 

opmerkingen maken over de toetjes die wij serveren. Dat vind ik 

niet erg, ik wil exclusief zijn en de beste zorg leveren. Daar hoort 

bij dat mensen zich voldoende op hun gemak voelen om 

verbeterpunten aan te dragen.

Uiteindelijk wil ik vier centra met elk twee operatiekamers 

hebben, waar zes dagen per week van 8 uur ‘s ochtends tot 10 uur 

‘s avonds geopereerd kan worden. Dan kan het hele zorgproces 

30% goedkoper worden dan in een ziekenhuis, terwijl de patiënt 

het als prettiger ervaart. Wij bieden bijvoorbeeld één op twee 

verpleging. We hebben zes gastvrouwen met zowel een medi-

sche als een horeca-achtergrond. De patiënt wordt tijdens het 

hele proces door hen begeleid. De klant is koning, ook in de zorg”.

Vijfsterrenrestaurant

De KEM kliniek is in staat gemakkelijk op ontwikkelingen in de 

zorg in te spelen. Het is een hele flexibele organisatie. Karim:  

“We zijn geen olietanker die er lang doet om van koers te 

wijzigen. Wij lijken meer op een Valk met een kleine bemanning. 

We kunnen snel overstag en een andere koers varen. Om in de 

metaforen te blijven: ik zie de KEM kliniek graag als een vijfsterren-

restaurant dat de goede producten bij de juiste leveranciers 

haalt en daar een heerlijk menu van maakt. Of een formule 1 

team dat samenwerkt om de wedstrijd te winnen. Iedereen doet 

waar hij of zij goed in is. Daar wordt iedereen gelukkig van en dat 

merk je bij onze medewerkers heel goed”. 

alliantie met ziekenhuis

“Ik zou zelf ook naar de KEM kliniek gaan als ik iets mankeerde en 

ik raad het familie en vrienden zeker aan. Wij zijn gespecialiseerd 

in facelifts, borstvergrotingen, 

ooglidcorrecties en liposucties 

dit doen we met het beste 

resultaat. Een vrijblijvend 

‘gratis consult’ is dan ook geen 

enkel probleem”,  

vertelt El Mortadi. 

“Hoe ik de toekomst zie? Ik denk dat een aantal, ook grotere, 

ziekenhuizen de deuren zal moeten sluiten vanwege de toegenomen 

concurrentie van klinieken en de hoge dichtheid  van ziekenhuizen 

in grote steden. Ik hoop dat een kliniek als de onze dat gat kan 

vullen, maar ik zal erop blijven letten dat we geen massaproduct 

gaan leveren. Verder zie ik een nauwe samenwerking of alliantie 

met een groot ziekenhuis als de ideale situatie. De grote 

ziekenhuizen hebben dan ‘satellieten’ om zich heen: kleine 

klinieken met eigen specialisaties zoals orthopedie of plastische 

chirurgie. De KEM kliniek kan daarin laag-complexe zorg met een 

hoge turnover en hoge kwaliteit leveren en de ingewikkeldere 

gevallen gaan naar het ziekenhuis. Dan is er geen sprake van 

concurrentie meer. Dat zou heel goed zijn en voor beide partijen 

een win-winsituatie opleveren die ook goed is voor de kwaliteit 

en veiligheid”, concludeert Karim. 

“Ik zag van dichtbij welke specialist het beste was en 

met wie ik zou willen samenwerken. Toen besloot ik 

te investeren in een eigen kliniek, ik wist dat daar 

de toekomst van de zorg in Nederland ligt”, 

www.kemkliniek.nl



annatommie is een kliniek gespecialiseerd in klachten aan het bewegingsapparaat.  
“Wij werken snel en patiëntgericht en bieden een complete aanpak van diagnose en 
behandeling”, aldus Jacco Vroegop, lid van het directiemanagement met portefeuille 
Zorg&OK, maar ook nog met regelmaat zelf op de OK te vinden. “Patiënten die bij ons 
langs willen komen kunnen online een afspraak maken op het moment dat het hun 
uitkomt. Voor het stellen van een diagnose wordt onder andere gebruikgemaakt van een 
MRI-scan, röntgen en echografie, dit zijn veilige en betrouwbare onderzoekstechnieken.  
U kunt binnen enkele dagen bij ons terecht, ook ’s avonds of op zaterdag.” Meestal heeft 
u binnen 1 dag de diagnose en gaat u met een compleet behandelplan de deur uit! 

Kent u dat: steeds weer die pijnlijke, dikke knie? of kunt u ’s nachts niet slapen van de 
pijn in uw rug? Bewegingsklachten komen heel vaak voor. u hoeft er niet mee door te 
lopen! Bij annatommie heeft u binnen 3-5 dagen een afspraak. wij bieden sinds 2003 
een kwalitatief hoogstaande, snelle diagnose en goede behandeling van bewegings-
klachten binnen de verzekerde zorg. sinds 2010 hebben wij ook een vestiging bij u in 
de buurt: steenbokstraat 33 in apeldoorn (afslag apeldoorn-noord a50).

annatommie garandeert  
goede, snelle behandeling van 

uw bewegingsklachten

 Jacco Vroegop, l
id van he

t directie
management met 

portefeuille Zorg&OK, op de a
nnatommie fiets.

“We hebben alles onder één dak: diagnostiek,  
fysiotherapie en orthopedie”
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Contracten met alle zorgverzekeraars
Toen orthopedisch chirurg Derk Rietveld in 2003 anna-
tommie oprichtte was hij er van overtuigd dat de zorg 
sneller, efficiënter en patiëntgerichter kon. Vroegop: “en 
dat is gelukt! Dankzij de opkomst van zelfstandige 
behandelcentra zoals annatommie, Heelkunde Instituut 
Nederland en Medisch Centrum de Veluwe zijn de 
wachtlijsten overal korter geworden. Door een snelle 
behandeling wordt verergering van de klachten bij de 
patiënt voorkomen; dat is beter voor de patiënt, de 
werkgever én het maakt de zorg goedkoper”. annatommie 
heeft contracten met alle zorgverzekeraars. “Orthopedie-
patiënten komen bij ons door een verwijzing van hun 
huisarts of via zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar. 
Voor fysiotherapie is geen verwijzing nodig. Ook speelt 
mond-op-mondreclame een steeds grotere rol; hét 
bewijs dat onze patiënten tevreden zijn!”

superspecialisten
annatommie is een zogenaamde ‘focuskliniek’, volledig 
gespecialiseerd in bewegingsklachten. “Wij opereren 
bijvoorbeeld ruim 300 mensen met kruisbandletsel per 
jaar”, aldus Vroegop. “Daardoor zijn we echte specialisten, 
die heel efficiënt werken en weten wat we doen. We zijn 
daarnaast zo’n 20% goedkoper dan een gemiddeld 
ziekenhuis en daarmee niet alleen interessant voor de 
verzekeraar, maar ook een maatschappelijk verantwoor-
de onderneming”. Het grote voordeel voor de patiënt is 
dat door deze gespecialiseerde zorg er vaak minder 
herstelproblemen zijn na afloop. “We hebben alles onder 
één dak: diagnostiek, fysiotherapie en orthopedie”, zegt 
Vroegop. “We proberen operaties zoveel mogelijk te 
voorkomen door andere behandelingen toe te passen. 
Het toepassen van de ACP-therapie (zie elders in dit blad) 
van Arthrex is daar een voorbeeld van. Als het echt niet 
anders kan, kunnen onze patiënten in één van onze 
partnerklinieken in Amsterdam (Kliniek de Lairesse), 
Renswoude (KEM Kliniek) of Rotterdam (Park MC) geope-
reerd worden. We voeren daar ook gewrichtsvervangingen 
van de knie, heup, schouder, vinger of enkel uit. Protheses 
van gerenommeerde bedrijven, zie hun advertenties 
elders in dit blad, worden daarvoor gebruikt. Het plan is 
om binnenkort ook in Apeldoorn een operatielocatie te 
openen. De patiënt bepaalt overigens bij ons altijd zelf 
wanneer een operatie plaatsvindt – passend bij zijn of 
haar agenda.”

de regio veluwe & vallei 
Met de inwoners van de regio Veluwe & Vallei en de 
gemeente Apeldoorn heeft annatommie inmiddels een 
goede band opgebouwd. “Steeds meer mensen kennen 
ons en worden naar ons verwezen door huisartsen uit de 
regio. Inspelen op elkaars wensen, het open staan voor 
vragen en tijd nemen voor elkaar staan daarin centraal. 
We willen dichtbij de patiënt staan en de patiënt begelei-
den in het weer optimaal pijnvrij bewegen.” Vroegop 
neemt om die reden ook namens annatommie zitting in 
de Kerngroep Zorg van de gemeente Apeldoorn: een 
platform gericht op samenwerken, innovatie en E-Health 
binnen de zorg. 

Boterham met pindakaas
De zorg bij annatommie wordt gekenmerkt door korte 
lijnen, overzichtelijke locaties en persoonlijke aandacht 
op alle vlakken. Er is veel samenwerking met andere  
organisaties die de patiënt centraal stellen, zoals het 
zorghotel Spelderholt in Beekbergen, orthopedisch 
schoenmaker Pruis en thuiszorgorganisatie Vérian. “Wij 
geloven dat iemands gezondheid ook verbetert door een 
prettige omgeving. Het contact tussen arts en patiënt is 
dan ook heel direct, persoonlijk en gericht op wederzijds 
respect. En wil iemand na een operatie een lekkere 
boterham met pindakaas of liever een tosti? Bij ons kan 
dat; de patiënt staat centraal voor al onze medewerkers. 
We willen iedereen dan ook graag uitnodigen om zelf een 
kijkje te komen nemen, ook al bent u geen patiënt”, 
besluit Vroegop. 

Op zaterdag 30 november organiseert annatommie op 
haar vestiging in Apeldoorn een open dag. Waarbij van 
12:00-13:00 uur een voorlichting gericht op heup- en 
knieprotheses/gewrichtsvervanging plaatsvindt. Niet 
noodzakelijk, maar we zouden het op prijs stellen als u zich 
van tevoren aanmeldt via voorlichting@annatommie.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.annatommie.nl
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Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Vanaf 1 januari 2014 krijgen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een 
uitnodiging voor het Bevolkingsonderzoek (BVO) darmkanker. MCV is één van de zorginstellingen 

die dit onderzoek gaat uitvoeren. 

Medisch Centrum de Veluwe (MCV) bestaat sinds april 2010 
en biedt aan patiënten uit Apeldoorn en omstreken met een 
maag-, darm- of leveraandoening (MDL-aandoening) medisch-
specialistische zorg aan. Naast de reguliere openingstijden is 
MCV ook in de avond- en weekenduren geopend. Door deze 
opzet wordt de patiënt op een zeer flexibele manier zorg 
aangeboden en bedraagt de wachttijd maximaal 1 week. 
Regelmatige contacten met verwijzers (vooral huisartsen) 
zorgen ervoor dat  informatie-uitwisseling over onderzoek 
en behandeling op een snelle en efficiënte wijze plaatsvindt. 

MCV heeft diverse samenwerkingsverbanden  met o.a. 
ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede-Wageningen en Gelre 
Ziekenhuizen (locatie Lukas) te Apeldoorn, het UMC St  
Radboud te Nijmegen en UMC Utrecht. Hierdoor kunnen 
patiënten die een operatie moeten ondergaan of een zieken-
huisopname nodig hebben worden ondergebracht in een 
van de samenwerkende ziekenhuizen. 
Patiënten die ons bezoeken voor een behandeling zijn  
verzekerd van goede en veilige zorg zonder wachtlijsten. 
Deze zorg wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.

medisch centrum de Veluwe
Het centrum voor maag-, -darm- en leverziekten met oog voor detail in 

een mensgerichte omgeving dicht bij huis.

Met het BVO kan darmkanker worden voorkomen of in een 
vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darm-
kanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groot 
en de behandeling minder zwaar. Middels een ontlastingstest 
die u thuis ontvangt wordt gekeken of er aanwijzingen zijn 
voor bloed in de ontlasting. Dit is niet altijd met het blote 
oog zichtbaar. Daarom wordt deze test opgestuurd naar een 
ziekenhuis en onderzocht in een laboratorium. Is er bij het 
BVO bloed gevonden in uw ontlasting? Dan krijgt u een uit-
nodiging voor een vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek 

bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig 
kijkonderzoek; ook wel coloscopie of colonoscopie genoemd. 
MCV is hiervoor gecertificeerd en heeft artsen in dienst die 
voldoen aan de door de minister gestelde eisen. MCV levert 
graag een bijdrage aan deze vorm van preventie. U beslist 
zelf of u wel of niet meedoet. 
Op www.bevolkingsonderzoeknaardarmkanker.nl leest u 
meer over het onderzoek en wat het voor u kan betekenen. 
Buiten het BVO om kunt u met verwijzing zoals altijd ook te-
recht bij MCV voor een maag- en/of een dikke darmonderzoek.



Dr. R.J.F. Felt-Bersma is naast 
procotologie ook gespecialiseerd in 
bekkenbodemproblematiek.  
Zij is sinds 1,5 jaar werkzaam bij 
MCV en werkt ook al bijna 10 jaar 
als maag-darm-lever-arts in het 

VU Medisch Centrum in Amsterdam. 
Felt-Bersma: “De proctologie wordt vaak gezien als het minder 
aantrekkelijke onderdeel van het vakgebied MDL: het zijn 
geen spannende problemen, mensen gaan er uiteindelijk niet 
aan dood. Maar het zijn wel patiënten waar je een enorme 
verbetering in de kwaliteit van leven kunt bereiken en dat 
geeft veel voldoening.”
Het werken bij MCV ervaart Dr. Felt-Bersma als een prettige 
afwisseling met de hectiek van een academisch ziekenhuis. 
“De VU is een groot ziekenhuis waarbij artsen veel verschil-
lende taken hebben, die meestal tegelijk uitgevoerd moeten 
worden. Bij MCV is dat niet. Je kunt je als arts volledig op de 
patiënt concentreren. De patiënt wordt niet halverwege onder-
broken door een rinkelende telefoon of pieper. Dat geeft 
meer rust, werkt verhogend in de kwaliteit en komt uiteindelijk 
het consult ten goede.”

Drs. R.M. de Jong heeft jarenlang een eigen huisartsenpraktijk 
gevoerd waarbij hij proctologische problemen van eigen  
patiënten maar ook van collega huisartsen behandelde. 
Daarnaast heeft hij zitting gehad in de commissie betrokken 
bij de ontwikkeling van de huisartsen-richtlijn “Rectaal bloed-
verlies”. Momenteel is hij  werkzaam bij MCV als proctoloog. 
De Jong: “Door mijn brede kijk als huisarts ben ik erg sterk in 
patiëntencontact. Bij proctologie is dat een belangrijk onder-
deel van je praktijk. Mensen schamen zich toch vaak en daar 
moet je iemand overheen zien te helpen. Ik ben misschien 
niet zo handig met computers als mijn jongere collega’s maar 
ik ben wel heel zorgvuldig. Als arts hecht ik daar veel waarde 
aan. Dan duurt een gesprek misschien wat langer maar een 
goed gesprek kost nou eenmaal wat tijd, met of zonder 
uitmuntende computervaardigheid. Goede uitleg en 
voorlichting vind ik essentieel. Als arts zou ik mezelf  
omschrijven als doorgewinterd. 
Iemand met veel ervaring en 
handvaardigheid om hinderlijke 
ongemakken waar mensen niet 
graag over praten uit de weg  
te ruimen.”

Proctologie: anale zorg zonder taboe
Medisch Centrum de Veluwe (MCV) schenkt veel aandacht aan het vakgebied proctologie. 

Patiënten die hiervoor naar MCV doorverwezen worden, hebben klachten van incontinentie 
van ontlasting, anale afscheiding, fissuren (scheurtjes in de anus), aambeien of obstipatie. 

deze klachten worden behandeld door dr. r.J.F. Felt-Bersma en drs. r.M. de Jong.

met De billeN bloot‘Heb jij eigenlijk nog last van anale problemen sinds 

de bevalling?’ ‘Wat ben je nou de hele tijd heen en 

weer aan het schuiven? Heb je soms jeuk aan je anus?’ 

‘Man, ik heb me toch een verkrampte kringspier.’
Bovenstaande opmerkingen zouden het gemiddelde 

gesprek in één klap een stuk ongemakkelijker maken. 

Maar waarom? Maak er slaapproblemen, jeuk aan je 

hoofd of kramp in je voet van en er is niets meer aan 

de hand.
In een tijd waarin alles gezegd en besproken wordt, 

blijven anale problemen een taboe. Hierdoor blijven 

mensen vaak te lang met hun klachten doorlopen. In 

de geneeskunde is proctologie het vakgebied dat zich 

bezighoudt met lichamelijke aandoeningen rondom 

het anale gebied. Veelgehoorde klachten zijn jeuk, 

bloedverlies, aambeien en pijn. Ook problemen met 

de stoelgang komen veel voor. Als je last krijgt van 

deze klachten is het belangrijk tijdig je huisarts te 

raadplegen.
Alhoewel je de meeste anale problemen niet honderd 

procent kunt voorkomen, zijn er wel een aantal dingen 

die je kunt doen om de kans hierop te verkleinen.

Anale problemen voorkomen:•  Vermijd hard persen. Stel naar het toilet gaan dan 

ook niet uit. Dat zorgt voor hardere ontlasting en 

obstipatie.
•  Eet voldoende vezels en drink minstens twee liter 

water per dag. Dat houdt de ontlasting zacht.
•  Beweeg minstens een half uur per dag. Dit is goed 

voor de stoelgang.•  Pas op met het afvegen met toiletpapier. Teveel 
druk kan de huid kapot schuren.

Drs. R.M. de Jong

Dr. R.J.F. Felt-Bersma
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Veel patiënten raken hierdoor in een sociaal isolement en 
hun kwaliteit van leven is vaak erg slecht. Het grote probleem 
van PDS-patiënten is dat de ziekte niet ‘meetbaar’ is. Bij hoge 
bloeddruk of suikerziekte kun je de ernst van de aandoening 
met een getal weergeven. Buikpijn kun je niet meten, maar 
je voelt het maar al te goed. Gelukkig is de laatste tijd veel 
meer bekend over de oorzaak en de behandeling van PDS. 
Voor het stellen van de diagnose zijn er goede omschreven 
criteria (ROME III) en ook kan door speciale vragen de ernst 
van de klachten zichtbaar worden gemaakt. 
Dr. M.H. Otten heeft als maag-darm-leverarts veel ervaring 
met de behandeling van patiënten met PDS. Landelijk en 
internationaal heeft hij bekendheid op het gebied van PDS 
en de behandeling hiervan. Sinds maart 2013 werkt hij bij 
MCV en is coördinator van het gespecialiseerde behandel-
team van het zorgpad PDS. Een zorgpad is het hele traject 
dat een patiënt doorloopt om van een goede diagnose tot 

Medisch directeur, dr. T.C.M.A. 
Schreuder, zegt hierover het 

volgende: “De behandelingen 
van patiënten met een chronische aandoening 

is voor MCV heel belangrijk. MCV biedt deze patiënten een 
vast medisch behandelteam dat te allen tijde aanspreekbaar 
is. Door het inzetten van gespecialiseerde verpleegkundigen 
hebben patiënten één vast aanspreekpunt. De verpleeg-
kundige is vaak laagdrempeliger benaderbaar dan een arts. 
Zij kijken met een andere blik en hebben praktische oplos-
singen voor dagelijkse problemen. Ook organiseren wij vaak 
voorlichtingsavonden samen met patiëntenverenigingen. 
Hierdoor blijven we op de hoogte van wat patiënten nou 
daadwerkelijk belangrijk vinden bij de behandeling. Hiermee 
kunnen wij dan weer onze wijze van behandelen aanpassen 
op de behoefte van de patiënt. Zo groeit onze chronische 
praktijk altijd met onze patiënten mee.” 
Miranda de Haan is één van de gespecialiseerde verpleeg-

kundigen die werkzaam is bij MCV. Ze is werkzaam op de 
polikliniek waar ze een belangrijke rol speelt voor patiënten 
met een chronische darmontsteking, prikkelbare darmsyn-
droom en ze verricht handelingen op de dagverpleging (o.a. 
toediening van medicatie). 
De Haan: “Ik begeleid patiënten in hun zorgtraject, zowel op 
de polikliniek als tijdens de onderzoeken. Ook draag ik zorg 
voor toediening van intraveneuze medicatie en ben ik het 
eerste aanspreekpunt voor de chronische patiënten. Bij MCV 
werken we met zorgpaden. Vaak functioneer ik dan als de 
spin in het web. Ik spreek de patiënten zeer regelmatig. Ik 
leer ze kennen, weet wat hun klachten zijn, wanneer ze ver-
ergeren en welke psychische en privéproblemen er spelen in 
relatie tot hun ziekte. Het is fijn dat je dan direct weet wat de 
volgende stap in de behandeling moet zijn en dit direct met 
de arts kunt bespreken. Voor de patiënt ben ik de brug naar 
de volgende stap.” 

Mensgericht MDL-zorg: ook voor de chronische patiënt
Medisch Centrum de Veluwe (MCV) richt zich niet alleen op diagnostiek, maar heeft ook 

een praktijk die speciaal is ingericht voor patiënten met een chronische Mdl-ziekte, 
zoals chronische darmontstekingen ( ziekte van Crohn en colitis ulcerosa).

Nieuwe hoop voor PDS patiënten
In nederland hebben bijna 2 miljoen mensen last van het prikkelbare darmsyndroom 
(PdS). Patiënten met PdS horen vaak: ‘Je moet er mee leren leven’, of ‘Het zit tussen 
je oren’. Enorm frustrerend wanneer je dagelijks heftige pijn in je buik hebt en  
wanneer je niet naar de stad, of naar een feestje durft te gaan omdat je bang bent 
voor een aanval van diarree of winderigheid. 

een succesvolle behandeling 
te komen.
Tijdens het PDS-zorgpad 
wordt elke patiënt ontvangen door 
een gespeciali-seerde PDS-verpleeg-
kundige die de spil vormt in de behandeling. Zij noteert alle 
klachten, bedenkt samen met de arts het noodzakelijke 
aanvullende onderzoek en doet het voorstel voor de uitein-
delijke behandeling. Doordat zij de patiënt vaker en langer 
spreekt heeft zij meer tijd om te luisteren naar het klachten-
patroon, de problematiek op een rij te zetten, uitleg te geven 
en een passende behandeling te begeleiden. 
PDS is een heel lastige aandoening en niet altijd makkelijk te 
behandelen. De ervaringen met het zorgpad van MCV zijn 
positief te noemen, talloze patiënten hebben hun klachten 
zien verbeteren en een betere kwaliteit van leven terug 
gekregen.

Dr. M.H. Otten

Dr. T.C.M.A. Schreuder



Op een vrijdagavond afgelopen januari ging de 20-jarige 
Bas Brinkhof, een fanatieke en succesvolle handballer bij 
AHV Achilles – hij speelde het afgelopen seizoen in de 
eerste divisie - naar de training. Hij had er zin in. “Ik had 
wel wat spierpijn die dag, dus ik had wat paracetamol 
ingenomen. Toen ik na een gewone passeerbeweging 
direct door mijn knie zakte wist ik dat het niet goed was”. 
Hij had het gevoel dat er iets afscheurde.

Gescheurde kruisband
“Een enorm vervelend gevoel. Die nacht kon ik niet slapen 
van de pijn; de knie was helemaal dik”, aldus Bas. De 
volgende ochtend kon hij bij zijn huisarts terecht, die 
direct een hamstringblessure vaststelde. “Ik geloofde 
daar niet in; ik ben geen arts maar weet wel dat je 
hamstring ergens anders zit dan waar ik pijn had”, zegt 
Bas. De volgende dag hoorde hij op een feestje iemand 
vertellen over annatommie. “Ik heb maandag direct 
gebeld en een afspraak gemaakt”.

Dat was met dokter Frejlach, de heup- en kniespecialist 
van annatommie. Nadat Bas op donderdag in diezelfde 
week een MRI-scan had laten maken bij annatommie wist 
Frejlach de week erna wat eraan mankeerde: Bas had een 
kruisbandruptuur. Zijn voorste kruisband, die midden in 
het kniegewricht ligt en ervoor zorgt dat het onderbeen 
niet naar voren kan schuiven, was afgescheurd. “Dat was 
wel even schrikken. Het betekende dat ik geopereerd 
moest worden”, zegt Bas. In de tussentijd kon Bas weer 
redelijk lopen. Daarom werd besloten eerst 6 weken 

bas brinkhof: 
“ Ik voelde meteen dat  
het niet goed was” 
Apeldoornse handballer terug in het veld dankzij annatommie



fysiotherapie te volgen om de beenspieren te versterken 
voor de operatie. “En zo kwam ik bij Han van den Berg, 
fysiotherapeut bij annatommie, terecht. Er is een prach-
tige fitnessruimte bij annatommie waar ik onder Han’s 
leiding oefeningen kon doen. Hij heeft mij fysiek heel 
goed voorbereid op de operatie, die op 2 april plaats-
vond.” 

Operatie geslaagd
Bas werd geopereerd door dokter Derk Rietveld in 
Rotterdam, daar kon hij het eerst terecht. “Ik was er niet 
blij mee dat ik geopereerd moest worden, maar ik ben 
heel goed begeleid in de periode voorafgaand aan de 
operatie. Er was een gesprek met een internist bij 
annatommie, waarin stap voor stap werd uitgelegd wat er 
zou gebeuren. En ik heb Derk Rietveld voor de operatie al 
ontmoet! Dat vond ik heel prettig, ik wist precies waar ik 
aan toe was”, zegt Bas. 

De operatie viel mee, Bas werd om 5 uur ’s avonds 
geopereerd en kon de volgende dag naar huis. Hij kreeg 
wel medicijnen mee; ontstekingsremmers, pijnstillers.  
En tot 2 weken na de operatie injecties tegen trombose. 
Omdat hij zichzelf thuis kon injecteren was dit weinig 
belastend. In diezelfde week begon hij weer met fysio-
therapie bij annatommie. Meestal vergoedt de verzekering 
de eerste 18 behandelingen. Na een week mocht hij al 
fietsen. Bas: “Han zei dat ik het maar eens moest proberen. 
En ik zou ik niet zijn als ik niet gewoon voluit ging fietsen; 
dat lukte!” 

Knie overleeft animatieteam
Drie maanden na de operatie, op 3 juli, vertrok Bas voor 
zijn stage naar Zuid-Frankrijk. Bas: “Het was wel een 
uitdaging: 2 maanden meedraaien in een animatieteam 
op een camping! Dat alles in het kader van mijn opleiding 
Sport en Bewegen bij het ROC. Ik dacht, als mijn knie dat 
overleeft komt het helemaal goed. Ik heb in een kano 
gezeten, een basketbaltoernooi georganiseerd en nog 
veel meer. Ik heb 2 hele leuke, zonovergoten maanden 
gehad. En mijn knie? Die hield zich prima!”
Bas speelt nog geen handbal want hij mag nog niet 
springen en zijn knie draaien. “Ik ben volop aan het 
trainen en hoop eind november, begin december weer 
mee te kunnen spelen. Met dank aan de snelle behandeling 
bij annatommie sta ik dus binnen een jaar weer in het 
veld”, zegt hij opgelucht. 
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www.peopleperson.nl

People Person is een gespecialiseerd bemiddelingsbureau 
voor medisch- en verpleegkundig personeel. We werken 
samen met de beste ziekenhuizen en klinieken in Nederland, 
België en Duitsland. Daar plaatsen we de beste flexibele 
collega’s. People Person is een klein, ervaren team. Daar-
door schakelen we snel en zijn de tarieven scherp. En... 
als mensenmensen geloven we in de kracht van échte 
samenwerking.

aan de slag zoals u het wilt
Arbeidsbemiddeling betekent voor ons: de oplossing bieden 
die voor iedereen goed voelt. Dus op welke manier u ook 
aan de slag wilt, samen vinden we altijd een plek die past.

De kracht van echt samenwerken
Flexibel aan de slag
Wilt u de vrijheid van een 0-urencontract, maar wel 
goede arbeidsvoorwaarden? Wij hebben uitdagende 
losse diensten bij klinieken en ziekenhuizen.

Een stevige stap naar vast
Voelt een vast dienstverband goed? Wij helpen u bij het 
nemen van de beslissing door uw wensen en mogelijkheden 
in kaart te brengen. En dat kan verrassende inzichten 
opleveren, inclusief een interessante overstapbonus.

Bemiddelen van zzp’ers 
Heeft u ondernemersbloed, maar zit u niet te wachten op 
papierwerk? Laat dan de acquisitie en facturatie aan ons. 
U betaalt bij ons geen vast maandbedrag, maar alleen per 
gewerkt uur.

AMNG: the Amsterdam Medical Negotiation Group is opgericht om door samen-
werking zorgprocessen binnen organisaties goedkoper te maken en de kwaliteit te 
vergoten. We doen dit ondermeer door de totale kosten op het gebied van inkoop te 
reduceren, bedrijven te adviseren waar kostenreductie kan plaatsvinden en welke 
alternatieven mogelijk zijn om een gelijke of verbeterde kwaliteit te realiseren. 
We kennen de marktconforme prijzen, we kunnen door grotere inkoopvolumes 
tot lagere prijzen komen en doordat we weten wat ook de markt buiten de lands-
grenzen biedt, kunnen we niet alleen scherp inkopen, maar u ook prijzen bieden die 
ons tot een grote concurrent maken voor velen. U kunt bij ons terecht voor hecht-
materiaal tot bedden, voor disposable instrumentarium tot coolpacks, voor mond-
maskers tot klompen. 
AMNG is er voor iedereen. Of u nu een eenmanszaak heeft of voor een groot 
ziekenhuis werkt, of u nu directeur, arts, zorginkoper, verpleegkundige, operatie-
assistent of particulier bent. We zorgen ervoor dat u meer dan tevreden bent over 
de producten die u via ons verkrijgt. 
AMNG verplicht u tenslotte tot niets. Dat wat goedkoper kan, zou u van ons kunnen 
afnemen. Dat wat u nu reeds goedkoper heeft, moet u zeker behouden. Kijk op onze 
site of stuur een email naar info@amng.eu. Stap binnen in de wereld van AMNG!

Kijk op onze site voor onze speciale aanbieding: bekend van ondermeer vliegvelden: 
Non-contact infrarood thermometers. Binnen 0,5 seconde uw lichaamstemperatuur 
zonder het lichaam in te dringen!
www.aMnG.EUNon-contact infraroo

d thermometers 

is nu voor € 39,95 te verkrijgbaar.



De juiste zorg, 
prettig bij u thuis

 veelzijdig in zorg

zorglijn (088) 126 3 126 of www.verian.nl
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thuis herstelt het fijnst
U ligt een tijd in het ziekenhuis vanwege een operatie, 
infectie of ziekte. Hoe fijn de zorg er ook is, het liefst ligt u 
in uw eigen bed en tussen uw eigen spullen. Dankzij het 
Technoteam van Vérian kunt u eerder naar huis om daar 
rustig te herstellen. “Thuis zie je mensen opfleuren.”

Aan het woord is specialistisch verpleegkundige Ina 
Meinders. Zij werkt voor het Techo team van Vérian én 
voor Gelre Ziekenhuizen. “Ik zie duidelijke verschillen 
tussen patiënten die thuis of in het 
ziekenhuis herstellen. In het 
ziekenhuis voelen mensen zich 
meestal zieker. Daarnaast is het er 
drukker. Er lopen verpleegkundi-
gen in en uit, de kamer wordt 
meestal met meerdere patiënten 
gedeeld. Heel anders dan thuis, 
waar ze in hun eigen bed kunnen 
slapen en als ze niet gestoord 
willen worden de stekker uit de 
telefoon trekken.”

vertrouwde omgeving
Leidinggevende van het Techno-
team Marjan Rozendal bevestigt 
dat. “In het ziekenhuis verblijven 
kost vaak energie. In de eigen, 
vertrouwde omgeving, herstellen 
mensen sneller, mits ze medisch 
stabiel zijn natuurlijk.”  
Ina knikt. “Als patiënten horen dat 
ze naar huis mogen, vinden ze dat 
spannend. Piept de infuuspomp 
thuis ook? En wat als ze opeens 
hulp nodig hebben? Ik leg dan uit 
dat ze thuis een draagbaar pompje hebben dat niet 
zoveel piept, dat het Technoteam 24 uur per dag bereik-
baar is, elke dag langskomt en nauw contact onderhoudt 
met het ziekenhuis. Dat geeft vertrouwen.”

Pijnpompen en infusen
Het Technoteam verzorgt verpleegtechnische handelingen 
waaronder het geven van medicatie via een infuus, het 
bedienen en instellen van pijnpompen bij bijvoorbeeld 
palliatieve zorg. Het team is gestart in 1999 en heeft zich 
sindsdien flink ontwikkeld. Op technologisch gebied, 

maar zeker ook in de samenwerking met lokale zieken-
huizen, specialisten en huisartsen.

verzorging van wonden
Onze wondverpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd 
in complexe wondzorg. Zij geven advies en instructie over 
uw type wond(en). Dat kan bijvoorbeeld Decubitus 
(doorliggen), Ulcus cruris (open been) of een diabetische 
voet zijn, maar ook een oncologische of chirurgische wond.

regionale samenwerking
“Die lokale samenwerking is 
cruciaal”, zegt Marjan. “Daarom 
is het ook fijn dat we verpleeg-
kundigen hebben die in het 
Technoteam én in een zieken-
huis werken. Het vertrouwen 
bij de specialist en bij de 
patiënt moet er zijn dat wij 
thuis de zorg voortzetten zoals 
afgesproken. Overleg en korte 
lijnen zijn belangrijk. 
We werken samen met 
dezelfde protocollen, hetzelf-
de beleid en zoveel mogelijk 
dezelfde materialen. Onze 
verpleegkundigen leveren 
alleen de specialistische zorg. 
Voor huishoudelijke hulp of 
gewone verzorging werken we 
samen met andere teams van 
Vérian. We proberen de 
planning van zorg zoveel 
mogelijk op elkaar aan te laten 
sluiten.”

uniek team
Naast dat het thuis prettiger herstelt, is het ook minder 
kostbaar. Een belangrijk aspect gezien de stijgende 
zorgkosten. Marjan: “Maar, patiënten gaan alleen naar 
huis als het kán. Ik verwacht dat er de komende jaren nog 
meer ziekenhuiszorg verschuift naar huis. Ons team is er 
klaar voor. Het Technoteam is uniek in de omgeving, 
andere thuiszorgorganisaties zijn nog niet zover. Het 
Technoteam van Vérian staat 24 uur per dag voor u klaar.”
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Nieuwe orthopedisch chirurg 
bij annatommie Apeldoorn
Dr. Erik Zwart sinds 1 oktober actief  als specialist in heup- en knieprotheses
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Erik Zwart (56) is op 1 oktober begonnen bij annatommie 
in Apeldoorn. Hieronder volgt een korte kennismaking.

waar heeft u gewerkt?
Ik ben in 1995 begonnen in Baarn als orthopeed in een 
klein ziekenhuis, daarna heb ik in het Meander medisch 
centrum in Amersfoort gewerkt. Mijn specialisaties zijn 
heup- en knieprotheses en hersteloperaties (operaties 
waarbij de prothese wordt vervangen omdat deze ver-
sleten is of los zit). Ik wil mensen graag van hun pijn af 
helpen zodat ze hun mobiliteit en zelfstandigheid kunnen 
behouden. In 2011 ben ik overgestapt naar de Bergman 
kliniek en nu ben ik begonnen bij annatommie. Ik ben blij 
dat ik nu in Apeldoorn in deze prachtige omgeving kan 
werken.

waarom annatommie?
Ik wil bij voorkeur kleinschalig werken. Ik hou van korte 
lijnen en maximaal aandacht geven aan de patiënt.  
Ik sta voor kwaliteit. Mensen moeten met een goed en 
tevreden gevoel hier de deur uit lopen. Wat mij motiveert 
is dat ik mensen door een deskundig uitgevoerde ingreep 
van hun pijn af kan helpen, zodat ze weer actief aan het 
leven kunnen deelnemen. Bij annatommie is ruimte en 
aandacht voor al die zaken. 

waarom zouden patiënten voor u kiezen?
Mensen verwachten behandeld te worden door een arts 
met veel ervaring die technisch bekwaam is. Die ervaring 
en techniek heb ik ruimschoots en daarnaast ben ik  
bekend met het werken binnen een zorgbehandelcentrum. 
Daarom weet ik dat ik bij annatommie goede kwaliteit en 
uitstekende patiëntenzorg kan leveren.
Ik werk patiëntgericht tijdens het hele behandelings-
traject, vanaf de voorlichting tot en met de nazorg. 
Bovendien ben ik heel mensgericht, een ‘mensenmens’. 
Een voorbeeld: de afgelopen maanden had ik vrij, maar 
er zijn toch mensen geweest die mij zelfs thuis hebben 

getraceerd. Veel mensen missen me en ik hen. Ik hoop 
dat ik veel nieuwe patiënten uit de regio Apeldoorn tot mijn 
patiëntenbestand mag gaan rekenen en daarnaast ook 
mijn ‘oude’ patiënten weer verder kan behandelen bij  
annatommie in Apeldoorn, Utrecht of Amersfoort. 

wat drijft u? 
Ik wil kwaliteit leveren en de patiënten pijnloos laten 
bewegen. Ik ben een fanatiek zeezeiler en daarnaast ga ik 
graag op wintersport en doe ik aan hardlopen. Daardoor 
weet ik hoe belangrijk mobiliteit, het kunnen bewegen,  
is voor een mens.
Daarnaast wil ik bijdragen aan verbetering van de zorg 
voor, tijdens en na de operatie, zodat patiënten kort  
opgenomen hoeven te worden. Dit leidt tot minder  
complicaties waardoor ook de uiteindelijke kosten voor 
de gezondheidszorg lager worden.
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Arnhemseweg 11, 7331 BA, Apeldoorn • Tel. 055-5332783 • www.pruis-orThopedie.nl

NIEUW
loopband met  

drukmeting en video-
analyse voor een nog 

beter resultaat

ElkE 
dondErdag 

sprEEkuur in 
ZutphEn

UW adrEs voor:
• orthopedische schoenen 
• semi-orthopedische schoenen  
•  Aanpassingen aan confectieschoenen 
• werkschoenen 
• Verbandschoenen 
• steunzolen

Zorg Na opNamE 
Verblijf met zorg na behandeling

sneller en beter herstel, zorgt Zorgsam ervoor dat u in een 
prettig hotel kunt verblijven waarbij genoeg ondersteuning 
en eventuele fysiotherapie tot uw beschikking staat. Hiermee 
kunt u direct na uw behandeling beginnen aan uw revalidatie. 
Meer informatie

Wij hebben u hierboven algemene informatie over de zorg na 
uw behandeling in een ziekenhuis/kliniek gegeven. Mocht u na 
het lezen toch nog vragen hebben, omtrent kosten, vergoedingen 
en voor aanmelden, dan verzoeken wij u contact op te nemen 
met zorgbemiddelingsbureau Zorgsam op telefoonnummer: 
06-14659546 of via zorgsam@zorgsam.nl.

Zorg en hulpmiddelen tijdens uw vakantie: 
hiervoor kunt u ook bij Zorgsam terecht kijk 
op www.zorgsamvakanties.nl  
  

Bureau Zorgsam

Wanneer u in een ziekenhuis/kliniek bent behandeld en 
deze kunt verlaten, kan het voorkomen dat de opvang thuis 
niet altijd even makkelijk is in te vullen. Om dit probleem te 
verhelpen neemt u contact op met zorgbemiddelingsbureau 
Zorgsam.

Afspraken met zorghotels 
Nadat u in een kliniek bijvoorbeeld aan uw rug of knie bent 
geopereerd, kan het zijn dat u wel zelfredzaam bent, maar dat 
u zich niet helemaal ‘veilig’ voelt thuis. We kunnen thuiszorg 
voor u regelen en mocht er meer hulp nodig zijn dan kan 
Zorgsam voor u een revalidatiecentrum of zorghotelplaats 
gaan inzetten.(afhankelijk van uw situatie en zorgverzekering). 

Zorgsam heeft hiervoor overeenkomsten afgesloten met 
diverse (zorg)hotels en revalidatiecentra in heel Nederland. 

sneller herstel 
Omdat een verblijf in een fijne omgeving bijdraagt aan een 
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Het bedrijf, met vestigingen in Nijmegen 

(hoofdkantoor), Rotterdam en Goes, werd 

door Coppejans opgericht in 1999.  

Coppejans: “We begonnen met 5 mede-

werkers. Inmiddels zijn we uitgegroeid 

tot een bedrijf met 280 goed opgeleide 

werknemers! Naast het aansturen van 

het managementteam ben ik zelf nog 

altijd heel nauw betrokken bij de bedrijfs-

voering. Een ondernemer kan zich beter 

bezighouden met de hoofdzaken, wij zijn 

specialist in de bijzaken, is mijn motto”. 

activiteiten

De belangrijkste activiteiten van Vercobe 

Facility zijn schoonmaak/facilitair bedrijf, 

bedrijfscatering en verbouwingen. Het 

bedrijf is thuis in het dagelijks of periodiek 

schoonmaken van kantoren, klinieken, 

onderwijsinstellingen en nog veel meer. 

Er wordt gewerkt met werkschema’s die 

het bedrijf zelf heeft ontwikkeld. “In deze 

schema’s wordt altijd rekening gehouden 

met de specifieke wensen van onze op-

drachtgevers. Wij zorgen voor continuïteit 

in ons personeelsbestand door uitgebreide 

selectie van medewerkers – we werken 

alleen met gediplomeerd personeel - en 

door goede instructie en begeleiding”, 

zegt Coppejans. ”Wij kunnen ook, naast 

het schoonmaken, de sanitaire ruimtes 

helemaal voor de klant inrichten met zaken 

als zeepautomaten, luchtverfrissers, etc.”, 

zegt Coppejans.

oog voor het milieu

En bij alle schoonmaakwerkzaamheden 

houdt Vercobe Facility rekening met het 

milieu. Coppejans: “Wij dragen zeker ons 

steentje bij aan een leefbaarder milieu 

door het gebruik van minder milieu-

belastende middelen. We gebruiken geen 

chloor of CFK-houdende spuitflacons.  

En onze sproeimethoden gebruiken  

minder water en schoonmaakmiddelen”.

Vercobe Facility begeleidt audits die 

vooral in de medische sector veel worden 

gehouden. “Wij zijn er altijd zonder  

problemen doorheen gekomen en daar 

zijn we heel trots op! Dit succes komt 

vooral doordat we voorafgaand aan de 

audit alles heel goed controleren aan 

de hand van een gespecialiseerd werk-

programma”, aldus Coppejans.

Voor het ‘zwaardere’ schoonmaakwerk 

kunt u het facilitair bedrijf van Vercobe 

Facility inschakelen om uw plafonds, 

wanden en gevels te reinigen, graffiti te 

verwijderen, etc. 

Bedrijfscatering

Coppejans: “De bedrijfscatering omvat het 

hele scala van koffie zetten tot de verzorging 

van complete lunches of diners. Ook voor 

kleinere bedrijven kan het rendabel zijn 

om de catering aan ons uit te besteden, 

omdat wij verschillende taken kunnen 

combineren, bijvoorbeeld de functies 

koffiedame/gastvrouw/kantinedame/

schoonmaker”. Ook is Vercobe Facility 

ervaren in het plaatsen van frisdrank-, 

koffie- en snackautomaten waarvan de 

voorraad vrijwel dagelijks wordt bijgevuld. 

“Zo heeft de ondernemer er geen 

omkijken naar”, aldus Coppejans. 

Interne verbouwingen zijn in goede 

handen bij Vercobe Facility. “We kunnen 

een handyman inzetten om (kleine) 

gebreken in een bedrijf te laten repareren”, 

aldus Coppejans. Ook worden grotere 

verbouwingen gedaan bij klanten waar al 

een contract mee bestaat. “Als voorbeeld 

noem ik graag het feit dat we bij annatommie 

binnenkort een MRI-kamer gaan bouwen!“, 

zegt Coppejans trots.

Flexibel en alert

Wat maakt Vercobe Facility anders dan 

andere facilitaire dienstverleners? “Ik 

denk toch dat klanten het persoonlijke 

contact met ons heel erg waarderen”, 

meent Coppejans. “Daarnaast zijn we heel 

flexibel. Als er bij een klant een calamiteit 

optreedt, bijvoorbeeld als de deur van de 

operatiekamer niet sluit, dan zijn wij er 

binnen een half uur om dit te verhelpen. 

Anders kost het de klant geld. Wij reageren 

alert op elke calamiteit. Dit wordt op prijs 

gesteld want we groeien flink in de medische 

sector”, zegt Coppejans.

Vercobe Facility is een mooi bedrijf met 

tevreden klanten. “Ik wil goede kwaliteit 

arbeid, service en flexibiliteit bieden met 

een prettig klimaat voor mijn medewerkers. 

En dat lukt!

We hebben nog nooit reclame hoeven 

maken, onze klanten zijn via mond-tot-

mondreclame bij ons gekomen. We wilden 

ons op verzoek van annatommie wel 

graag voorstellen in dit magazine.  

We blijven in de toekomst ongetwijfeld 

hetzelfde bedrijf dat we nu zijn maar we 

hopen wel verder te groeien in de medische 

sector”, besluit Coppejans.

“Goede kwaliteit leidt tot veel 

mond-tot-mondreclame”, aldus 

directeur Coppejans

Vercobe Facility BV is een facilitair bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de medische 

wereld. “Van specifieke medische schoonmaakprogramma’s voor operatiekamers tot 

bedrijfscatering, wij leveren het allemaal op een flexibele, servicegerichte en kwalitatief 

goede manier”, zegt louis Coppejans, algemeen directeur. Vercobe Facility mag bedrijven 

als arts & Zorg Medische Centra, Schiphol Express, TnT-ErS Europe B.V en annatommie 

tot haar klanten rekenen.

Facilitair bedrijf groeit 
snel in medische sector



In 2004 is het Heelkunde Instituut 

nederland (HIn) opgericht, een landelijk 

opererend ziekenhuis met meerdere 

kleine behandelcentra en klinieken 

(amstelveen, renswoude, Vlaardingen). 

Het HIn is hèt gespecialiseerde zieken-

huis op het gebied van liesbreuken en 

andere buikwandbreuken: u kunt er 

terecht voor bijvoorbeeld enkel- en 

dubbelzijdige liesbreuken en andere 

buikwandbreuken, maar ook voor 

galblaasverwijdering bent u bij de 

artsen van het HIn in goede handen.

Heelkunde Instituut  
Nederland levert gespecialiseerde 

zorg op afspraak
85% van de patiënten functioneert 2 weken na de operatie weer normaal

Snelle procedure

Een behandeling bij het HIN betekent dat 

u snel, goed, en op persoonlijke wijze 

geholpen wordt in een omgeving waar u 

zich direct op uw gemak voelt.  

De chirurgen zijn specialisten in hun vak, 

hebben jarenlange ervaring met 

kijkoperaties en de klassieke behandel-

methoden en leveren hoogwaardige zorg. 

In 2005 ontwikkelde het HIN het concept 

‘planbare zorg’: specialistische operaties 

die niet acuut en dus te plannen zijn. Ton 

Manuel, Algemeen Manager: “Patiënten 

worden bij ons sneller geholpen en 

kunnen dus ook weer sneller aan het 

werk. De meeste patiënten vinden het 

fantastisch dat ze de operatie zelf 

kunnen plannen. Dat is handig in 

verband met hun werk of de opvang 

van hun kinderen. In de reguliere 

zorg weet je bijvoorbeeld bij een 

liesbreuk nooit precies wanneer 

je geopereerd wordt en door 

wie. Er kunnen altijd ‘spoedjes’ 

tussendoor komen, operaties 

die geen uitstel dulden. 

Daardoor worden geplande 

operaties regelmatig 

uitgesteld. Bij ons komen er geen 

‘spoedjes’ tussendoor en we opereren 

altijd volgens planning. We verrichten vijf 

à zes operaties per dag”. 

Persoonlijke behandeling door specialist

Er zijn geen wachtlijsten bij het HIN. Na 

aanmelding bij de patiëntenadministratie 

wordt de patiënt verzocht zijn of haar 

medische gegevens in te vullen (intake-

formulier) en via een beveiligde internet-

verbinding digitaal terug te sturen. Na 

ontvangst van dit formulier neemt de 

behandelende chirurg telefonisch 

contact op met de patiënt voor het 

intakegesprek. Dat kan ook in de 

avonduren. Pieter Heres, chirurg bij het 

HIN: “Tijdens dit gesprek wordt bepaald 

of aanvullend onderzoek nodig is. Ik 

vertel de patiënt ook over de risico’s en 

mogelijke complicaties tijdens en na de 

operatie. Wij opereren alleen gezonde 

patiënten en dat kan binnen 2 weken na 

aanmelding. Na een liesbreukoperatie 

kan de patiënt dezelfde dag weer naar 

huis. Bij een galblaasoperatie blijven de 

patiënten één nacht in de kliniek ter 

observatie. Ik moet zeggen dat onze 

patiënten meestal heel dankbaar en 

positief zijn”. Direct na de operatie wordt 

een controlebezoek gepland. Als de 

patiënt zich goed voelt en het herstel zich 

prima laat aanzien is een herhaalbezoek 

niet noodzakelijk; dat gebeurt in zeven 

van de tien gevallen. Dan is een telefoni-

sche afsluiting van de behandeling 

genoeg. 

Superspecialisten

Doordat de vier chirurgen van het HIN al 

jarenlang laparoscopische operaties (ook 

wel kijkoperaties genoemd) uitvoeren 

zijn zij specialist geworden op dit gebied. 

De HIN-chirurgen hebben samen meer 

dan 10.000 laparoscopische ingrepen in 

totaal uitgevoerd en daar zijn ze trots op! 

Het HIN team; (van links n
aar rechts)

Anita Kuiper - medewerker patiënten
admini-

stratie, Marjolein Kraaijeveld - k
waliteitsmede-

werker, Pieter Heres - chirurg,
 Peter Hinzen 

- chirurg, Ton Manuel - algemeen manager, 

Bianka van der
 Oord - chirurg 

en  

Willem van Erp - Chirurg.
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Ook beheersen ze alle mogelijke 

technieken die nodig zijn om deze 

operaties zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Dokter Willem van Erp, één van 

de chirurgen, voerde zelfs in 1990 de eerste 

laparoscopische galblaasverwijdering in 

Nederland uit. Inmiddels worden er in 

heel Nederland 35.000 liesbreukoperaties 

en een even groot aantal galblaasoperaties 

per jaar uitgevoerd. Deze operaties zijn 

ideaal voor behandeling in een kliniek als 

het HIN, omdat het vaak om dagbehande-

lingen en ‘short stay’ (1 overnachting) 

behandelingen gaat.

De kans dat een liesbreuk terugkeert na 

een operatie bij het HIN is minder dan 1 

procent, terwijl dit landelijk 5 tot 7 

procent is! En 85 procent van de patiënten 

is 2 weken na de operatie weer in staat om 

de normale dagelijkse werkzaamheden 

te hervatten.

Kwaliteit en veiligheid

“Het HIN is geen privékliniek”, ruimt Ton 

Manuel, eventuele misverstanden uit de 

weg. “We richten ons alleen op verzekerde 

zorg, alle behandelingen worden door de 

ziektekostenverzekeraars vergoed”. Het 

HIN is meerdere malen door MENZIS 

bekroond met het Topzorg-predicaat. “In 

een vergelijkende test van de consumenten-

bond naar de kwaliteit van liesbreuk-

operaties stond het HIN in de top 5”, 

aldus Manuel. 

Er is veel aandacht voor kwaliteit en 

veiligheid bij het HIN. Marjolein Kraaijeveld, 

jurist met specialisatie in de gezond-

heidszorg, is speciaal aangetrokken om 

protocollen te verzamelen of te schrijven, 

informatie samen te brengen en 

uiteindelijk het Zelfstandige Klinieken 

Nederland (ZKN) keurmerk te behalen. 

“Er komen steeds hogere eisen vanuit 

zorgverzekeraars, daar willen we aan 

voldoen”, vertelt ze. “Dit traject doorlopen 

we met de klinieken waar we mee samen-

werken zodat zij onze protocollen 

gebruiken. Wij huren faciliteiten bij hen 

in, waaronder personeel, en die moeten 

ook aan alle eisen voldoen.  

Wij controleren dat altijd”. 

Speciale webapplicatie

Patiënten worden op verschillende 

manieren in contact gebracht met HIN. 

Via hun huisarts, als die de kliniek kent. 

“Er is een grote groep huisartsen die 

frequent doorverwijst. We verwelkomen 

huisartsen graag in één van onze 

klinieken om ze te laten zien waar hun 

patiënten terecht komen en hoe wij 

werken”, vertelt Ton. Als de huisarts is 

aangesloten op Zorgdomein (webapplicatie 

die zorgverleners met elkaar verbindt) 

kan de patiënt elektronisch worden 

doorverwezen. De verwijsbrief wordt dan 

direct opgenomen in het elektronisch 

patiëntendossier van het HIN. 

Wachtlijstbemiddeling van zorg-

verzekeraars, via een speciale webapplicatie 

van het HIN, is een andere mogelijkheid. 

Deze applicatie geeft de bemiddelaars 

direct inzicht in de operatieplanning van 

het HIN,  zodat zij langs deze weg in overleg 

met de patiënt een principedatum kunnen 

vastleggen. Dit is uniek binnen de zorg! 

De patiënt kan natuurlijk ook telefonisch 

contact opnemen via 088-9988990. De 

medewerkers van het HIN verstrekken 

informatie over de gang van zaken en 

kunnen direct een afspraak met één van 

de specialisten maken. 

Verzorgingsgebied

Ongeveer 40% van de patiënten van het 

HIN komt uit de wijde omtrek van de 

behandellocatie. “Maar sommige 

patiënten komen van ver om geopereerd 

te worden. Er zijn in veel regio’s wachtlijsten 

voor galblaasoperaties. Als een patiënt 

last heeft van (pijnlijke!) galblaaskolieken 

wil hij of zij graag snel geopereerd 

worden, dan maakt het niet zoveel uit 

waar”, vertelt Heres. 

 “Het HIN wordt ook regelmatig benaderd 

door mensen die in het buitenland 

werken of wonen. Het is voor deze 

categorie patiënten van het grootste 

belang dat zij een behandeling kunnen 

plannen op het moment dat zij weer 

(tijdelijk) in Nederland zijn. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor piloten; in verband met 

het risico op een beknelde breuk tijdens 

een vlucht mogen zij niet meer vliegen. 

Ook werknemers op een booreiland mogen 

niet meer werken totdat de operatie is 

uitgevoerd. En voor topsporters is een 

snelle behandeling van levensbelang 

voor hun carrière. Ook zij kloppen 

regelmatig bij het HIN aan”, besluit  

Ton Manuel.

Uitgebreide informatie over de  

behandelingen van het HIN kunt u vinden 

op www.heelkundeinstituut.nl of bel met 

088-9988990. 

Reactie patiënt 
“ Bij deze wil ik u bedanken voor de mogelijkheid van een snelle 
behandeling voor mijn liesbreuk.  Ik ben super goed geholpen door Dr. Willem van Erp en zijn team.  Een zeer goede ervaring!”

Reactie patiënt 

“ Inmiddels alweer 2 weken geleden 

geopereerd bij het HIN door Dr. Van 

Erp en ik heb beloofd om even een 

reactie te geven. Alles is super snel 

en prima verlopen; de informatie 

via de mail was snel en duidelijk,  

de ontvangst in Renswoude was 

prettig en persoonlijk. De begeleiding 

voor en na de operatie door Karim 

was in een woord geweldig!”



“ik was te jong, werd me verteld. ‘Kom  
maar terug als je 60 bent’, zeiden ze. 

maar ik wil nu leven!”
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Blakend van gezondheid en heel tevreden zit willem 
Hoff (47) tegenover me. Nog maar 2 weken geleden 
heeft hij de Italiaanse Stelviopas bedwongen, samen 
met 20 collega’s. “als je mij dat een jaar geleden, vlak 
voor mijn heupoperatie, had gezegd, dan had ik het 
niet geloofd”, zegt hij.

16 kilo kwijt
Willem deed mee aan een speciaal sportprogramma van 
zijn werkgever Pon, een internationale handels- en service-
organisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. Pon 
wil een gezonde en vitale organisatie zijn, met dito werk-
nemers. Daarom is Pon Fit in het leven geroepen, om 
gericht aandacht te geven aan de gezondheid en vitaliteit 
van alle werknemers. Onder andere door het bieden van 
sportevenementen, health checks en het stimuleren van 
gezonde voeding.  
“Ik deed mee aan een programma voor mensen met 
overgewicht die om allerlei redenen weinig hadden  
kunnen sporten. Ik had door mijn heupoperatie en de  
periode daarvoor heel wat overgewicht gekregen. Inmiddels 
ben ik 16 kilo afgevallen! We hadden een wielrencoach 
en een voedingsdeskundige tot onze beschikking. De 
groep bestond uit 20 mensen (16 mannen en 4 vrouwen) 
en we werden klaargestoomd om de Stelviopas in Italië 
te beklimmen, een berg van 2750 meter hoog! Klimmen, 
klimmen en nog eens klimmen. Een onmogelijke opgave, 
leek me. Maar we gingen ervoor!”

emotioneel
Twee weken geleden was het zover. De groep ging de 
berg op. Hoff: “We zijn samen begonnen aan dit avontuur 
en hebben het samen afgemaakt. Iedereen heeft het 
gehaald. Het moment waarop ik boven aankwam, was 
heel emotioneel. Ieder van ons heeft natuurlijk zijn eigen 
verhaal. Maar het is ons gelukt en daar ben ik erg trots 
op. Precies een jaar na mijn heupoperatie. Ik had niet 
durven dromen dat ik dit weer zou kunnen”. 

voortraject
De afgelopen jaren kreeg Willem steeds meer last van 
zijn heup.  “Ik had pijn, lag halve nachten wakker omdat 
ik niet wist hoe ik liggen moest. Sporten ging niet meer, 
lopen werd moeilijk, zelfs fietsen lukte uiteindelijk nauwe-
lijks meer”, zegt Willem. Toen hij in het ziekenhuis in 
Amersfoort bij de orthopeed kwam, kreeg hij te horen 
dat ze niks wilden doen. “Ik was te jong, werd me verteld. 
‘Kom maar terug als je 60 bent’, zeiden ze. Maar ik wil nu 
leven!” De dochter van Hoff werkte in die periode tijdelijk 
bij annatommie in Utrecht. Zij heeft eens nagevraagd wat 
men daar voor haar vader kon doen en toen kon Willem 
vrij snel bij dokter Frejlach terecht. Die heeft zijn heup 
beoordeeld en besloot hem te opereren. “Mijn heup was 
helemaal versleten. Dat zit bij ons helaas in de familie. 
Het is echt heel pijnlijk, ik had altijd pijn. Gelukkig werd er 
deze keer wel wat gedaan”, zegt Willem. 

Heupprothese
Binnen een half jaar na het eerste bezoek aan zijn huis-
arts lag Hoff op de operatietafel in Renswoude. Willem 
Hoff was de eerste die een heupprothese heeft gekregen 
van dokter Frejlach bij annatommie in Nederland. “Gelukkig 
is dr. Frejlach een perfectionist; alles moet goed zijn. Daar 
heb ik nu plezier van, ik heb nauwelijks klachten meer”, 
vertelt Willem. 
Hij vond het verblijf in Renswoude fantastisch. “Het is 
een verbouwde boerderij met operatiekamer, recovery 
etc. Ik was de enige patiënt op dat moment en kreeg alle 
aandacht. Het was perfect. Ik ben maandag geopereerd, 
mocht woensdag naar Hilversum om daar te revalideren 
en vrijdag naar huis”.
Nog niet alle klachten zijn weg, maar wel bijna. Hij vindt 
het een gek idee dat er een stuk titanium in zijn been 
zit, voelt zich af en toe de Man van Zes Miljoen. “Maar ik 
voel me vooral weer helemaal gezond en dat is heerlijk”, 
besluit Hoff.

“ Ik had nooit gedacht dat ik  
zonder problemen een bergpas 
op zou kunnen fietsen” 
 
Willem Hoff is heel tevreden over zijn heupprothese



Specifieke implantaten maken  
het verschil bij annatommie

BdH Medical bv levert knie- en enkelprothese

‘Cura Vis Nostra’

“Zorg is onze 
visie!”, aldu

s  

Henk Beekman en Richard de H
aan.

bdh medical bV
Het in Apeldoorn gesitueerde bedrijf BdH Medical voorziet annatommie al ruim drie jaar 

van twee implantaten met een onderscheidende kwaliteit, te weten een enkelprothese 

en een knieprothese. 

“De patiënt anno nu stelt andere eisen dan die van twee decennia geleden” aldus Richard 

de Haan. Tegenwoordig is men in de regel goed geïnformeerd en komen patiënten 

specifiek naar een kliniek voor maatwerk.  “Naast de essentie van lang kunnen profiteren 

van een prothese, de survival rate, worden ook  veel eisen gesteld aan de kwaliteit van 

functioneren’, oftewel; wat kan ik ermee”, zo vult Henk Beekman aan. 
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medial rotation Knieprothese (mrK)
De van oorsprong in Engeland ontwikkelde MRK-knieprothese 

kent allereerst een zeer goede duurzaamheid; de al eerder 

genoemde survival rate. De MRK staat in de top geregistreerd in 

een wereldwijd toonaangevend overzicht; het English Registry. 

Bijzonder is daarnaast dat er diverse publicaties zijn die de 

meerwaarde ondersteunen wat betreft de kwaliteit van 

bewegen. “Te denken valt aan stabiliteit bij dagelijkse activiteiten, 

bijvoorbeeld traplopen, als ook functioneren bij sportievere 

uitdagingen”, aldus De Haan.  “Met de MRK kan je na een aantal 

maanden gewoon weer op de golf- of tennisbaan staan!”

Nieuw is evenwel de toepassing van een Patient Specific techniek 

bij het plaatsen van de knieprothese. Van de patiënt worden vooraf MRI opnamen 

gemaakt van de knie. Dit vindt plaats in de vestiging van annatommie. Deze MRI wordt 

door de orthopeed beoordeeld en voorzien van verdere informatie naar de fabrikant van 

de MRK gestuurd. 

Op basis hiervan wordt vervolgens door de fabrikant patiënt specifiek instrumentarium 

gefabriceerd voor deze individuele knie. “Dit garandeert een optimale plaatsing van het 

implantaat in de patïent, wat de kans op complicaties na de operatie verkleint en de 

pasvorm optimaliseert” aldus Beekman. annatommie biedt hiermee een vooruitstrevende 

en kwalitatief hoogstaande oplossing voor artrotische kniegewrichten. Deze techniek is 

naar schatting vanaf januari 2014 beschikbaar bij annatommie.

boX enkelprothese
De meest voorkomende behandeling bij artrose en deformiteiten 

van het enkelgewricht is vaak een artrodese, eenvoudig gezegd: 

het vastzetten van de enkel. Dit volstaat bij veel patiënten. 

Evenwel blijft er een groep over bij wie een zekere mobiliteit en 

activiteit gewenst blijft. De BOX prothese, ontwikkeld in de 

universiteit van Bologna en OXford, kan dan uitkomst bieden. 

Deze prothese kent een goede follow-up (klinische resultaten) 

hetgeen gepubliceerd is in meerdere artikelen. Basisgedachte is 

dat de belasting in de prothese in gelijke mate over de component-

delen wordt verspreid.  Dit komt de duurzaamheid van de 

prothese ten goede.

Visie
BdH Medical BV streeft net als annatommie een hoge service- en kwaliteitsgraad na, dit 

hebben we gemeen. Cura Vis Nostra, zorg is onze visie!

Wilt u meer weten over wat een MRK of BOX prothese voor u kunnen betekenen? 

Raadpleeg uw orthopeed bij annatommie.

Voor algemene info: www.bdhmedical.nl



Even voorstellen
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Ik ben Han van den Berg en ik werk sinds juli 2012 bij annatommie. Ik werk als 
(sport) fysiotherapeut in Apeldoorn. Voordat ik bij annatommie ging werken ben 
ik 18 jaar verbonden geweest als sport-fysiotherapeut bij betaald voetbalclub 
Vitesse in Arnhem. De laatste 4 jaar heb ik daar het eerste elftal begeleidt op 
para-medisch gebied. Het was een zeer leuke mix van werkzaamheden, het 
was zeer afwisselend. 

Zo begeleidde ik altijd de wedstrijden van het eerste elftal, waarbij ik (samen 
met een collega) de jongens voor de wedstrijd moest klaarmaken. Dat hield in 
bandageren en tapen, mobiliseren, masseren en sportmaaltijd/sportdranken 
voorbereiden. Tijdens de wedstrijd was ik dan diegene die het veld in moest 
gaan voor blessure behandeling. De dag na de wedstrijd keek ik dan samen 
met de sportarts naar eventuele blessures. En werd er een behandelplan  
opgesteld waarbij werd besloten of er extra diagnostiek moest plaatsvinden. 

Het leuke van dat werk was dat ik zeer veel orthopedische aandoeningen heb 
gezien en dat ik zeer snel kon handelen op het gebied van diagnostiek, en dat 
er regelmatig overleg plaatsvond met verschillende orthopeden. Tevens was ik 
dan de hele week bezig met het revalideren van voetballers om ze fit genoeg 
te krijgen voor de eerst komende wedstrijd.

Bij annatommie zijn deze mogelijkheden ook allemaal aanwezig. Er zijn korte 
lijnen met de orthopedisch chirurg en er zijn zeer veel mogelijkheden tot 
snelle diagnostiek. Als (sport)-fysiotherapeut leek het mij een mooie uitdaging 
bij anatommie te kunnen werken. 

Han van den Berg

Even voorstellen

“Het leuke van dat werk was dat ik zeer veel  

orthopedische aandoeningen heb gezien en dat ik zeer 

snel kon handelen op het gebied van diagnostiek.”

Han van den
 Berg, aan het

 

werk als spor
t -fysiother

apeut 

voetbalclub Vitesse.



annatommie combineert haar specialismen orthopedische chirurgie en 
fysiotherapie met radiodiagnostiek. een uitermate belangrijke combinatie, 
want zo schakelt annatommie snel en bieden wij patiënten een complete 
oplossing. van diagnose, conservatieve behandelingen, operatieve ingrepen 
tot en met fysiotherapie en revalidatie. 

Beeldvorming afgestemd  
op bewegingsklacht
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diagnostisch onderzoek
Patiënten kunnen met een zo kort mogelijke wachttijd bij annatommie terecht voor 
(beeldvormende) diagnostiek. De orthopedisch chirurg bepaald welke vorm van  
diagnostiek nodig is. Iedere vorm van beeldvorming heeft zijn specifieke toepassing:  
bij slijtage van de knie is een staande röntgenfoto nodig, bij peesletsels is echografie bij 
uitstek de manier om bewegende beelden te vervaardigen, maar als men twijfelt over 
een meniscusscheur dan zal de orthopeed een MRI-onderzoek aanvragen. Zo heeft 
annatommie voor de juiste klacht de optimale beeldvorming beschikbaar. annatommie 
Apeldoorn beschikt over een eigen röntgenkamer, eigen echografie apparatuur en huurt 
mobiele MRI capaciteit in bij Alliance Medical, specialist op het gebied van medische 
beeldvorming. Op andere locaties van annatommie, te weten Amersfoort, Amsterdam 
en Rijswijk hebben wij een eigen MRI-scanner. Locatie Amersfoort beschikt over een zgn 
open MRI systeem, welke uitermate geschikt is voor patiënten met claustrofobie.

direct resultaat
Diagnostiek afgestemd op de klacht maakt dat de patiënten direct een diagnose kunnen 
krijgen en nog mooier, direct een behandeling kan worden uitgevoerd, vaak dezelfde dag 
nog. Behandeling van verkalkingen in de schouderpezen en het toedienen van pijnstilling 
in gewrichten kan onder geleiding van echografie worden uitgevoerd. 
 
Kennisniveau garantie
annatommie heeft vaste laboranten in dienst die gespecialiseerd zijn in beeldvorming 
van het bewegingsapparaat. Daarnaast worden er ook laboranten opgeleid, een combinatie 
die een hoog kennisniveau garandeert. Dit alles gebeurt in samenwerking met - en 
onder supervisie van - de maatschap radiologie van het Medisch Centrum Alkmaar,  
die wekelijks op de werkvloer aanwezig zijn en dus direct beschikbaar voor overleg met 
een orthopedisch chirurg. 

Kwaliteit
Vier keer per jaar evalueren de radiologen en de orthopeden de inzet van de diagnostiek 
binnen annatommie. Op deze wijze zorgt annatommie dat kwaliteit en efficiency hand in 
hand gaan. 

“ Doordat we niet afhankelijk zijn van derden voor de diagnostiek kunnen we aan onze eigen 
kwaliteitseisen en protocollen voldoen, waarmee we service en snelheid kunnen garanderen. 
Het volledige proces onder 1 dak” aldus Willy Rood, manager diagnostiek.
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Zie www.arthrex.nl/acp en www.annatommie.nl/acp



www.alliancemedical.nl

 

Alliance Medical, Europa’s grootste leverancier van 
kwalitatief hoogwaardige MRI en PET/CT scans.

Wij scannen uw patienten!

Zijn wij wellicht ook  uw partner voor een flexibele oplossingen?
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werkwijze

Een medisch fitnessinstructeur maakt na 

het intakegesprek en de inspanningstest 

een persoonlijk trainings schema, u geeft 

aan waarvoor u wilt trainen en hoeveel 

tijd u hiervoor beschikbaar kunt stellen. 

Hierna kunt u de hele week (gedurende 

openingstijden) vrij trainen en onder 

begeleiding van de medisch fitness-

instructeur en/of fysiotherapeuten van 

annatommie.

Voordelen

• Voorkom klachten of blessures 

• Verbeter uw sportprestaties

•  Train uw spierkracht, coördinatie,  

uithoudingsvermogen en lenigheid

•  Trainingskaart met persoonlijke  

trainingsprogramma

•  Onbeperkt gebruikmaken van de training-

zaal met Technogym apparatuur 

•  Fysiotherapeutisch advies in geval van 

lichamelijke klachten

Kosten 

onbeperkt, onder begeleiding -en vrij 

trainen voor € 29,95 per maand

Voor bedrijven kunnen wij een offerte  

op maat samenstellen.  

E-mail: info@annatommie.nl voor meer 

informatie.

Medische fitness is voor iedereen die op een goede manier wil werken aan zijn gezond-

heid en conditie. Bijvoorbeeld als u na de revalidatie preventief wilt doortrainen, als 

sporter uw prestatieniveau wilt verbeteren of een ander (persoonlijk) doel nastreeft.

bij annatommie voor bedrijven of particulieren

Medische 
fitness/fysiofitness 

De avonden zijn van 18:00 tot 22:00 uur bij annatommie – centra voor beweging
Verzorgt door: orthopedisch chirurgen van annatommie
• di. 12 nov. 2013 apeldoorn, steenbokstraat 33 
• di. 19 nov. 2013 amsterdam, Fred. roeskestraat 71-e 
• di. 26 nov. 2013 utrecht, Herculesplein 379 

Eigen bijdrage van 55 euro (excl. btw). Inclusief cursusmateriaal, broodjes en consumpties.

aanmelden: www.annatommie.nl/verwijzers

geaccrediteerde cursus voor:
Huisartsen, Artsen voor verstandelijk  

gehandicapten en Specialisten  
Ouderengeneeskunde.

door ortHoPedisCH CHirurgen van annatoMMie 
Onderwerp: injectietechnieken bij veelvoorkomende knieklachten (tendinitis, 
tendovaginitus, bursitis, arthritis en synovitis) en aansluitend een prikcursus
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Maak kans op een gratis  
fitnessabonnement van 3 
maanden bij annatommie in 
Apeldoorn-Noord. Waarbij u  

onder begeleiding van een 
fysiotherapeut kunt fitnessen!
Ga naar: www.annatommie.nl/winfitness en vul 
uw gegevens in. Onder de deelnemers verloten wij 10 

abonnementen.

WiN
eeN fitNessaboNNemeNt

 Steenbokstraat 33 • 7324 AZ Apeldoorn
Telefoon: 055 767 60 10 • e-mail: info@annatommie.nl


