JAARVERSLAG
HOOGTEPUNTEN 2021

HOOGSTAANDE EN
DOELGERICHTE
ORTHOPEDISCHE ZORG.

Annatommie mc biedt een kwalitatief hoogstaande diagnose en goede behandeling
van bewegingsklachten binnen de verzekerde zorg. In acht medische centra in het
land verlenen onze multidisciplinaire teams patiënten dagelijks zorg, van diagnose
tot aan herstel. Afhankelijk van de individuele situatie bepalen onze orthopedische
chirurgen in overleg met de patiënt of er een operatieve behandeling moet
plaatsvinden of dat er op een niet-operatieve manier kan worden behandeld.

ZORG OP DE JUISTE PLEK
ONS SPECIALISME

Leven is bewegen. Bewegen
is een essentieel onderdeel
van het leven, maar helaas
zitten blessures of slijtage
beweging soms in de weg.
--

Goede zorg is essentieel.

VOOR ALLE BEWEGINGSKLACHTEN

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Opnieuw een jaar waarin de zorg
moest accepteren dat COVID-19 een belangrijke rol speelt in ons
doen en laten. Met veel besmettingen waardoor de ziekenhuizen
capaciteit beschikbaar moesten houden om covid-zorg te bieden.
En zo kregen mensen met bewegingsklachten in het ziekenhuis niet
de zorg die ze nodig hadden. Ook voor Annatommie mc was het een
uitdaging om het COVID-19-virus zoveel mogelijk buiten de kliniek te
houden en tegelijkertijd wél patiënten te helpen met een juiste
diagnose en een bijpassende behandeling. En toch zijn we trots, dat
wij als kliniek konden laten zien wat onze zorgprofessionals te bieden
hebben en hoe goed we dat kunnen organiseren.

DE ROL VAN KLINIEKEN
Ik ben er van overtuigd dat ook de komende jaren de rol van de klinieken in het algemeen steeds
belangrijker wordt. We worden allemaal ouder en we blijven graag fit en in beweging. Maar dat vraagt
wel preventief goede begeleiding en adequate behandeling wanneer bewegen even minder gaat. Dat is
geen luxeprobleem, maar een belangrijke basis in onze samenleving. Want als we goed kunnen bewegen,
kunnen we goed voor onszelf zorgen, zelfstandig wonen, werken en sociaal actief zijn. En dus wordt het
steeds duidelijker dat we blij moeten zijn dat Minister Borst circa 25 jaar geleden de zorg anders heeft
ingericht. Meer focus op één klachtengroep geeft meer concentratie van kennis en ervaring bij
zorgprofessionals en dus meer kwaliteit bij de behandeling. Focus geeft ook efficiëntie waardoor, naast
hogere kwaliteit, de behandeling ook goedkoper wordt. De klinieken hebben in de afgelopen 25 jaar deze
rol stap voor stap ingevuld en steeds meer patiënten en verwijzers hebben de ervaring dat het werkt.
Klinieken hebben die ervaring de afgelopen twee jaar met COVID-19 alleen maar onderstreept.

MOED EN DOORZETTINGSVERMOGEN
We moeten echter de komende jaren wel een volgende stap zetten. Dat vraagt moed van de Minister,
de verzekeraars en iedereen die betrokken is bij de zorg. Want nu blijkt dat de klinieken hun rol adequaat
invullen en een groot deel van de planbare zorg kunnen invullen, moeten de algemene ziekenhuizen hun
focus verleggen naar andere delen van de zorg. Want als alle ziekenhuizen ook dezelfde behandelingen
als de klinieken blijven aanbieden, creëren we uiteindelijk als maatschappij niet de focus en efficiency die
we wel nodig hebben om de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar te houden. Van de krap
80 algemene ziekenhuizen en ruim 100 ziekenhuislocaties die wij in Nederland anno 2021 nog hebben,
kan zeker een kwart stoppen met orthopedische zorg en zich beter richten op, bij het ziekenhuis
passende, zorg. Zonder dat een patiënt daarvoor langer moet wachten. Het vraagt om moed en
doorzettingsmacht om deze stap nu te nemen. Maar doen we het niet, dan gaat er veel maatschappelijk
geld verloren aan onnodige versnippering van zorg tussen ziekenhuizen en klinieken.
IN BEWEGING MÉT EN VOOR DE PATIËNT
En wat betekent dat voor Annatommie mc in 2022 en de toekomst? Onze organisatie groeit, niet alleen in
het aantal patiënten dat we helpen, maar ook in innovatie en specialisatie van onze zorgprofessionals. We
zijn trots op wat we in 2021 hebben bereikt, dat kunt u lezen in dit beknopte jaarverslag waarin wij de
hoogtepunten laten zien. In 2022 gaan we verder vooruit als het gaat om digitalisering, het contact met
de patiënt te vereenvoudigen én de resultaten van onze behandelingen beter inzichtelijk te kunnen
maken. Om zo samen met de patiënt keuzes te maken welke behandeling het beste past en hoe dit het
meeste effect kan hebben. Zo blijft ook Annatommie mc in beweging mét en voor de patiënt.

Irene Groenink
ALGEMEEN DIRECTEUR

2021 IN CIJFERS
ONTWIKKELING AANTAL VERWIJZINGEN
De impact van het coronavirus is in 2020
zichtbaar, maar het leveren van zorg bij
Annatommie mc gaat door. Zo ook nog in
2021. In afstemming met de ZKN en de
NZA nemen wij onze verantwoordelijkheid
voor de groep van patiënten, die ten tijde
van corona, met bewegingsklachten voor
hun reguliere zorg bij medisch specialisten
terecht moeten kunnen. Patiënten en
verwijzers kennen de weg naar onze
kliniek en we kunnen van betekenis zijn.

AANTAL OPERATIES 2021
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Orthopedie is de kern van ons zorgaanbod,
waarbij de patiënt met een klacht aan knie,
schouder, heup, voet-enkel of wervelkolom
én met verwijzing van de huisarts bij ons
terecht kan. Vaak start de patiëntenreis met
een diagnose van de orthopedisch chirurg,
maar alle zorgprofessionals hebben
afhankelijk van de klacht en de indicatie
ergens een rol in de diagnose of
behandeling. Juist die brede kennis en
ervaring maakt onze zorg opvallend goed,
snel en op maat. Of het nu een
sportblessure betreft of een vergevorderde
artrose.

600
AANTAL PATIËNTEN 2021

244

KWALITEIT VAN ZORG
Kwaliteit van de zorg staat bij Annatommie mc hoog in het vaandel. Wij zetten ons in om
constant te blijven ontwikkelen en verbeteren.

HOE METEN WE KWALTEIT?
Het is belangrijk dat patiënten na een
behandeling de kwaliteit van leven terugkrijgen.
Daarom maken wij gebruik van PROMs- (Patient
Reported Outcome Measures) en PREMsvragenlijsten (Patient Reported Experience
Measures). De PROMs-vragenlijsten bevatten
vragen over bijvoorbeeld het algemeen dagelijks
functioneren, pijn, mobiliteit, (psychische)
gezondheid en kwaliteit van leven. De PREM is
een basisonderzoek en bestaat uit zo’n vijftien
vragen over de ervaringen met onze
zorg(verleners) en organisatie. De uitkomst van
deze vragenlijst geeft inzicht, informatie voor
interne kwaliteitsverbetering en kan door
patiënten extern gedeeld worden op Zorgkaart

Dankzij de aansluiting bij brancheorganisatie
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) bezitten
wij sinds 2009 hun keurmerk. Met het ZKNkeurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van
de klinieken op een hoog peil staat en blijft
staan. Als het gaat om kwaliteit, persoonlijke
aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en
uitstekende service en nazorg.

OVERHEID

Nederland. Hoe meer patiënten de vragenlijsten

De overheid heeft diverse programma’s

invullen, hoe meer betrouwbaar de uitkomsten

opgestart die zorgen dat patiënten de best

zijn. In dit verslag wordt data van 2017 tot 2021

bewezen zorg ontvangen. Een van deze

gedeeld.

programma’s is het ZEGG (Zorgevaluatie &
Gepast Gebruik), gebaseerd op

IGJ
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt
toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg
in Nederland. De IGJ vereist dat een kliniek aan
kwaliteitscriteria voldoet. Op verschillende
niveaus wordt kwaliteit gemeten variërend van
infectiepercentage tot medicatievoorschriften en
functioneringsgesprekken.

wetenschappelijk onderzoek. Annatommie mc
neemt hieraan deel. Enkele orthopedische
pijlers vanuit het ZEGG zijn:
- Geen heup- en knievervangingen zonder
adequaat conservatieve behandeling.
- Geen artroscopie en geen MRI bij
degeneratieve knieën zonder slotklachten bij
patiënten ouder dan 50 jaar.

ZORGKAART NEDERLAND

LROI

In 2021 beoordeelden 1.298 patiënten onze

Landelijke Registratie Orthopedische

kliniek of zorgverleners op Zorgkaart Nederland,

Implantaten (LROI) is een landelijk register met

gemiddeld met een 8,7. Zo helpen zij andere

alle implantaatgegevens. Zo kunnen we

patiënten bij het maken van een keuze voor de

patiënten snel traceren als er een calamiteit bij

best passende zorg.

een prothese is.

DE ERVARING
VAN PATIËNTEN

93%
IS EEN AMBASSADEUR
Het meten van patiëntenervaringen
gebeurt met de landelijke PREM
vragenlijst waarbij veel patiënten
aangeven ons aan te bevelen bij
vrienden/familie.

96%
HEEFT VERTROUWEN IN DE
DESKUNDIGHEID VAN DE
ZORGVERLENERS
Vertrouwen is de basis voor een goede
behandelrelatie.

90%
VINDT DAT DE SPECIALIST
VOLDOENDE DE TIJD NEEMT
Patiënten merken het al bij het eerste
contact met onze kliniek: bij ons zijn ze
geen nummer.

HEUPPROTHESE
De meest voorkomende klacht bij heup(slijtage) is pijn. De pijn wordt gevoeld in de lies, in
de bilstreek en trekt door naar het bovenbeen, soms tot in de knie. Verder wordt het
gewricht steeds stijver. Als de slijtage toeneemt, nemen de klachten ook toe. Medicatie en
fysiotherapie helpen dan niet meer. Een nieuwe heup is dan meestal de oplossing.

EEN HEUPPROTHESE

SNEL HERSTEL NA DE OPERATIE

Vermindert de pijn in het

Het plaatsen van een heupprothese is inmiddels een vaak

heupgewricht.

toegepaste, voorspelbare, veilige en effectieve operatie.

Herstelt functieverlies of

Patiënten worden na de operatie intensief gevolgd en krijgen

bewegingsbeperkingen

in verschillende periodes enquêtes toegewezen. Al relatief

vooral in dagelijkse

snel na de operatie merken patiënten dat het functioneren is

activiteiten.

verbeterd. Net als bij andere operaties gelden echter ook hier
de nodige risico’s en bestaat de kans op complicaties. Deze
komen gelukkig zelden voor. Bij Annatommie mc ligt het
infectiepercentage op slechts 0,73% van alle heupoperaties.

96%
Ervaart geen of matige
pijn, drie maanden na
de operatie.

DE OPERATIE
Een heupprothese is een heup van kunstmateriaal ontworpen, om de functie van een normale
heup zo goed mogelijk na te bootsen. Over het algemeen blijft een kunstheup langer dan 15 jaar
goed functioneren. Hoe lang de heupprothese mee gaat is afhankelijk van verschillende factoren
zoals uw lichamelijke conditie, uw gewicht en de belasting van uw heup. Door zware belasting
kan een prothese dus eerder aan vervanging toe zijn. Het implanteren van een heupprothese
betekent dat de kop van de heup en de heupkom worden vervangen door een prothese.

EEN JAAR NA DE OPERATIE
Dankzij de kunstheup (een
heupprothese) hebben wereldwijd
miljoenen mensen over de hele wereld
een beter en actiever leven gekregen
en kunnen zij weer volop meedoen in
de samenleving. Resultaten zijn een
jaar na de operatie al goed zichtbaar.
Enkele voorbeelden zijn;
97% kan met geen - tot een beetje
moeite - weer in/uit de auto of
ander openbaar vervoer stappen.
Voor de operatie was dit 39%

”Na mijn heupoperatie fietste

86% kan een jaar na de operatie

ik de Compostella fietstocht

meer dan 30 minuten lopen en

van 2.500 kilometer”

heeft dan geen pijn. Vooraf aan de
operatie was dit 12%.
Bij 96% van de patiënten beïnvloedt
de pijn in de heup niet tot een
beetje het dagelijkse werk (inclusief
huishoudelijk werk). Voor de
operatie was dit 30%.

Een heupoperatie was voor Elly de Jong
(68) ontzettend belangrijk, omdat ze heel
graag de fietstocht naar Santiago wilde
maken, zonder last van de heup te hebben.
''Wanneer de fietstocht naar Santiago niet
op de planning had gestaan, had ik mezelf
ook laten opereren, maar dan had ik wat
langer gewacht.''

KNIEPROTHESE
DAGELJKS FUNCTIONEREN VERBETEREN
Klachten aan de knie zoals lang staan, lopen en
vooral traplopen zijn vaak het gevolg van
ernstige slijtage van het kraakbeen door artrose
aan de knie, breuken in het verleden, een
scheve knie, reuma of stofwisselings- of
kraakbeen-ziekten. Met een nieuwe knie krijgen
patiënten meer bewegingsvrijheid en daarmee
een hogere kwaliteit van leven. Een
knieprothese is een knie van kunstmateriaal,
ontworpen om de functie van een normale knie
zo goed mogelijk na te bootsen. Met het
plaatsen van een knieprothese komt de
bewegingsvrijheid snel terug. Patiënten ervaren
de effecten al zes maanden na de operatie,
maar het uiteindelijke resultaat is pas te
beoordelen rond twaalf maanden na de
operatie.

HALVE KNIEPROTHESE
Soms beperkt de slijtage zich tot één zijde,
meestal de binnenzijde van de knie. Dan kan
gedacht worden aan een halve knieprothese.
Hiermee kan alleen het versleten deel van het
kniegewricht vervangen worden. Ook dankzij
deze halve knieprothese hebben inmiddels
miljoenen mensen over de hele wereld een
beter en actiever leven gekregen en kunnen
zij weer volop meedoen in de maatschappij.

75%
van de patiënten geeft het
resultaat van de
knieprothese het cijfer 8
of hoger, een jaar na de
operatie.

WAAROM EEN KNIEPROTHESE?
Het verminderen van pijn en
verbeteren van kwaliteit van leven.
Eventuele vergroeiingen
corrigeren, bijvoorbeeld o-benen
of x-benen.
Eventueel functieverlies van de
knie herstellen.

Patiënten die een knieprothese krijgen,
maken veel gebruik van onze Annatommie
app. De App van Annatommie mc is de
digitale hulp voor patiënten, zodat ze niets
meer hoeven te onthouden voor én na de
operatie. De applicatie bevat namelijk een
handige to-do list die automatisch
meldingen geeft op het moment dat dit
nodig is. In 2021 maakten 523 knieprothese
patiënten gebruik van de app

''Ik ben blij met de zorg, snelheid, hygiëne
en expertise van Annatommie mc.’’
Lange tijd had Mas Hensen (68) pijn bij het lopen, 300 meter
was maximaal omdat de zeurende pijn ondragelijk werd. Nu
heeft hij een knieprothese en is zijn kwaliteit van leven
essentieel verbeterd. Hensen maakt zich nu vooral zorgen over
de zorg in Nederland. ''Het is traag, de lijnen zijn lang en er is te
weinig tijd voor de patiënt. Ik ben blij dat ik naar Annatommie
mc ben gegaan. Op meerdere vlakken; qua zorg, snelheid,
hygiëne en expertise. Ik ken zoveel mensen in mijn omgeving
die angstig zijn over de pijn in hun knie of voor een eventuele
operatie. Ik kan alleen maar zeggen: ‘Laat er naar kijken en het
onderzoeken.’

EEN JAAR NA DE OPERATIE;
Heeft bij 81% de pijn in de knie geen tot weinig invloed meer op
de dagelijkse bezigheden
Kan 83% van de patiënten weer makkelijk de trap aflopen.
Doet 86% van de patiënten weer gemakkelijk zelf de
boodschappen.
75% van de patiënten kan weer (zonder pijn) meer dan 30
minuten wandelen.
Heeft 71% van de patiënten geen pijn in de nacht.

KNIEDISTRACTIE
VEELBELOVENDE ONTWIKKELING
Al in 2018 gaf Annatommie mc aandacht aan de kniedistractie. We waren enthousiast over de
veelbelovende ontwikkeling voor patiënten met artrose. Een kniedistractie kan uitkomst bieden
voor patiënten met ernstige artrose in de knie wanneer zij eigenlijk nog ‘te jong’ zijn voor een
knieprothese. Als kliniek zijn we al langer overwegend positief over deze operatie, maar er is wel
nog meer onderzoek nodig voor de vergoeding. Daarom loopt er van 2021-2026 een
samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen en klinieken om samen een gerandomiseerde
studie uit te voeren. In dit onderzoek worden 1200 patiënten onder de 65 jaar met kniedistractie
vergeleken met patiënten die een knieprothese krijgen. Bij Annatommie mc kunnen er 140
patiënten meedoen.

WAT IS EEN KNIEDISTRACTIE?
Met kniedistractie wordt het herstelproces

Bij een gerandomiseerd klinisch onderzoek

van het eigen lichaam opgestart. Hierbij

wordt door loting bepaalt welke behandeling

worden pennen in het boven- en

een patiënt krijgt: een kniedistractie of een

onderbeen aangebracht en deze worden

knieprothese. Daarna word je als patiënt nog

gekoppeld aan een frame. Bij artrose is de

twee jaar gevolgd. We onderzoeken de

kraakbeenlaag van de botten beschadigd

pijnklachten, stijfheid en functioneren, maar

en daarmee de veroorzaker van pijn. Met

ook naar de kwaliteit van leven.

een kniedistractie trek je het gewricht ‘uit
elkaar’ waardoor er veel minder druk
ontstaat op het kraakbeen. Het kraakbeen
‘zweeft’ dan als het ware, waardoor de pijn
verdwijnt. Door beweging en de
vloeistoftrigger herstellen de botten en het
kraakbeen. Het frame en de pennen
worden na ongeveer zes weken weer
verwijderd.

VOORSTE KRUISBAND
TOP 3 BINNEN DE ZIEKENHUIZEN EN KLINIEKEN
Met de data die uit 2020 bekend is staat Annatommie mc met
289 operaties in de top 3 van klinieken en ziekenhuizen.
Ervaren specialisten in vakkundige teams vormen de basis
voor een beter resultaat van een voorste kruisband operatie.
Toch is een operatie niet altijd de beste oplossing en moet
een patiënt daarover kunnen meebeslissen. We geloven
daarom in goede voorlichting en zijn aangesloten bij
initiatieven als FC Kruisband en delen actief de ervaringen en
verhalen van patiënten.

‘’Ik was 21, ik moest nog zo
lang met mijn knie verder.’’
De grootste nachtmerrie van een
topsporter: een gescheurde voorste
kruisband. Het overkwam Jade Adan (23),
keepster bij FC Twente. Ze onderging twee
operaties en revalideerde precies 637
dagen. Het was een lange weg, maar Adan
is fitter dan ooit. ‘’Mijn linkerknie is nu zelfs
sterker dan mijn rechter.’’

(JONGE) SPORTERS

6 MAANDEN NA DE OPERATIE

Ook jongere mensen kunnen zich
enorm beperkt voelen als vrij
bewegen niet meer mogelijk is. Een

Geen tot lichte pijn

gescheurde voorste kruisband is de
meest voorkomende bandblessure
van het kniegewricht. Het

Matige pijn

revalidatietraject ervaren sporters
vaak als intensief en lang, toch is

Ernstige pijn

vooruitgang al echt zichtbaar na 6
maanden.

0%

25%

50%

75%

74%
van de patiënten geeft
de functie van de knie,
een jaar na de operatie,
een 8 of hoger

HET METEN VAN HERSTEL

DE VOORSTE KRUISBAND

Na een voorstekruisbandreconstructie wordt met behulp

De voorste kruisband stabiliseert het

van de Biodex de spierfunctie bij de patiënt 6, 9 en 12

kniegewricht samen met de achterste

maanden na de operatie gemeten. In het

kruisband, de zijbanden en de

revalidatieproces geeft het krachtverschil aan of en hoe

dijbeenspieren. Hij begrenst

het aangedane been herstelt en op niveau komt met het

draaibewegingen, beschermt de knie

andere, gezonde been. Het in kaart brengen van de

tegen overstrekking en verhindert bij

kracht in beide benen en knieën is een goed

buiging dat het scheenbeen ten opzichte

uitgangspunt voor een trainingsschema of een

van het dijbeen voorwaarts verschuift.

revalidatie. Deze resultaten worden gebruikt om het

Zenuwvezels binnen de kruisband

behandeltraject te optimaliseren en goed af te sluiten.

melden voortdurend de stand van het

Belangrijk, want als er aan het eind van de revalidatie

gewricht en de krachten die op de band

een krachtsverschil of verschil in uithoudingsvermogen

inwerken. Door zijn receptief vermogen

van de spieren blijft, is dit meestal niet merkbaar. Dit met

ondersteunt de kruisband actief de

als risico dat er te vroeg wordt gestopt met de

bewegingsgeleiding in het kniegewricht.

behandeling en volledig herstel uitblijft. Zeker patiënten

Een gescheurde voorste kruisband

die te vroeg weer gaan sporten op niveau hebben een

belemmert daarom, naast de

grotere kans op nieuwe blessures.

mechanische stabiliteit, ook de fijne
besturing van kniebewegingen.

WEER IN BEWEGING, EEN JAAR NA DE OPERATIE

De hoogtepunten in dit verslag zijn voorbeelden waar onze
zorgprofessionals zich dag in, dag uit voor inzetten. De patiënt staat
altijd centraal, maar onze maatschappelijke positie vraagt om meer.
Daarom zijn voor 2022 duurzaamheid en een gezond en veilig werken leefklimaat voor zorgpersoneel belangrijke speerpunten. Zo groeit
Annatommie mc, met passie voor ons vak en focus op een duurzame
behandeling van mens en klimaat.

ONDANKS DE ZORGVULDIGE SAMENSTELLING VAN DE INHOUD VAN DE INFORMATIE 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.
HEEFT U VRAGEN OF WILT U HET NAAR AANLEIDING VAN DE HOOGTEPUNTEN HET BESTUURSVERSLAG
INZIEN? DAN KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA 'INFO@ANNATOMMIEMC.NL' ONDER
VERMELDING VAN 'JAARVERSLAG 2021'.

