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Veel mensen hebben last van een bewegingsklacht 

zoals artrose (slijtage) of een sportblessure. 

Het is belangrijk dat ze voor deze klachten een 

hoogwaardige behandeling krijgen, waarmee ze 

snel weer vrij kunnen bewegen. Bij Annatommie 

mc Amersfoort werken we met een multidisciplinair 

team van orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten 

en radiodiagnostisch laboranten, dat uitsluitend 

is gespecialiseerd in de behandeling van 

bewegingsklachten. Wij bieden een uitstekende en 

complete aanpak, van diagnose tot herstel. 

De medische behandelingen worden overigens 

vergoed door alle verzekeraars.

Binnen een aantal dagen heeft de patiënt een 

afspraak bij de orthopedisch chirurg. Deze kan 

meestal binnen één dag een zorgvuldige diagnose 

stellen, dankzij de directe beschikbaarheid van 

röntgen, echografie en MRI, waarna het resultaat 

met de patiënt besproken wordt. Omdat iedere 

bewegingsklacht anders is, wordt voor elke patiënt 

een individueel behandelplan opgesteld waarna men 

direct met de behandeling kan beginnen. 

Slechts een deel van de patiënten van Annatommie 

mc Amersfoort moet geopereerd worden, alle 

anderen kunnen met fysiotherapie of andere 

behandeltechnieken geholpen worden. Voor een 

operatie kan men binnen enkele weken terecht in 

ons geavanceerde operatiecentrum in Utrecht (zie 

bladzijde 8). Elke patiënt wordt geopereerd door zijn 

eigen orthopedisch chirurg. De nazorg wordt geleverd 

op onze vestiging in Amersfoort. 

Over Annatommie mc Amersfoort

Snelle diagnose, persoonlijk behandelplan

“Verzekerd van snelle diagnose en doelgerichte 
behandeling van bewegingsklachten.”

Annatommie mc Amersfoort beschikt als een van de 

weinige zorgaanbieders in Nederland over een open 

MRI-scanner. Normaal gesproken bestaat een MRI-

scanner uit een gesloten tunnel. Voor mensen die 

hier niet in willen of kunnen, bijvoorbeeld mensen 

met claustrofobie of obesitas, biedt onze Open MRI 

uitkomst. De patiënt ligt tussen twee horizontale 

schijven, waarbij de ruimte er omheen grotendeels 

open is. Hierdoor is de kans groot dat de patiënt zich 

niet opgesloten voelt. Mensen kunnen doorgaans 

binnen enkele dagen al terecht voor een scan in onze 

open MRI.

Open MRI-scanner
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Eelco Bakermans - Orthomanueel therapeut 
Sinds 2012 werkt Eelco met veel plezier bij Annatommie mc Amersfoort 

als fysiotherapeut. Hij volgde opleidingen in de manueel therapie en 

dry needling. Hij was tussen 2000 en 2008 schaatser op topniveau en 

heeft verschillende Olympisch kampioenen op zijn behandeltafel gehad. 

Eelco is geïnteresseerd in sportgerelateerde klachten en het was voor 

hem geweldig om in 2014 de Nederlandse Olympische schaatsploeg in 

Sotsji te begeleiden. “Met mijn ervaring als manueel therapeut binnen de 

topsport en eigen sportachtergrond kan ik sporters optimaal helpen”.

Erik Zwart - Orthopedisch chirurg 
Zijn specialisatie in orthopedie deed Erik Zwart in het St. Elisabeth 

Ziekenhuis in Alkmaar, het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden 

en het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Vanaf september 2013 werkt 

hij bij Annatommie mc Amersfoort, voor die tijd 2 jaar bij Bergman Clinics 

en 16 jaar bij het Meander Medisch Centrum in Baarn. Daarnaast verricht 

hij vele wetenschappelijke onderzoeken. “Mensen moeten hier met een 

goed en tevreden gevoel de deur uitlopen”.

Bart Koekenbier - Echolaborant 
Sinds 2010 is Bart echolaborant bij Annatommie mc Amersfoort. 

Hij volgde zijn opleiding bij Hogeschool Inholland, waar hij ook een 

aantal jaar gastdocent was. Nu is Bart de specialist in echografie 

van het bewegingsapparaat, interventies onder echogeleiding en 

barbotages (behandeling van een ontstoken pees door deze aan 

te prikken met een naaldje om de doorbloeding te verbeteren). Als 

freelancer werkte Bart in verschillende ziekenhuizen. “Dat was een 

waardevolle ervaring, waardoor ik mijn werk voor Annatommie nu 

nog beter kan uitvoeren”. 

Henk Gitz - Orthopedisch chirurg 
Henk Gitz studeerde geneeskunde in Groningen en Deventer. Na ruim 

2 jaar te hebben gevaren als marine-arts volgde hij de opleiding tot 

orthopedisch chirurg in IJmuiden en Amsterdam. Hij werkte bijna 30 jaar 

als orthopedisch chirurg in het St Jansdal, Harderwijk. Daarnaast is hij 

internationaal actief als duikarts en houdt hij van squash, tennis en zeilen. 

“Mijn interesse gaat uit naar second opinions, complexe pathologie, met 

name van de wervelkolom, maar ook post-traumatische afwijkingen. 

Daarbij is overleg met collega’s heel belangrijk”.

Gerben Heine - MRI- en röntgenlaborant 
Gerben is MRI-en röntgenlaborant bij Annatommie mc Amersfoort. 

In 1993 volgde hij de opleiding radiodiagnostiek in het ziekenhuis 

van Hilversum. Na zijn post-HBO MRI-opleiding aan de Fontys 

hogeschool in Eindhoven volgde Gerben uit interesse talloze 

cursussen en symposia over de orthopedisch/neurologisch 

gerelateerde MRI. Verder heeft hij interesse in alles wat met 

sport te maken heeft. “Ik zie het als een uitdaging patiënten met 

claustrofobie en/of obesitas te scannen en goed te begeleiden”.

Bastiaan Heere - Orthopedisch chirurg
Bastiaan Heere studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 2013 werd hij 

geregistreerd als orthopedisch chirurg–traumatoloog.

Hij heeft gewerkt in Hoorn en bij het Radboud Universitair Medisch 

Centrum in Nijmegen. Naast zijn werk is Bastiaan een fervent sporter. 

Bij Annatommie mc Amersfoort is hij de specialist in heup- en 

knieprotheses. “Een patiënt met een bewegingsklacht heeft bij ons een 

gezicht en krijgt een behandeling op maat.”

Ruud Sijbers - Vestigingscoördinator 

Nadat hij afstudeerde als fysiotherapeut haalde Ruud Sijbers zijn Master in 

Healthcare Management. Zijn carrière is veelzijdig; hij ondernam diverse 

initiatieven in de gezondheidszorg, zoals het ontwikkelen van een HBO 

Bedrijfskunde opleiding voor fysiotherapeuten. Daarnaast organiseert hij 

masterclasses voor ondernemers in deze branche en was hij kwaliteitsmanager 

bij diverse zorginstellingen. Ruud is sinds 2014 vestigingscoördinator bij 

Annatommie mc Amersfoort. “Ik streef ernaar verbeteringen aan te brengen bij 

organisaties met zorgprofessionals, waarbij mijn specialisatie fysiotherapie is.” 

Het medisch team van Amersfoort
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Entree 
Patiënten en bezoekers worden 

hier hartelijk ontvangen door onze 

medewerkers van de receptie. 

Huiskamer
In een open en sfeervolle huiskamer kunnen 

patiënten en bezoekers wachten op hun diagnose 

en behandelplan. Deze ruimte is ingericht met 

comfortabele stoelen en banken.
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3 Fysiotherapie en 
oefenruimte
Onze fysio- en manueel 

therapeuten behandelen onze 

patiënten aan allerlei soorten 

bewegingsklachten. Onze 

behandelaren beschikken hierbij 

over een complete oefenzaal, 

ingericht met apparatuur van 

Technogym, waar ze mensen 

doelgericht helpen revalideren 

of bijstaan in het behoud van 

hun lichamelijke gezondheid.

Röntgen
Annatommie mc 

maakt gebruik 

van geavanceerde 

röntgenapparatuur. 

Röntgenfoto’s tonen 

gewrichtletsels aan, 

evenals verlies van het 

kraakbeen (artrose) en 

standafwijkingen.

Echografie
Echo’s zijn zeer geschikt voor het vaststellen 

van spier- en peesletsels. Daarnaast is 

echografie een handig hulpmiddel om 

injecties te geven op de juiste plek en 

diepte. Annatommie mc werkt met speciaal 

opgeleide echolaboranten en -radiologen.

Open MRI
Normaal gesproken bestaat een MRI-scanner uit een 

gesloten tunnel. Voor mensen die hier niet in willen of 

kunnen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie of obesitas, 

biedt onze open MRI uitkomst. De patiënt ligt tussen 

twee horizontale schijven, waarbij de ruimte er omheen 

grotendeels open is. Hierdoor is de kans groot dat de patiënt 

zich niet opgesloten voelt. 
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Polikliniek orthopedie
Hier bevindt zich de polikliniek orthopedie, 

waar onze orthopeden de diagnose stellen van 

de bewegingsklacht en onze patiënten voorzien 

van een persoonlijk behandelplan.
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Annatommie 
mc Amersfoort
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Verpleegafdeling
Mensen worden ontvangen op de 

verpleegafdeling op de 2de verdieping, 

alvorens ze hun operatie ondergaan. Na 

hun operatie sterken ze hier aan binnen 

een prettige en sfeervolle zorgomgeving. 

Meerdere malen per dag zullen 

fysiotherapeuten de patiënten ophalen 

voor een actief revalidatieprogramma, 

waarbij ook de oefenruimte en de 

buitenomgeving kan worden benut.
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Operatiecentrum Utrecht
verpleegafdeling

Verpleegkamers
Mensen verblijven in 1- of 2-persoonsslaapkamers

met eigen sanitaire voorzieningen. De kamers

ontvangen veel daglicht en zijn voorzien van een

flatscreen TV en wifi.
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Dagbehandelingkamer
Patiënten die na een kleine ingreep wat

langer dienen te blijven, kunnen ongestoord

en ontspannen aansterken in deze

verpleegkamer.

4

Huiskamer
In de huiskamer kunnen patiënten binnen een

huiselijke sfeer met elkaar of met hun bezoek

tijd doorbrengen. De gedachte hierachter is

dat mensen prettiger herstellen wanneer ze

dit samen doen met andere patiënten.

 

Als mensen bij Annatommie mc 
Amersfoort een operatie-indicatie 
krijgen, worden ze door hun eigen 
orthopeed geopereerd in ons 
operatiecentrum in Utrecht, één van 
de modernste van Europa. Dit is de 
centrale orthopedische kliniek voor 
alle patiënten van Annatommie mc 
die geopereerd moeten worden. 
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Verkoever
Op onze uitslaapkamer kunnen patiënten 

bijkomen van hun narcose of plaatselijke 

verdoving. Medisch personeel en geavanceerde 

bewakingsmonitoren waken hier over onze 

patiënten. Vanuit de verkoever gaan patiënten 

naar de verpleegafdeling op de tweede etage, 

waar ze verder revalideren van hun ingreep 

en de eerste stappen zetten naar hun herstel.
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Kantine en kantoor
Voor een nog betere hygiëne blijft het 

operatiepersoneel de hele dag op de 

operatieafdeling. Daarom zijn er op deze 

verdieping een kantine en kantoor ingericht.
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Operatiekamers
Onze ruime operatiekamers (42 m2) zijn uitgerust 

met de NuBOOM, een digitaal systeem waarmee 

meer diepte en overzicht ontstaat tijdens de 

operatie. Omdat de chirurg en de operatieassistenten 

een eigen scherm hebben, kan er veiliger en 

overzichtelijker worden geopereerd. Tussen beide 

operatiekamers bevindt zich een opdekruimte, waar 

de gesteriliseerde instrumenten die nodig zijn voor 

de operatie worden opgedekt.

1 

Operatiecentrum Utrecht
operatieafdeling

Op de derde etage bevinden 
zich twee ruime operatiekamers, 
beide uitgerust met het digitale 
operatiesysteem NuBOOM. Onze 
operatiekamers ontvangen veel 
daglicht van buiten. Daarnaast 
zijn ze groter dan een gemiddelde 
operatiekamer, waardoor veiligheid 
en hygiëne tijdens de operatie extra 
zijn gewaarborgd. 
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Annatommie mc Amersfoort

Softwareweg 5

3821 BN Amersfoort

Telefoon: 033 204 2999

annatommiemc.nl

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze patiënteninformatie kunnen aan de brochure geen rechten 
worden ontleend. Alle in de brochure gepubliceerde zaken zijn onder voorbehoud van volledigheid, typefouten, beschikbaarheid 
en interpretatie. Annatommie mc – voor orthopedie en beweging holding B.V. – KVK 27335441 - aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Bij Annatommie mc vinden we dat bewegingsvrijheid 

een essentieel onderdeel is van het welzijn van de 

mens. Bewegingsvrijheid is van groot belang voor 

mensen om zelfstandig te kunnen functioneren en 

een actief en dynamisch leven te kunnen leiden. 

Dat idee verbindt ons en motiveert ons om elke dag 

samen met de patiënt te werken aan herstel van 

bewegingsvrijheid.    

Sinds 2003 levert Annatommie mc hoogwaardige zorg 

voor bewegingsklachten. In vijf medische centra in het 

land werken medisch specialisten, fysiotherapeuten 

en laboranten nauw samen. Hierdoor kunnen wij 

mensen voorzien van hoogstaande en doelgerichte 

orthopedische zorg, van diagnose tot herstel. 

Afhankelijk van de individuele situatie bepalen onze 

orthopeden in overleg met de patiënt of er een 

operatieve behandeling moet plaatsvinden of dat er 

op een niet-operatieve manier kan worden behandeld. 

Immers, iedere bewegingsklacht is anders en verdient 

een behandeling op maat.

Op eenzelfde manier willen wij huisartsen en 

fysiotherapeuten met wie wij nauw samenwerken 

bijstaan met onze kennis en kunde op het gebied van 

orthopedie en beweging. 

Over Annatommie mc
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de medisch specialist in bewegingsvrijheid
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