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Referentie en verkorte productinformatie over Fiasp® zie elders in deze uitgave.

         

Fiasp® is nu 
beschikbaar 
in PumpCart®

Fiasp® is een snelwerkende 
formulering van insuline 
aspart en biedt een snelle 

insulinerespons bij de maaltijd.1

Fiasp® is nu beschikbaar  
in PumpCart®, een  

voorgevuld gebruiks - 
vriendelijk pomppatroon.2

PumpCart® biedt kortere 
voorbereiding en grotere 

patiënttevredenheid, omdat 
het voorgevuld is.2

Met Fiasp® moeten patiënten hun kortwerkende insuline toedienen 0 tot 2 minuten voor het begin van de maaltijd (om een verbetering in de postprandiale bloedglucose 
te bereiken).1 De mogelijkheid bestaat tot toediening tot maximaal 20 minuten ná het begin van de maaltijd, zonder verlies van glykemische controle, vergeleken met 
NovoRapid® toegediend vóór de maaltijd.1,3,4*

*  Aangetoond in volwassenen en kinderen met diabetes type 1. Bij kinderen wordt de mogelijkheid om Fiasp® tot maximaal 20 minuten na het begin van de maaltijd toe 
1 Nauwlettende controle van bloedglucosespiegels wordt aanbevolen 

wanneer Fiasp® na het begin van de laatste maaltijd van de dag wordt toegediend om nachtelijke hypoglykemie te vermijden.1

Fiasp® PumpCart® is geschikt voor gebruik met de Accu-Chek® Insight® insulinepomp  
van Roche Diabetes Care en met de mylife™ YpsoPump® van Ypsomed1

 moeten patiënten hun kortwerkende insuline toedienen 0 tot 2 minuten voor het begin van de maaltijd (om een verbetering in de 
 De mogelijkheid bestaat tot toediening tot maximaal 20 minuten ná het begin van de maaltijd, zonder verlies van glykemische co

       



3

December 2020

Inhoud

05 Voorwoord en colofon  

06 Onderzoek: Chronisch hoesten door José de Kluijver

14 Onderzoek: Manometric 3D brace door Nina Mathijssen

16 Promovendi aan het woord

24 Interview: Nina Mathijssen Lean Six Sigma Black Belt door Daphne Wijffels

26 Het onderscheid tussen klinisch epidemioloog en epidemioloog 

door Hassan Mkadmi

28 Wetenschapsbureau: Ctcue door Margreet Kerkmeer

30 Innovatie: Transferhulpmiddel de Airschans door Daphne Wijffels

34 Wetenschapsmiddag 2020: Abstracts

45 De Casus: door Dave Schweitzer

46 Wetenschapscafe: door Frans van der Horst en Laura Buiteman

49 Uitwerking van de casus: door Dave Schweitzer

52 Gepubliceerd: door Dave Schweitzer

60 Wetenschap & Innovatiekalender 

!

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



 Ik eet echt heel gezond. Maar 
mijn gewicht blijft gelijk.

Saxenda®. Een receptgeneesmiddel voor gewichts-
beheersing bij volwassenen met obesitas.1 

Wilt u meer weten?  
www.saxenda-voor-arts.nl
Gebruik de login code: Sax7261   
óf  
scan de QR-code

UW VOLWASSEN 
PATIËNTEN MET OBESITAS 
HEBBEN DE WIL. 
U HELPT ZE OP WEG.

NL20SX00031   Verkorte productinformatie en referentie zie elders in deze uitgave.
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Zeer geachte lezer, een volgend inspirerend nummer van Reinier

Research ligt voor u. Op de foto ziet u de voltallige redactie, de

meesten zijn u bekend. Wie u misschien nog niet kent, is Nina

Mathijssen. Nina is sinds 1 augustus een van de twee hoofden

wetenschap van de Reinier Academie. Haar onderzoeks- en

schrijfervaring  is groot. Welkom Nina. 

Het eerste artikel is van de hand van José de Kluijver, longarts, en gaat

over chronisch hoesten. Wij beloven u, na dit uitgebreide artikel

gelezen te hebben, weet u er bijna alles van. Daarna volgt Nina met

een vergelijking tussen de 3D duimbrace en de conventionele

gipsspalk, heel boeiend om te lezen. De uitkomst geven wij nu nog

niet weg. Dan komen Rosalie Oey en Eva Ebbing aan het woord over

het opus magister van hun leven: ‘’het proefschrift’’. Rosalie vindt u

très chic op de foto voor de leden van de promotiecommissie, Eva

staat in full action in het lab. Vervolgens leest u een interview met

Nina. Het stoere imago dat zij uitstraalt op de foto komt niet van het

kampioenschap judo maar is de beloning van de zeer stoere LSS Black

Belt opleiding. Hoe het allemaal zit, legt Nina u uit. Hassan Mkadmi

praat ons messcherp bij over het verschil tussen epidemiologie en

klinische epidemiologie terwijl Margreet Kerkmeer uitleg geeft over

het zoeken in HIX m.b.v. de CTcue zoekmachine.  Op het gebied van

innovatie tonen vier TU Delft studenten hun idee de Airschans. Lees

maar eens hun verslag; er komt van alles langs, van obesitas tot en

met spuugmodellen. 

Op onze Wetenschapsmiddag dongen negen kandidaten naar de

Wetenschapsprijs. Iedereen deed het fantastisch en de winnaar van

zowel de jury- als de publieksprijs ziet u dolgelukkig op de foto. In de

rubriek Wetenschapscafé vindt u ook nog twee interessante

voordrachten van Laura Buiteman over beademingstechnieken en van

Frans van der Horst over de toepassing van digitale taal in de

gezondheidszorg. Kortom voor ieder wat wils in overeenstemming

met de Sinterklaasgedachte. 

Veel leesplezier namens de redactieraad,

Dave Schweitzer
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Hoesten is een belangrijk verdedigingsmechanisme

van het lichaam tegen aspiratie. Het maakt deel uit

van een complex vagaal gemedieerd neurologisch pad,

waarvan we maar een deel weten. Hoesten is de

belangrijkste klacht waarmee patiënten naar de huis-

arts en longarts gaan. Ook is hoesten de meest

frequente reden waarom patiënten met longziekten

naar de poli komen.1 In dit artikel worden de onderlig-

gende concepten van chronisch hoesten zoals ‘cough

hypersensitivity syndrome’ en ‘laryngeal hypersensiti-

vity’, evenals de aanpak en behandeling van chronisch

hoesten besproken.

Dagelijks hoesten

Chronisch hoesten, gedefinieerd als meer dan 2 maanden

dagelijks hoesten, is een belangrijke oorzaak van morbiditeit

en vermindering van de kwaliteit van leven. Meestal gaat het

om een droge hoest (of productief met weinig slijm) met een

sterke drang om te hoesten/kuchen (‘urge-to-cough’) en een

kriebel in de keel. Wereldwijd heeft ongeveer 10% van de

mensen last van chronisch hoesten. De impact van chronisch

hoesten op iemands leven mag niet worden onderschat. Veel

mensen hebben last van lichamelijke, psychische en sociale

gevolgen (zie tabel 1). 

Zoals Morice et al. liet zien, wordt de negatieve impact van

chronisch hoesten op de kwaliteit van leven van mensen niet

goed onderkend door artsen.2 Veel patiënten zijn gefrus-

treerd over dit gebrek aan begrip bij zorgverleners, met name

doordat de impact van het langdurig en dagelijks hoesten op

iemands leven wordt gebagatelliseerd en doordat het vaak als

psychisch wordt afgedaan.2

Bij chronisch hoesten is er geen sprake van verdediging tegen

aspiratie. Chronisch hoesten wordt gezien als een dysregula-

tie van de hoestreflex, een overgevoeligheid van de hoest-

zenuwen, waarbij ook op prikkels wordt gereageerd die 

normaal geen hoestprikkel geven (allotussia) en bij een lager

niveau van prikkels wordt gereageerd (hypertussia). Mensen

reageren op chemische, thermische en mechanische prikkels,

zoals bijvoorbeeld omgevingstemperatuur, diepe inademing,

lachen, praten aan de telefoon, rook, parfum en droog krui-

melig eten. Het concept van een ontregeling van de ‘hoest-

zenuwen’ op perifeer (sensorische hoestzenuwen) en cen-

traal niveau (hersenstam en hoger) met overgevoeligheid

hiervan, heeft de term ‘cough hypersensitivity syndrome’ 

gekregen.2-4 Dit model is een paraplu voor zowel ziektegerela-

teerd hoesten als onverklaard hoesten (zie figuur 1).3 Er zijn

steeds meer bewijzen voor deze hypothese. Het onderliggend

mechanisme is waarschijnlijk schade aan de sensore zenuwen

door inflammatoïre, infectieuze en/of allergische factoren.

Belangrijk in dit model is dat het hoesten als belangrijkste uit-

gangspunt genomen wordt.2,3

6
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Chronisch hoesten, hoe kan ik u helpen?

Door: José de Kluijver

Tabel 1. Impact van chronisch hoesten

Lichamelijk Psychisch Sociaal

Hoestcollaps Angst Relatieproblemen

Incontinentie Schaamte Problemen op werk 

Heesheid Frustratie Onderbreken (telefoon) gesprekken 

Thoracale pijn Angst voor ernstige ziekte Vermijden sociale gelegenheden: verjaardagen, restaurants,

theater/concert

Hoofdpijn Depressie Isolatie

Braken

Hernia

Slaap deprivatie

Lethargie

José de Kluijver
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Oorzaken chronisch hoesten

Belangrijke oorzaken van chronisch hoesten zijn ziekten zoals

astma (denk ook aan eosinofiele bronchitis), (allergische) 

rhinosinusitis en gastro-oesophageale reflux. Behandeling van

deze aandoeningen kan een geheel of gedeeltelijke verbete-

ring geven op de hoestklacht. Denk ook aan een combinatie

van dergelijke factoren. Het feit dat de meeste patiënten met

bovenstaande ziekten geen last hebben van chronisch hoes-

ten geeft aan dat er iets additioneels meespeelt bij patiënten

die chronisch hoesten, wat in het model van ‘cough hypersen-

sitivity syndrome’ past met dysregulatie van de hoestreflex

door schade aan de sensore zenuwen. 

Andere oorzaken zijn roken, medicatie-gerelateerd (ACE-rem-

mers altijd geheel stoppen), andere longziekten (COPD, 

bronchiectasieën, bronchiolitis, recidiverend aspireren, inter-

stitiële longziekten/sarcoidose, cystic fibrosis, 

longcarcinoom), obesitas, OSAS, hartfalen, afwijkingen op

andere plekken waar hoestzenuwen zitten (o.a. gehoorgang,

keelgebied, diafragma, oesophagus, maag), en een gewoon-

tekuch. Ook wordt gedacht aan een rol van niet-zure reflux bij

chronisch hoesten. 

Longartsen zien bij patiënten met o.a. astma, COPD, bron-

chiëctasieën en IPF duidelijk de ziektelast van chronisch

hoesten. 80% van de mensen met bijvoorbeeld IPF hoest

chronisch. Ook bij deze patiënten is het belangrijk om meer

aandacht aan het chronisch hoesten te geven.  

Er is een groep patiënten waar deze ziekten niet meespelen

en die onverklaard hoesten, en tevens therapieresistent zijn.

Dit geldt voor ongeveer 50% van de patiënten met chronisch

hoesten. Al deze mensen worden met het model ‘cough

hypersensitivity syndrome’ als paraplu omvat met het chro-

nisch hoesten als uitgangspunt (zie figuur 1).

Internationale richtlijnen

Er zijn verschillende internationale richtlijnen met adviezen

t.a.v. diagnostische aanpak en behandeling voor chronisch

hoesten.5,6 De ACCP (American College of Chest Physicians)

heeft in 2006 een handig stroomdiagram gepubliceerd.5 Het

is belangrijk om consciëntieus te werk te gaan in anamnese,

diagnostiek en behandeling. Het bespreken van de impact

van het chronisch hoesten op het leven van de patiënt is ook

een belangrijk onderdeel van het behandeltraject. 

Smith en Woodcock geven een zeer praktische aanpak in 4

stappen.7 

 

        

           

     

         

  

       

       

    

   

    

    

      

  

       

   

     

 

       

   

   

        

         

        

         

        

    

           

       

      

     

       

      

        

       

          

          

    

      

        

      

        

     

         

     

   

       

        

      

               

         

ACE-remmer

sigarettenrook

longziekten

refluxziekten

astma/eosinofiele 

bronchitis

rinitis/rinosinusitis

cough hypersensitivity 
syndrome

Figuur 1. Model van het ‘cough hypersensitivity syndrome’, waarbij het hoesten als belangrijkste uitgangspunt genomen wordt

onafhankelijk van de onderliggende oorzaken (zowel ziektegerelateerd als onverklaard).3



1. Onderzoek en behandeling van duidelijke oorzaken van

hoesten: uitgebreide anamnese (let o.a. op roken, ACE-

remmers en beroeps-expositie), lichamelijk onderzoek,

X-thorax, en spirometrie.

2. Onderzoek (Methacholinetest, NO-meting, KNO-onder-

zoek) en (proef)behandeling van de drie belangrijkste

oorzaken (astma, reflux en rhinosinusitis).

3. Onderzoeken om meer zeldzamere oorzaken te achterha-

len. Denk o.a. aan HRCT, polygrafie, evt bronchoscopie.

Overweeg verwijzing hoestpoli.

4. Behandeling van onverklaard chronisch hoesten (o.a.

gespecialiseerde hoestlogopedie, gabapentine, pregaba-

line, amitriptyline, morfine). 

Deze aanpak kan complementair gebruikt worden aan het

flowdiagram van de ACCP. In figuur 2 wordt een aangepast

stroomdiagram weergegeven van de diagnostiek en behande-

ling van chronisch hoesten gebaseerd op het stroomdiagram

van de ACCP5 en de praktische aanpak in 4 stappen van Smith

en Woodcock7.

Het is een uitdaging om de ernst van het hoesten te bepalen.

Je kunt denken aan subjectieve parameters zoals een 

VAS-score of een vragenlijst (Leicester Cough Questionnaire,

Cough-specific Quality-of-life questionnaire) of objectieve

parameters (m.n. gebruikt in het onderzoek: hoestfrequentie-

teller of provocatietesten met o.a. capsaïcine). Je kunt ook

doorvragen naar de lichamelijke, psychische, en sociale pro-

blemen die iemand secundair aan het hoesten ervaart. Maar

het hoesten is altijd belangrijk voor de patiënt, anders zou

hij/zij niet naar je toe zijn gekomen. 

Patiënten die onverklaard chronisch hoesten kunnen verwe-

zen worden naar een zogenaamde hoestpoli. Zij worden daar

multidisciplinair benaderd voor diagnostiek en behandeling.

Je moet daarbij denken aan een combinatie van een KNO-arts

en longarts. Daarbij zijn gespecialiseerde hoestlogopedisten

een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het team. Tevens

moet er mogelijkheid zijn tot verschillende onderzoeken (bijv.

histamine/methacholinetest, NO-meting, HRCT/CT-sinus,

bronchoscopie, polygrafie, en foniatrisch onderzoek) en ver-

wijzingen (denk bijv. aan de MDL-arts).8 Patiënten die bij een

hoestpoli lopen, hoesten meestal al jaren. 

Hoestlogopedie

Belangrijk bij chronisch hoesten is het meespelen van klach-

ten zoals een kriebel in de keel en/of bovenste deel trachea,

globusgevoel, slijm in de keel, heesheid/dysfonie, spierspan-

ningsproblemen en vocal cord dysfunction. Deze

overgevoeligheid van o.a. het larynx-gebied  noemt men ook

wel ‘laryngeal hypersensitivity’. Om deze klachten te objecti-

veren kun je de Newcastle Laryngeal hypersensitivity

questionnaire gebruiken. Al deze klachten passen ook bij het

‘cough hypersensitivity syndrome’. Deze klachten kunnen een

‘urge-to-cough’ geven waarbij iemand gaat schrapen, (gefor-

ceerd) kuchen, of hoesten wat een vicieuze cirkel in stand

houdt.6,9 Het uitvragen van deze klachten is net zo belangrijk

als het uitvragen van het hoesten. Je merkt dan dat er patiën-

ten zijn die de kriebel of het slijm in de keel erger vinden dan

het hoesten.

Gespecialiseerde hoestlogopedie (o.a. gericht op informatie

omtrent chronisch hoesten, laryngeale hygiëne en hydratatie,

8
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Figuur 2. Stroomdiagram van de diagnostiek en behandeling van chronisch hoesten gebaseerd op het flowdiagram van de

ACCP (American College of Chest Physicians)5 en de praktische aanpak in 4 stappen van Smith en Woodcock7. 



verminderen laryngeale irritatie, aanleren van controletech-

nieken voor het hoesten, ontspanning laryngeale spieren en

ademhalingsspieren en coaching) volgens het SPEICH-C pro-

gramma (Speech Pathology Evaluation and Intervention for

CHronic Cough) is een bewezen behandeling voor chronisch

hoesten. Het vermindert de hoestfrequentie en verbetert de

kwaliteit van leven.6, 9-11 Daarnaast heeft het  weinig of geen

bijwerkingen, het is niet medicamenteus en goedkoop. 

Therapietrouw en een ervaren hoestlogopediste zijn wel

voorwaarden. Combinatie van hoestlogopedie met pregaba-

line is aangetoond nog effectiever dan alleen hoestlogo-

pedie.12

Aangezien cough hypersensitivity syndrome vaak samen gaat

met chronische longziekten zoals astma, COPD, IPF en sarcoï-

dose, zou het mogelijk zijn dat ook hierbij een effect te

behalen valt van hoestlogopedie. 

Medicamenteuze behandeling

Medicamenteuze behandeling wordt verdeeld in ziekte-speci-

fieke behandeling, centrale werkende neuromodulatoire

middelen (bijv. opioiden, gabapentine, amitriptyline), en peri-

feer werkende neuromodulatoire middelen (bijv. P2X3

receptor antagonist).

Denk bij ziekte-specifieke behandeling met name aan de

(proef)behandeling van de meest belangrijke oorzaken van

chronisch hoesten: astma, (allergische) rhinosinusitis en

gastro-oesophageale reflux. Bij gebruik van inhalatiesteroïden

kan het beste gebruik gemaakt worden van een dosisaërosol

met voorzetkamer m.b.v. de 5-10 teugmethode. Liefst een

inhalatiesteroïd met weinig effecten op de keel en stemban-

den. Dit ter voorkoming van nog meer irritatie. Bij voorkeur

wordt dus geen droogpoederinhalator gebruikt. Goede inha-

latie-instructie door bijv. een longverpleegkundige is hierbij

essentieel. Bij (allergische) rhinosinusitis kunnen nasale stero-

ïden en antihistamica worden ingezet. Of een meer specifieke

behandeling voor recidiverende/chronische sinusitus.  

Wanneer men denkt aan chronisch hoesten bij gastro-

oesophageale reflux wordt vaak een proefbehandeling gege-

geven. Een voorbeeld hiervan is 2 maal per dag 40 mg

protonpompremmer (30-60 min voor ontbijt en avondeten)

en 1 maal per dag 300 mg ranitidine (voor de nacht, NB

ipvi.p.v. ranitidine wordt nu bijv. famotidine gegeven).  Denk

hierbij wel aan het belang van leefregels t.a.v. reflux.

Er zijn weinig goede en veilige anti-hoestmiddelen voorhan-

den voor patienten waarbij proefbehandelingen voor de

meest voorkomende oorzaken niet hebben gewerkt. 

De eerste hoestmiddelen die gebruikt worden zijn vaak OTC

middelen zoals noscapine, codeïne en dextromethorphan.

Hiervan was dextromethorphan (synthetisch derivaat van

morfine) het laatste op de markt gebrachte anti-hoestmiddel,

met een reductie in hoestfrequentie van slechts 12% bij

patienten met een viraal bovenste luchtweginfectie.13

Hodgson et al. liet bij de helft van de proefpersonen in de 

behandelde groep een verbetering van de Leicester Cough

Questionnaire score zien bij onderhoud met azitromycine. 

Er was echter geen verbetering tov de placebo-groep. Met

name bij de patiënten met een gelijktijdige diagnose astma

verbeterde het hoesten.14

Alle centraal werkende neuromodulatoren (amitriptyline, 

gabapentine, pregabaline, morfine en tramadol) lieten een

verbetering in hoest-specifieke kwaliteit van leven en/of ernst

van het hoesten zien. Deze centraal werkende medicijnen

kunnen vervelende bijwerkingen hebben, zoals o.a. slaperig-

heid, moeheid, en duizeligheid. Een zeer mooi overzicht van

studies en doseringen van deze ‘extra’ medicamenteuze 

mogelijkheden wordt gegeven in het overzichtsartikel van

Ryan et al.10

Ondanks een consciëntieuse aanpak van chronisch hoesten,

blijft een deel van de patiënten een ‘onverklaard’ chronisch

hoesten houden zonder effect van behandeling. Hiervoor

hopen we in de nabije toekomst op anti-hoestmedicatie met

bewezen effectiviteit en veiligheid. 

Specifieke receptoren

Er zijn verschillende studies geweest met farmacologische

therapieën tegen specifieke receptoren op de perifere zenu-

wen en hersenstam. Helaas gaven de meeste studies een 

negatief resultaat. De TRPV1 receptor (receptor voor o.a. 

capsaïcine, waarmee hoestgevoeligheid wordt bepaald) leek

een goede kandidaat voor een mogelijke hoesttherapie, maar

een TRPV1-receptor antagonist gaf geen verbetering van de

hoestfrequentie of hoestspecifieke kwaliteit van leven.15

Een positieve studie richtte zich op de P2X3-receptor. Deze

‘proof-of-concept’ studie liet o.a. een 75% reductie in hoest-

frequentie zien, al in de eerste 2 weken van behandeling. Dit

ondersteunt de hypothese dat deze receptor een belangrijke

rol speelt bij patiënten met chronisch hoesten. Als belangrijke

bijwerking gaf het helaas smaakvermindering en -verande-

ring.13 Een vervolgstudie met een lagere dosering gaf een 

bescheidener effect op het hoesten.16 Er zijn meer hoopvolle

studies gaande die focussen op de P2X3 receptor.
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1. Onderschat de impact die chronisch hoesten heeft op

lichamelijk, psychisch, en sociaal welbevinden niet. 

2. Denk symptoomspecifiek ipv ziektespecifiek; hoesten is

het belangrijkste uitgangspunt.

3. Chronisch hoesten lijkt een overgevoeligheid te zijn

door schade aan de sensore zenuwen, waarbij ook op

prikkels wordt gereageerd die normaal geen

hoestprikkel geven en bij lagere levels van prikkels:

‘Cough hypersensitivity syndrome’.

4. Consciëntieuse patiëntgerichte aanpak voor alle

meespelende factoren.

5. Belangrijke plaats voor gespecialiseerde hoestlogopedie

bij chronisch hoesten en laryngeal hypersensitivity.

6. Effectieve, veilige en goed verdraagbare anti-

hoestmiddelen zijn helaas nog niet voorhanden.
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Conclusie

Chronisch hoesten heeft een zeer belangrijke impact op 

iemands kwaliteit van leven. Het is belangrijk om hier aan-

dacht aan te geven. Het is goed om van begrippen zoals

‘cough hypersensitivity syndrome’ en ‘laryngeal hypersensiti-

vity’ op de hoogte te zijn. Ze zijn duidelijk complementair aan

elkaar en zijn belangrijk voor begrip en kennis bij hulpverle-

ners en uitleg aan de patiënt. Er zijn verschillende richtlijnen

voor aanpak en behandeling van chronisch hoesten.5,6 Een

consciëntieuze, maar patiëntgerichte aanpak in anamnese,

diagnostiek en behandeling blijft het belangrijkste. Gespecia-

liseerde hoestlogopedie is een belangrijke behandeling voor

chronisch hoesten en meespelende klachten zoals kriebel en

slijm in de keel. 

Medicamenteuze behandeling wordt verdeeld in ziekte-

specifieke behandeling, centrale werkende neuromodulatoire

middelen, en perifeer werkende neuromodulatoire middelen.

Therapietrouw is belangrijk voor de verschillende

(proef)behandelingen. Goede uitleg en gebruik van gedeelde

besluitvorming kan dit bevorderen. Er zijn studies gaande die

hopelijk leiden tot effectieve, veilige en goed verdraagbare

anti-hoestmiddelen.

José de Kluijver is longarts in Reinier, aandachtsgebieden zijn

chronisch hoesten (hoestpoli), moeilijk behandelbaar en 

ernstig astma, allergologie binnen longziekten (Delfts Allergie

Centrum) en longfunctie en inspanningsonderzoek. 

José promoveerde in 2003 aan de universiteit van Leiden met

het proefschrift “The persistence and episodic worsening of

airway inflammation in asthma”.
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Meer weten over het landelijk uitwisselen van beelden en

verslagen met Twiin? Neem dan contact op met het aansluitteam:

www.twiin.nl/aansluitteam

ADVERTORIAL 

M
oeten we nog wel investeren in een XDS-ver-

binding nu het uitwisselen van beelden en ver-

slagen met Twiin op weg is naar landelijke

dekking? Dat is een veel gestelde vraag van Neder-

landse ziekenhuizen aan Twiin. We legden deze vraag

voor aan Floor Bos (manager ICT, Innovatie en eHealth

SIGRA en bestuurder van RSO Nederland) en Geert Ka-

zemier (oncologisch chirurg bij het Amsterdam UMC en

voorzitter van het bestuur van het Cancer Center Am-

sterdam). Zij lichten toe waarom zij zich hard maken

voor gegevensbeschikbaarheid. En welke patiënten daar

baat bij hebben.

“Ik ben weleens een spoedpatiënt verloren, mede doordat we

een lege dvd meegestuurd kregen. We zijn toen kostbare tijd

verloren omdat we een nieuwe CT-scan moesten maken. Er was

namelijk nog geen digitale beeldconnectie met het verwij-

zende ziekenhuis. Dat je mede hierdoor een patiënt verliest, is

niet meer uit te leggen aan de familie.”

Het moge duidelijk zijn dat Geert in ieder geval voorstander is

van de oplossing die Twiin met het project DVDexit biedt. “Ge-

gevensuitwisseling is pure noodzaak. Maar dat wil niet zeggen

dat het bij het digitaal uitwisselen van alleen recente gegevens

moet blijven. Want voor een goed consult is het soms gewoon

nodig dat je eventueel eerder gemaakte foto’s van een patiënt

ook kunt bekijken. Zonder dat je afhankelijk bent van wat een

verwijzende collega denkt dat jij nodig hebt. Bovendien kan ik

vaak alleen op basis van alle beelden en gegevens al beoorde-

len of ik een patiënt nog iets te bieden heb. Als dat niet zo is,

kan dat een patiënt een hoop gedoe en reistijd besparen. Hij

hoeft dan niet naar Amsterdam te komen. Maar daar heb je wel

echt een pullsysteem, dus gegevensbeschikbaarheid, voor

nodig.”

Patiënten denken vaak dat de zorgverlener al in hun 

dossier van een ander ziekenhuis kan kijken

Volgens Floor heeft COVID-19 de wenselijkheid versterkt dat

ziekenhuizen aan elkaar ‘geknoopt’ moeten worden. “En dan

hebben we het niet alleen over de beelden en de bassisset-ge-

gevens (BgZ). Alle informatie kan van belang zijn, zoals Geert

ook schetst.” Geert merkt dat patiënten vaak denken dat hij al

in hun dossier van een ander ziekenhuis kan kijken. “Ik verwacht

dat het over twee jaar gewoon makkelijker gaat worden. Want

mensen begrijpen wel dat als je de volledige potentie van die

digitalisering wilt benutten, het delen van gegevens cruciaal is.

Zeker als ze ziek zijn. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een on-

cologie-patiënt zijn gegevens niet wilde delen. Het zijn vooral

de mensen die niet ziek zijn die dat belemmeren uit privacy-

oogpunt. Dat vind ik lastig. Ik denk wel eens: niet zeuren. Hoe-

wel ik natuurlijk best wel situaties kan bedenken waarin het

niet gewenst is.”

Netwerkzorg

“Project DVDexit zorgt ervoor dat je heel veel mensen mee-

neemt van analoog (de dvd) naar digitaal werken”, gaat Floor

verder. “Dat is een proces. Daarnaast nemen we de rust en de

tijd om de taaie vraagstukken, zoals een pull-infrastructuur, te

doordenken.” Geert benadrukt dat een kleinere groep patiën-

ten baat heeft bij de volledige gegevensbeschikbaarheid. “Het

zijn met name oncologische patiënten of mensen met een her-

senbloeding die de expertise van een academisch ziekenhuis

nodig hebben.” “Maar”, vult Floor aan, “ook grote groepen

chronisch zieken, diabetici en kwetsbare ouderen die afhanke-

lijk zijn van netwerkzorg hebben baat bij een omgeving waarin

zorgverleners digitaal kunnen samenwerken. Ik zie bijvoor-

beeld niet hoe je een actueel medicatieoverzicht kunt krijgen

als je alleen maar gegevens naar elkaar kunt opsturen. Het gaat

ook niet alleen om uitwisseling tussen ziekenhuizen. Ook an-

dere zorgverleners moeten meedoen. Ik zie voor Twiin een rol

weggelegd om dat mogelijk te maken.”

Reële ambitie

Wanneer we een volledig werkend XDS-netwerk hebben in Ne-

derland? “Over drie jaar”, verwacht Geert. “Alle academische

huizen hebben zich logischerwijs gecommitteerd en het gaat

niet om miljoenen. Je moet gewoon durven zeggen: we kunnen

niet meer zonder beeldbeschikbaarheid.” Floor luistert vanuit

haar rol binnen SIGRA graag naar de vraagkant. “Als ik Geert

hoor, dan denk ik: drie jaar is een prachtige en reële ambitie.

Dat gaan we mogelijk maken. Voor de zorgverlener én voor de

patiënt.”

Voor een goed consult is het soms gewoon

nodig eventueel eerder gemaakte foto’s van

een patiënt te bekijken

Geert Kazemier: oncologisch chirurg bij het Amsterdam UMC en
voorzitter van het bestuur van het Cancer Center Amsterdam.
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een vergelijking tussen de Manometric TMC spalk en

de conventionele gipsspalk voor patiënten met artrose

in het trapeziometacarpale gewricht: een gerandomi-

seerde cross-over studie- eerste resultaten.

Inleiding

Artrose is een degeneratieve gewrichtsaandoening; binnen

de hand is het trapeziometacarpale (TMC) gewricht, het

duimbasisgewricht, het meest aangedaan. Het TMC-gewricht

speelt een belangrijke rol bij het normaal functioneren van de

duim en daarmee van de hand. Artrose van het TMC-gewricht

komt vooral voor bij postmenopauzale vrouwen, met een

prevalentie van 30 tot 40 %. (1-4)  Patiënten hebben last van

pijn en verminderde functie en de behandeling van eerste

keus is een niet-operatieve behandeling met een softcast-

brace. (5,6)  Deze brace wordt gemaakt door de

gipsverbandmeester in het ziekenhuis. De brace zorgt voor

immobilisatie van het gewricht, waardoor pijnreductie wordt

verkregen. Deze huidige brace biedt weinig comfort: patiën-

ten beschrijven ze als “warm”, “zweterig” en “moeilijk schoon

te houden”. Dit zorgt ervoor dat de brace niet (voldoende)

gedragen wordt. Hierdoor kan de effectiviteit van de behan-

deling niet optimaal zijn. 

In 2017 werd door Manometric contact gezocht met de

onderzoekers van de afdeling orthopedie. Manometric had

een nieuwe brace ontwikkeld voor de behandeling van

artrose van het TMC-gewricht. Deze brace wordt op maat

gemaakt, gebaseerd op een 3D-scan van de hand van de

patiënt. De brace is gemaakt van lichte materialen en de pas-

vorm en het uiterlijk van de brace kunnen worden aangepast

aan de voorkeur van de patiënt. Mogelijk dat de voordelen

van deze brace zorgen voor een groter draagcomfort en daar-

door grotere therapietrouw. 

Echter, wetenschappelijk onderzoek was nog niet gedaan en

is nodig om de mogelijke voordelen van deze brace te bewij-

zen. 

Er werd daarom besloten de gipsbrace met de Manometric

brace te vergelijken, met als primaire doel de patiënttevre-

denheid te onderzoeken. Daarnaast werd secundair gekeken

naar pijn, handfunctie, therapietrouw en voorkeur van de

patiënt voor een van beide braces. 

Methode

Er werd een gerandomiseerde cross-over trial opgezet in het

Reinier de Graaf. (7)  Het doel was om in totaal 52 patiënten,

met artrose van de duimbasis, te includeren.  De ene groep

patiënten kreeg eerst de Manometric brace gedurende 4

weken, gevolgd door een week zonder brace, waarna ze

gedurende 4 weken een softcastbrace ontvingen. De andere

groep patiënten ontving de beide braces in omgekeerde volg-

orde; d.w.z. zij kregen eerst de softcastbrace en daarna de

Manometric brace (ook hier  een week zonder brace voordat

gewisseld werd). 

Voorafgaand aan het dragen van de brace werd met behulp

van vragenlijsten (de Quick-DASH en de NRS voor pijn)

gevraagd naar pijn en functie. Na het dragen van de brace

gedurende 4 weken, werd gekeken naar tevredenheid (met

de D-Quest) en wederom naar pijn en functie. De gemiddelde

draagduur werd wekelijks uitgevraagd (waarbij gevraagd

werd naar het aantal uren per dag). Aan het einde van de stu-

die werd gevraagd naar de voorkeur van patiënten voor een

van beide braces. 

Resultaten

Er zijn in totaal 49 patiënten geïncludeerd in deze studie.

Patiënten waren gemiddeld 62,6 jaar oud (± 11,0). Er deden

37 vrouwen mee en 12 mannen. 20 patiënten werden behan-

deld voor artrose aan de rechterduim, 29 patiënten aan de

linkerduim. 55% van de patiënten had graad 2 artrose (vol-

gens de Kellgren-Lawrence classificatie). 

De tevredenheid, gemeten met de D-quest vragenlijst, is sig-

nificant hoger bij de Manometric brace t.o.v. de softcastbrace

(P<0.001). Bij de Manometric brace was de gemiddelde D-

quest score 49,7 (± 5,0). Bij de softcastbrace was deze 41,4

(± 5,7). Daarnaast geeft 93.6 % (44 patiënten) de voorkeur

aan de Manometric brace boven de softcastbrace. 
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3D duimbrace vs. conventionele gipsspalk

Door: Nina Mathijssen
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Foto: Meer draagcomfort met Manometric brace
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Functie en pijn zijn gelijk wanneer beide braces met elkaar

vergeleken worden. Beide braces hebben een significant ver-

schil na 4 weken ten opzichte van de functie gemeten voor

het dragen van de brace.  Echter, knijpkracht is hoger na het

dragen van de Manometric brace in vergelijking met de knijp-

kracht gemeten na het dragen van de softcastbrace (P=0.006)

De gemiddelde draagduur van de brace in uren per dag is

hoger bij de Manometric brace t.o.v. de softcastbrace

(P<0.001). Alle resultaten worden weergegeven in de tabel 1.

Discussie

De tevredenheid, gemeten met de D-Quest, is significant

hoger voor de Manometric brace in vergelijking met de soft-

castbrace. Patiënten gaven aan dat het draagcomfort groter

was, ook te zien  in het aantal uren dat de patiënten de soft-

castbrace per dag gemiddeld dragen; dit aantal was ook

significant hoger. Daarnaast geeft 93,6% van de patiënten aan

de voorkeur te hebben voor de Manometric brace. 

Als we de resultaten van functie en pijn bekijken, dan kunnen

we concluderen dat beide braces de functie verbeteren en de

pijn verminderen in vergelijking met de pijn en functie zonder

brace. We zien echter geen verschillen in pijn en functie tus-

sen de twee braces. Dit kan mogelijk komen doordat we het

aantal geïncludeerde patiënten in de studie berekend hebben

op de primaire uitkomstmaat, de tevredenheid. Het aantal

patiënten is mogelijk te laag om hier definitieve uitspraken

over te doen, een vervolgstudie zal hier meer duidelijkheid

over moeten geven. 

We hadden vooraf berekend dat we 26 patiënten per groep

wilden includeren. Dit was inclusief 10% lost to follow up. We

hebben in april besloten de laatste 3 patiënten niet te inclu-

deren vanwege de COVID-19 situatie. Patiënten moesten

vanwege het onderzoek het ziekenhuis extra bezoeken, het-

geen niet mogelijk was. Aangezien de lost to follow up

verwaarloosbaar was, leek deze beslissing te rechtvaardigen.

Conclusie

De Manometric brace heeft een hogere tevredenheid, geme-

ten met de D-Quest in vergelijking met een softcastbrace. Er

zijn geen verschillen in pijn en functie tussen beide braces,

verder onderzoek zal hierover meer duidelijkheid moeten

geven.

Nina is hoofd Wetenschap bij Reinier Haga Orthopedisch 

Centrum en tevens hoofd Wetenschap bij Reinier Academie.
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Variabele Manometric brace Softcastbrace p-waarde

Baseline Post-treatment Baseline Post-treatment Baseline Post-treatment

D-Quest - 49,7 ± 5,0 - 41,4 ± 5,7 - <0,001

QuickDASH1 45,3 ± 18,2 35,8 ± 17,9 43,6 ± 20,6 39,9 ± 17,9 0,361 0,060

Pinch & Grip2 29,7 ± 15,6 31,9 ± 14,4 28,5 ± 13,2 29,4 ± 14,3 0,140 0,006

VAS3 5,7 ± 1,9 4,3 ± 1,9 5,4 ± 2,0 4,9 ± 2,0 0,297 0,081

Draagduur4 10,3 ± 3,5 8,9 ± 3,4 <0,001

1 Significant verschil tussen baseline en post-treatment QuickDASH voor de Manometric brace (p<0,001 en voor

de Softcastbrace (p=0,028). Er is geen significant verschil in baseline (p=0,361) en in post-treatment (p=0,060)

tussen beide braces.
2 Significant verschil tussen baseline en post-treatment Pinch & Grip voor de Manometric brace (p=0,032) maar

niet voor de Softcastbrace (p=0,216). Er is geen significant verschil in baseline (p=0,140) tussen beide braces,

maar wel in post-treatment (p=0,006).
3 Significant verschil tussen baseline en post-treatment VAS voor de Manometric brace (p<0,001) en voor de Soft-

castbrace (p=0,025). Er is geen significant verschil in baseline (p=0,297) en in post-treatment (p=0,081) tussen

beide braces.
4 Significant verschil in gemiddelde draagduur in aantal uren per dag tussen beide braces (p<0,001).
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Promovendi aan het woord

Proefschrift: “Studies in advanced chronic liver disease”.

Door: Rosalie Oey

In de zomer van 2015, enkele maanden na het afronden van

mijn Geneeskunde studie aan het AMC in Amsterdam, startte

ik met het promotieonderzoek op de afdeling Maag-, darm-

en leverziekten in het Erasmus MC onder supervisie van prof.

Rob de Man en dr. Henk van Buuren. Op woensdag 21 okto-

ber 2020 verdedigde ik mijn dissertatie “Studies in advanced

chronic liver disease”. Het promotieonderzoek is gewijd aan

klinische aspecten van veel voorkomende complicaties bij

patiënten met chronische leverziekte. Het doel van de studies

was om huidige en nieuwe diagnostische en therapeutische

strategieën te evalueren teneinde de patiëntenzorg te opti-

maliseren.

Van een chronische leverziekte wordt gesproken als er sprake

is van tekortschietende leverfuncties. Meestal is er sprake van

levercirrose (verlittekening van de lever), als gevolg van lang-

durig overmatig alcoholgebruik, chronische virale infecties

zoals hepatitis B en C, auto-immuunziekten van de galwegen

of lever, of metabole aandoeningen zoals koper- of ijzerstape-

ling. Wereldwijd sterven er circa 1,3 miljoen mensen per jaar

aan levercirrose en daarmee staat cirrose op de 13e plaats

van belangrijke doodsoorzaken. 

Gedurende het natuurlijk beloop van levercirrose kan men

grofweg twee stadia onderscheiden. In het eerste stadium –

gecompenseerde levercirrose – hebben patiënten vaak geen

klachten en een excellente prognose met een 1-jaars over-

leving van 97 – 99%. Na transitie naar het tweede stadium 

– gedecompenseerde levercirrose – kunnen er verscheidene

complicaties in het gehele lichaam ontstaan. Levercirrose is

dan ook een systeemziekte. Voorbeelden van complicaties

door chronische leverziekte buiten de lever zijn ascites 

(ophoping van vocht in de buikholte), varicesbloedingen 

(verwijde, makkelijk bloedende vaten, vaak rondom het

maag-/darmkanaal), verhoogde vatbaarheid voor infecties,

sarcopenie (spierverlies) en hepatische encefalopathie

(ammoniakvergiftiging van de hersenen). 

De kwetsbaarheid van de patiënt met gedecompenseerde 

cirrose ziet men gereflecteerd in het significante risico om

verdere complicaties te ontwikkelen of te overlijden. Compli-

caties kunnen zich voordoen in elk orgaan, opeenvolgend of

tegelijkertijd, en zijn vaak evident aan elkaar gerelateerd. Niet

alleen de ziekte zelf, maar ook invasieve diagnostische en 

therapeutische interventies kunnen potentieel schadelijk zijn

voor de patiënt. Enkele voorbeelden hiervan zijn studies

beschreven in hoofdstuk 7 en 10 van de dissertatie.

Levertransplantatie biedt genezing wanneer er blijvende

leverschade is opgetreden. Het is een zware en grote operatie

waarbij de zieke lever uit de patiënt wordt gehaald en een

gezonde donorlever wordt teruggeplaatst. Helaas zijn er

onvoldoende donorlevers en overlijdt 1 op de 5 patiënten die

geschikt zijn voor levertransplantatie voordat er een donor-

lever voor hen beschikbaar is. Mede doordat er een tekort is

aan donorlevers worden patiënten uitgebreid gescreend om

de geschiktheid voor levertransplantatie te bepalen. Indien

een patiënt kanker heeft, kan hun levensverwachting korter

zijn en kan het nodig zijn dat zij andere behandelingen 

moeten ondergaan, waardoor ze niet geschikt zijn voor 

Midden: Rosalie Oey
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levertransplantatie. Daarom wordt bij elke patiënt gekeken

met een darmkijkonderzoek (colonoscopie) of er sprake is van

darmkanker. Een van de studies opgenomen in de dissertatie

(hoofdstuk 7) evalueert darmkankerscreening bij levertrans-

plantatie kandidaten en naar aanleiding van deze data wordt

geconcludeerd dat darmkanker en advanced adenomen rela-

tief weinig prevalent zijn in deze populatie en dat patiënten

na colonoscopie een groter risico hebben op complicaties,

zoals acute nierinsufficiëntie en gastro-intestinale bloedingen.

De indicatie voor het standaard uitvoeren van dit onderzoek

tijdens levertransplantatie screening is daarom betwistbaar

en wij pleiten voor alternatieve screening van darmkanker in

deze patiëntengroep. In een andere studie naar leverstents

(transjugulaire intrahepatische portosystemische shunts) in

de behandeling van ectopische varicesbloedingen (hoofdstuk

10) werd het merendeel van deze patiënten langdurig succes-

vol geholpen en trad er geen recidief bloeding meer op.

Echter, de effectiviteit van leverstents moet worden afgewo-

gen tegen de serieuze bijwerkingen van de behandeling,

voornamelijk hepatische encephalopathie, welke zich klinisch

manifesteerde of verergerde bij 30% van de patiënten. 

Daarnaast bevindt de patiënt met gedecompenseerde lever-

cirrose zich in een dynamisch landschap: microbiologische

patronen veranderen en antibioticaresistentie is wereldwijd

een toenemend probleem. In een van de studies werden 

veranderingen in de aard van de micro-organismen, die ten

grondslag liggen aan ascitesinfectie (spontane bacteriële peri-

tonitis), in de loop van de tijd onderzocht. Daarnaast vragen

nieuwe biotechnologische ontwikkelingen om evaluatie en

validatie, zoals onderzocht in de studie naar het gebruik van

urine dipsticks voor de diagnose van spontane bacteriële

peritonitis en de studie naar de effectiviteit van rifaximine

voor hepatische encefalopathie.

De resultaten van de gepresenteerde studies zullen hopelijk

bijdragen aan het verbeteren van de klinische uitkomst in

deze populatie die bedreigd wordt door multipele complica-

ties. 

Ik werk sinds 2018 in het Reinier de Graaf Gasthuis als AIOS

MDL. Per 1 november 2020 heb ik de eerste twee jaar van de

vooropleiding inwendige geneeskunde afgerond en zal ik de

opleiding voortzetten op de afdeling maag-, darm- en lever-

ziekten van het Reinier de Graaf Gasthuis. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een exemplaar van het proef-

schrift, dan kunt u mij bereiken via r.oey@rdgg.nl per e-mail.

Proefschrift: “What tumor cells cannot resist: Mechanisms of

therapy resistance esophageal adenocarcinoma”.

Door: Eva Ebbing

Wereldwijd worden per jaar ongeveer 700.000 patiënten

gediagnosticeerd met slokdarmkanker. 600.000 patiënten

overlijden jaarlijks aan deze ziekte. Hierdoor behoort slok-

darmkanker tot de top 6 meest dodelijke kankersoorten. De

twee meest voorkomende typen slokdarmkanker zijn adeno-

carcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Deze kunnen door middel

van histologie van elkaar onderscheiden worden. 

Terwijl in Westerse landen de prevalentie van het aantal

patiënten met slokdarm plaveiselcelcarcinoom daalt, is de 

prevalentie van slokdarm adenocarcinoom verzevenvoudigd.

In Nederland worden er momenteel meer dan 2.700 nieuwe

patiënten per jaar gediagnostiseerd met het adenocarcinoom

type. Hoewel risicofactoren een rol spelen die ook bij andere

kankersoorten van belang zijn,  zoals roken, alcoholconsump-

tie, slechte eetgewoonten en obesitas, is geen van deze

riscofactoren de absolute oorzaak van de sterk toegenomen

incidentie van slokdarmadenocarcinoom. Patiënten die in

opzet curatief behandeld worden, overleven gemiddeld

gesproken maar net vier jaar. Dit is slechts één jaar voor

patiënten met gemetastaseerde ziekte. Deze slechte prognose

wordt met name veroorzaakt door de late diagnose, de agres-

siviteit van de tumor en de snelle activatie van

therapieresistentie mechanismen. De ontwikkeling van effec-

tievere behandelopties zijn daarom dringend nodig. Om dit te

kunnen bewerkstelligen moeten de mechanismen van thera-

pieresistentie worden blootgelegd en de activators daarvan

geïdentificeerd worden.

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben wij een overzicht

gemaakt van biomarkers die de overleving van patiënten met

een slokdarm adenocarcinoom kunnen voorspellen. Door

middel van een systematisch uitgevoerd literatuuronderzoek

identificeerden we een breed scala van 82 verschillende prog-

nostische biomarkers. Deze markers kunnen in de toekomst

van belang zijn voor het stratificeren van patiënten met een

bepaalde prognose. Daarnaast kunnen behandelingen en

strategieën worden ontwikkeld die zich richten op deze bio-

markers.  Door middel van een meta-analyse hebben we

PD-L1, IGFBP7, LGR5, c-MET, COX-2, PAK-1, p14ARF en LC3B

geïdentificeerd als de markers die het meest sterk verband

houden met de prognose van slokdarm adenocarcinoom. De

groeifactorreceptor ERBB2 (HER2) was de meest frequent

bestudeerde biomarker. Therapieën die gericht zijn op de

HER2 receptor, waaronder trastuzumab, hebben al gunstig

kunnen bijdragen aan de algehele overleving van patiënten

met een gevorderd stadium van HER2-positieve gastro-oeso-

Eva Ebbing
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fageale kanker en worden momenteel onderzocht in neo-

adjuvante behandelingsregimes. De HER2 status van een

tumor kan veranderen gedurende het verloop van de ziekte.

Het is onbekend of de in Nederland standaard gegeven neo-

adjuvante bestraling en chemotherapie de HER2-status van

de tumor beïnvloedt. 

Daarom hebben wij in Hoofdstuk 3 de dynamiek in HER2-

status bestudeerd, waarbij gekeken is naar het verschil in

HER2-status tussen de biopten die zijn afgenomen tijdens de

diagnose, resectiemateriaal na neo-adjuvante behandeling en

biopten afkomstig van metastasen. Hierin hebben wij een 

discordantie van 2,1% waargenomen tussen de biopten die

zijn afgenomen tijdens de diagnose en resectiemateriaal na

neo-adjuvante behandeling. Er was een discordantie van

3,3% tussen het neo-adjuvant behandelde resectiemateriaal

en de biopten afkomstig van metastasen. De positieve-naar-

negatieve en negatieve-naar-positieve conversie zijn even

vaak waargenomen. Hoewel discordantie in HER2-status

beperkt was, pleiten we ervoor dat bij voorkeur HER2

bepaald wordt op het meest recente tumormateriaal dat

beschikbaar is als de HER2-status in het vorige afgenomen

weefsel negatief was. Dit om onderbehandeling van de

patiënten met trastuzumab te vermijden.

De behandeling van slokdarmadenocarcinoom-patiënten ver-

schilt per tumorstadium, maar bestaat veelal uit cytotoxische

of doelgerichte therapieën die ook worden toegepast voor de

behandeling van andere kankersoorten, waaronder: carbopla-

tine, paclitaxel, 5-fluorouracil, cisplatine en trastuzumab.

Verschillende therapieresistentie mechanismen tegen boven-

genoemde geneesmiddelen zijn gevonden, maar deze

mechanismen variëren sterk tussen kankersoorten en er was

weinig bekend hierover in het adenocarcinoom van de 

slokdarm. Om mechanismen van therapieresistentie in het

adenocarcinoom van de slokdarm te bestuderen, zijn 

adequate tumormodellen nodig.

In Hoofdstuk 4 is beschreven hoe een biobank1 waarin weef-

sels van in het AMC behandelde  alvleesklier- en

slokdarm/maagkankerpatiënten worden opgeslagen, is opge-

richt. Daarnaast hebben wij beschreven we hoe dit materiaal

gebruikt hebben voor het maken van muismodellen, waarin

tumoren uit patiënten getransplanteerd werden in de muis

(xenotransplantatie) en de daarvan afgeleide primaire 

celkweken. Deze modellen zijn een waardevolle aanvulling op

het beperkte aantal bestaande slokdarmadenocarcinoom 

cellijnen en zijn gebruikt voor het ontrafelen van therapiere-

sistentie mechanismen zoals beschreven in de Hoofdstukken

5-8.

In dit proefschrift identificeerden we twee mechanismen van

therapieresistentie gericht tegen trastuzumab. In Hoofdstuk 5

beschrijven we dat andere groeifactorreceptoren kunnen

compenseren voor het verlies van HER2, wat veroorzaakt

wordt door binding van trastuzumab aan de HER2 receptor.

Dit resulteert in de verplaatsing van de HER2 receptor van de

buitenkant naar de binnenkant van het celmembraan. Hier-

door wordt binding met andere groeifactorreceptoren

tegengegaan, die nodig is voor activatie. Wanneer het ligand

van HER3 gebonden is aan de receptor, is trastuzumab niet

langer in staat om HER2-HER3 receptorbinding, dus activatie,

tegen te gaan. Het ligand van HER3, NRG-1β, wordt geprodu-

ceerd als een membraangebonden eiwit, dat geknipt moet

worden om HER3 te kunnen activeren. Wij hebben gevonden

dat, wanneer slokdarm adenocarcinoom cellen worden

behandeld met trastuzumab, de HER3 receptor meer tot

expressie komt op de celmembraan. Tegelijkertijd zagen wij

verhoogde niveaus van geknipt NRG-1β, wat veroorzaakt

werd door de verhoogde aanwezigheid van een de metallop-

rotease ADAM10. Hierdoor werd de HER2-HER3 activatie

voortgezet. Het remmen van ADAM10 resulteerde in een 

vermindering van geknipt NRG-1β en voorkwam HER2-HER3

activatie. Hiermee werd trastuzumab geïnduceerde resisten-

tie omzeild. HER3, ADAM10 en NRG-1β zouden daarom, in

combinatie met trastuzumab, aangrijpingspunten kunnen zijn

voor de behandeling van patiënten met een HER2-positieve

slokdarm adenocarcinoom.

In Hoofdstuk 6 identificeerden we het tweede door trastuzu-

mab geïnduceerde therapieresistentie mechanisme. In de

kliniek kan trastuzumab worden toegediend voor een langere

periode. Dit hebben wij nagebootst in het lab  slokdarm ade-

nocarcinoomcellen bloot te stellen aan dit geneesmiddel voor

meer dan zes maanden. We zagen dat deze langdurig 

behandelde cellen verminderde expressie van HER3 op het

celmembraan hadden en dat de cellen in plaats van een rond

(epitheliaal) nu een langgerekt (mesenchymaal-) uiterlijk

kregen. Door de eerder gevonden compensatie van HER3 

volgend op trastuzumab behandeling, is er een geneesmiddel

ontwikkeld die HER2-HER3 activatie kan voorkomen, ook als

NRG-1β aan HER3 gebonden is. Om het effect van dit genees-

middel te besturen hebben wij adenocarcinoom cellen

behandeld met een combinatie van trastuzumab en pertuzu-

mab, wat resulteerde in versnelde inductie van de

epitheliale-naar-mesenchymale overgang (EMT). Door de

activatie van dit proces konden de cellen zich sneller verplaat-

sen en waren ze ook beter in staat om kolonies te vormen.

Daarnaast zijn cellen die zich in EMT-staat bevinden resistent

tegen chemotherapie die vaak in de kliniek wordt toegepast.

Wij hebben gevonden dat cellen in EMT staat een verhoogde

expressie van eiwitten toonden die voornamelijk geassoci-

eerd zijn met stamcellen, wat waarschijnlijk de

geobserveerde resistentie en de verhoogde capaciteit om

kolonie vorming verklaart. We hebben TGFβ, een eiwit wat de

groei en transformatie van cellen stimuleert geïdentificeerd

als het eiwit dat verantwoordelijk is voor dit resistentieme-

chanisme en hebben laten zien dat het remmen van dit eiwit

leidt tot het terugdraaien van de EMT. Tenslotte hebben we in

een muismodel laten zien dat TGFβ remming in combinatie

1 Nieuwe ontwikkelingen in experimentele setting: De biobank is inmiddels uitgegroeid tot >800 patiënten. Er is nu weefsel van 174 pt

geRNAsequed waarbij het doel is om predictieve markers te identificeren in relatie tot patiënt karakteristieken waaronder leeftijd, geslacht,

stadium, tijd tot progressie, reactie op behandeling etc. 
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met trastuzumab en pertuzumab tumor celgroei remt.

In Hoofdstuk 7 hebben we onderzoek gedaan naar resisten-

tiemechanismen gericht tegen het neo-adjuvante

CROSS-regime dat bestaat uit de cytotoxische geneesmidde-

len carboplatine en paclitaxel in combinatie met bestraling.

Door slokdarm adenocarcinoom cellen bloot te stellen aan

een in vitro nabootsing van het CROSS-regime hebben we

aangetoond dat de cellen ook dan EMT ondergaan. Door het

remmen van TGFβ verkregen de cellen hun normale uiterlijke

kenmerken terug waardoor ze ook niet meer in staat waren

om zich te verplaatsen. Samen met de preklinische bevindin-

gen in Hoofdstuk 6 versterkt dit de gedachte dat het

medicamenteus uitschakelen van TGFβ gebruikt kan worden

om therapieresistentie in slokdarm adenocarcinoom te

omzeilen. Gezien de beschikbaarheid van FDA-goedgekeurde

medicijnen gericht tegen TGFβ-, stellen we voor dat de anti-

tumor-activiteit van TGFβ-targeting in combinatie met  de

huidige standaardtherapieën geëvalueerd dient te worden in

klinische onderzoeken.

In Hoofdstuk 8 onderzochten we de rol van therapieresisten-

tie die geïnduceerd wordt door de tumor micromilieu van

slokdarm adenocarcinoom. Dit micromilieu bestaat voor het

grootste deel uit fibroblasten, die bekend zijn om hun rol in

de ontwikkeling van therapieresistentie in verschillende kan-

kersoorten via cytokinesecretie. We hebben eerst laten zien

hoe we primaire slokdarm-adenocarcinoom-geassocieerde

fibroblasten konden isoleren uit neo-adjuvant behandeld

resectie materiaal waarna we slokdarm adenocarcinoma 

cellen hebben blootgesteld aan straling en cytotoxische medi-

catie. Dit hebben wij gedaan met en zonder toevoeging van

het medium waar de fibroblasten in groeiden en cytokines in

uitscheidden. We zagen dat de cellen die zowel aan de medi-

catie als aan het medium van de fibroblasten werden

blootgesteld EMT ondergingen en resistent werden voor de

behandeling. Tegelijkertijd zagen we een verhoogde expressie

van stamcel geassocieerde markers en waren de cellen beter

in staat zich te verplaatsen en in het vormen van kolonies. 

We hebben IL-6 geïdentificeerd als de initiator van dit resis-

tentie mechanisme en door gebruik te maken van een

antilichaam dat IL-6 neutraliseert, toonden we aan dat de 

cellen hun epitheliale fenotype weer terugkregen. Om dit

mechanisme te bestuderen in een meer geavanceerd model,

hebben we organoid kweken ontwikkeld. Dit zijn kleine

gekweekte orgaan modellen, ook wel organoïden genoemd.

Deze kweken hebben we daarna blootgesteld aan een in vitro

benadering van het CROSS-regime met en zonder toevoeging

van een IL-6 neutraliserend antilichaam, hetgeen resulteerde

in hernieuwde gevoeligheid voor de chemotherapie. Daar-

naast identificeerden we ADAM12, gemeten in het serum van

patiënten met een adenocarcinoom van de slokdarm, als een

marker voor tumor-stroma. Hiermee kunnen we patiënten

selecteren die baat hebben van een behandelstrategie waarin

IL-6 wordt geneutraliseerd. Tenslotte hebben we aangetoond

dat ADAM12 serum waardes kunnen voorspellen hoe patiën-

ten op CROSS-therapie reageren. Gezien de beschikbaarheid

van FDA-goedgekeurde medicijnen, die de werking van IL-6

remmen, heeft IL-6 verlagende therapie de potentie om in de

kliniek gebruikt te worden voor het behandelen van slokdarm

adenocarcinomen.

Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten in therapieresistente

mechanismen, die hopelijk zullen bijdragen in de ontwikke-

ling van effectievere behandelstrategieën voor patiënten met

adenocarcinoom van de slokdarm. 

Eva Ebbing is klinisch chemicus i.o. bij RHMDC.

Gestarte klinische trials (n.a.v. dit promotieonderzoek):

Curative treatments AMC-Trials

- TRAP: HER2-positive esophageal adenocarcinoma patients

received CROSS with trastuzumab + pertuzumab (2 HER2-

inhibitors) neoadjuvantly followed surgery.

- BASALT: resectable esophageal adenocarcinoma patients

received CROSS with Tocilizumab (IL6 inhibitor) neoadju-

vantly followed by surgery.

NB. Patiënten worden gerandomiseerd op basis van

AMDAM12 levels.

- TAPESTRY: inoperable esophageal squamous cell carci-

noma patients received definitive chemoradiation with

bintrafusp alfa (combined PD-L1/TGF-β inhibitor).
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 

worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden. Zie “Bijwerkingen” voor het rapporteren van bijwerkingen. Samenstelling: oplossing voor injectie. Elke 
voorgevulde spuit of voorgevulde pen bevat 105 mg romosozumab in 1,17 ml oplossing (90 mg/ml). Indicatie: 
EVENITY is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige osteoporose bij postmenopauzale vrouwen met een 
hoog risico op botbreuken. Dosering en wijze van toediening: De behandeling moet worden geïnitieerd door 
en onder toezicht staan van gespecialiseerde artsen met ervaring in de behandeling van osteoporose. De aan-
bevolen dosis is 210 mg romosozumab (toegediend als twee subcutane injecties van elk 105 mg) eenmaal per 
maand gedurende 12 maanden. Patiënten dienen vóór en tijdens de behandeling voldoende calcium- en vitamine 
D-supplementen te krijgen. P atiënten die met EVENITY worden behandeld, moeten de bijsluiter en de waarschu-
wingskaart voor patiënten krijgen. Na voltooiing van de behandeling met romosozumab wordt overgang naar een 
antiresorptieve therapie aanbevolen om het met romosozumab behaalde voordeel na 12 maanden te verlengen. 
Om de dosis van 210 mg toe te dienen, moeten 2 subcutane injecties van romosozumab in de buik, dij of bove-
narm gegeven worden. De tweede injectie moet onmiddellijk na de eerste worden gezet maar op een andere in-
jectieplaats. Het toedienen moet worden gedaan door iemand die getraind is in injectietechnieken. Voor instructies 
over het hanteren en verwijderen, zie rubriek 6.6 van de SKP. Gemiste doses: Als de dosis romosozumab wordt 
gemist, dien het dan toe zodra dit mogelijk is. Daarna moet de volgende dosis romosozumab niet eerder dan één 
maand na de laatste dosis worden gegeven. Speciale populaties: Er is geen dosisaanpassing noodzakelijk bij ou-
dere patiënten. Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met nierinsuffi  ciëntie. Serumcalcium moet worden 
gecontroleerd bij patiënten met ernstige nierinsuffi  ciëntie of bij patiënten die dialyse ondergaan. Er is geen klinisch 
onderzoek uitgevoerd om het eff ect van leverinsuffi  ciëntie te beoordelen. Pediatrische patiënten: De veiligheid en 
werkzaamheid van romosozumab bij pediatrische patiënten (< 18 jaar oud) zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de hulp-
stof(fen), hypocalciëmie, voorgeschiedenis van myocardinfarct of beroerte. Waarschuwingen en voorzorgen: Er 
geldt een contra-indicatie voor het gebruik van romosozumab bij patiënten die eerder een myocardinfarct of ber-
oerte hebben gehad. Wanneer u bepaalt of romosozumab bij een individuele patiënt kan worden gebruikt, moet 
u rekening houden met het risico dat zij loopt op fracturen in het komende jaar en haar cardiovasculaire risico, op 
basis van risicofactoren. Als een patiënt een myocardinfarct of een beroerte krijgt tijdens de behandeling, moet 
de behandeling met romosozumab worden stopgezet. Hypocalciëmie van voorbijgaande aard is waargenomen 
bij patiënten die romosozumab ontvingen. Hypocalciëmie moet voorafgaand aan het starten van de behandeling 
met romosozumab worden gecorrigeerd en patiënten moeten worden gecontroleerd op tekenen en symptomen 
van hypocalciëmie. Als een patiënt vermoedelijke symptomen van hypocalciëmie vertoont tijdens de behandeling, 
moet het calciumgehalte worden gemeten. Patiënten dienen voldoende calcium- en vitamine D-supplementen 
te krijgen. Klinisch belangrijke overgevoeligheidsreacties, waaronder angio-oedeem, erythema multiforme en 
urticaria, deden zich voor in de romosozumab-groep in klinische studies. Als zich een anafylactische of andere 
klinisch belangrijke allergische reactie voordoet, dient een passende behandeling te worden ingesteld en het ge-
bruik van romosozumab te worden stopgezet. Osteonecrose van de kaak (ONK) is zelden gemeld bij patiënten 

die romosozumab ontvangen. Alle patiënten moeten worden aangemoedigd om goede mondhygiëne te hand-
haven, routine tandheelkundige controles te ondergaan en tijdens behandeling met romosozumab onmiddellijk 
orale symptomen te melden, zoals beweging van de tanden, pijn of zwelling of niet-genezen van zweertjes of 
afscheiding. Atypische breuken van de dijbeenschacht bij lage energie of laag trauma, die zich spontaan kunnen 
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AN ADVANCED WAY TO 
REDUCE FRACTURE RISK

EVENITY® is indicated in treatment of severe osteoporosis 
in postmenopausal women at high risk of fracture1

Rapid and superior 
improvement in BMD
vs alendronate1,2 and teriparatide3

in just 12 months

A novel bone forming agent 
with a dual eff ect on bone,
increasing bone formation and 
decreasing bone resorption1

Superior fracture risk reduction when
used for 12 months followed by alendronate vs 
alendronate alone in new vertebral, clinical and 
non-vertebral fractures, including hip1,2

� e most common adverse reactions are nasopharyngitis and arthralgia.1 

EVENITY is contraindicated in patients with hypersensitivity, hypocalcaemia and history of myocardial infarction or stroke.1

Please see abbreviated product information for additional safety information

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van 
alle bijwerkingen. Melden van een bijwerking kan via e-mail naar ds.nl@ucb.com of u belt 
+31 (0)76 5731140 of +31(0)617520205 ( alleen buiten kantooruren )
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Bij vragen over geneesmiddelen van UCB, 
kunt u contact opnemen met UCBCares
UCBCares.NL@ucb.com
800 3434335 (gratis vanuit Nederland)
+31 (0)76 573 1130 Providing Dedicated Patient Support
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Nina Mathijssen, hoofd wetenschap in Reinier en het

RHOC, heeft in het kader van haar Lean Six Sigma Black

Belt opleiding de OK-benutting van orthopedische

operaties onderzocht. De wetenschappelijk bewezen

Lean Six Sigma (LSS) methode komt oorspronkelijk uit

het bedrijfsleven en is bij uitstek geschikt om ook in de

zorg op een doelgerichte manier werkprocessen te ver-

beteren. 

Nina heeft al vele wetenschappelijke publicaties op

haar naam staan en legt in het hiernavolgende inter-

view uit wat de overeenkomsten zijn tussen

wetenschappelijk onderzoek en onderzoek volgens de

Lean Six Sigma methode. 

Onderzoekersblik

Een van de definities van Lean Six Sigma is het reduceren van

variatie in bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt de kans zo groot

mogelijk dat een product of dienst in overeenstemming is

met wat de klant verwacht. “LSS gaat verder dan processen

optimaliseren en verbeteren”, vult Nina aan, “want de kracht

zit juist in het feit dat je d.m.v. statistiek kunt bewijzen dat

een verbetering heeft plaatsgevonden. Dit kun je doen door

een voor- en nameting te doen. Je kijkt dus naar beoogde ver-

beteringen met dezelfde blik als een onderzoeker.” Het feit

dat Nina als ervaren wetenschapper bedreven is in statistiek

was een groot voordeel tijdens de opleiding: “Het belang van

statistiek bij een Black Belt onderzoek is dat het bewijs toe-

voegt waardoor je het significante verschil van de verbetering

kunt aantonen. Dat is toch echt anders dan dat je alleen

denkt dat er verschil is. Meten stelt je in staat om objectief

vast te stellen wat het effect is geweest van een genomen

tegenmaatregel.”

Daarnaast is het door de meetresultaten makkelijker om de

verbeteringen vast te houden. Dit is cruciaal want borging van

de verbetering is net zo belangrijk als de initiële verbetering,

legt Nina uit: “Je moet het zien als een verandering van een

denkwijze, doordat je op LSS manier leert denken en hande-

len, kun je blijvende procesveranderingen en

kostenbesparingen realiseren. Het gaat dus niet om een een-

malige actie, maar om continu verbeteren.”

Lean Six Sigma methodiek

Gedurende de Black Belt opleiding doen studenten meerdere

onderzoeken. Het onderzoeksonderwerp waar Nina uiteinde-

lijk op afstudeerde, was: ‘De optimalisatie van de

OK-benutting en efficiëntie per operatiedag om meer totale

knie- en totale heupoperaties per dag mogelijk te maken‘.

Het idee hiervoor ontstond tijdens gesprekken met orthope-

den en de OK-planner waarbij men zich bijvoorbeeld afvroeg

waarom patiënten die op de wachtlijst stonden voor een

electieve prothese-operatie zich gedurende de wachtperiode

afmeldden. Vond men de wachttijd te lang en zo ja, hoe kon

het hele proces rondom de operatieplanning verbeterd wor-

den, dachten Nina en haar opdrachtgever orthopeed Rolf

Bloem.  

Nina bracht gedetailleerd alle processtappen in kaart die lei-

den tot een geplande operatie en sprak met alle betrokkenen

in het traject. LSS hanteert de DMAIC- methode (Define,

Measure, Analyze, Improve, Control) om processen in kaart te

brengen en te verbeteren. Nina: “De bekende Plan Do Check

Act verbetercirkel (PDCA) wordt ook nog gebruikt, maar de

DMAIC-methode is heel specifiek voor LSS. Je doet met bei-

den in principe hetzelfde, namelijk je stappen goed in kaart
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Optimalisatie OK-benutting: een Lean Six

Sigma Black Belt onderzoek

Door: Daphne Wijffels

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste

methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering

van het bedrijfsresultaat oplevert. Deze aanpak leidt tot het

tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de

klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. 

De LSS Black Belt opleiding is vergelijkbaar met dat van een

universitair mastervak. 

Bron: www.ibisuva.nl



25

December 2020

ONDeRzOeK

brengen. Iedere fase uit de DMAIC-cyclus kent bijpassende

instrumenten en iedere fase heeft zijn bijdrage aan het eind-

resultaat.” 

Nina verwijst opnieuw naar het belang van borging, oftewel

het vasthouden van de verbetering: “Het volgen van de

DMAIC-methode zorgt ervoor dat er een continue verbetercy-

clus wordt ingericht zodat het mogelijk is om de prestatie van

het proces blijvend te volgen en indien nodig weer bij te stu-

ren.” 

Ook in deze fase is statistiek weer belangrijk, legt Nina uit:

”Door blijvende monitoring van procesprestaties en verzame-

len van data worden afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd, en

is het mogelijk om continue bij te sturen.” 

Return on investment

Een LSS Black Belt professional is in staat om grote verbeter-

projecten uit te voeren en een besparing te realiseren van

ongeveer €100.000,-.  De investeringskosten voor de organi-

satie/opdrachtgever zitten in de opleidingskosten van de

Black Belt en de inzet van fte gedurende het verbeterproject.

Er is al gauw sprake van een terugverdieneffect van een LSS

traject. Nina: “Wetenschappelijk onderzoek kost altijd geld,

maar een LSS verbeterproject levert een forse kostenbespa-

ring op. Een Black Belt opleiding is inderdaad goed te

omschrijven als een ‘return on investment’.”

Nina’s financiële doelstelling zou ook om en nabij een ton

kunnen opleveren: “In 2017 had er 160.000 euro meer omzet

mogen zijn volgens afspraken met zorgverzekeraars. Dat zou

betekenen dat met een efficiëntere ok-planning 16 extra

totale knie- of totale heupoperaties uitgevoerd hadden kun-

nen worden. Een dergelijke operatie levert 10.000 op, maar

de onkosten zijn 5.000 euro, waardoor de winst 80.000 euro

had kunnen zijn. Een dergelijke ambitieuze doelstelling kun je

alleen realiseren als je op een structurele en meetbare wijze

alle processtappen kent, aanpakt en monitort.” 

Met zulke uitkomsten is het niet verwonderlijk dat gedurende

de Black Belt opleiding, die vergelijkbaar is met een universi-

tair mastervak, behalve statistiek en verbetermanagement

ook kennis van projectmanagement, Lean, coaching en veran-

dermanagement van wezenlijk belang is. “Dat klopt”, zegt

Nina, “je hebt brede kennis nodig van al deze vakken, als

Black Belt begeleid je ook Green Belt projecten en adviseer je

het management op het gebied van grote verbeterprojecten.” 

Conclusie

“De conclusie van mijn onderzoek was dat de geplande 

ok-tijd niet overeenkomt met de werkelijke duur van de ope-

raties. Als de planning realistischer zou zijn, zouden mogelijk

meer operaties gepland kunnen worden en wachtlijsten ver-

kort kunnen worden.” Nina had graag ok-planningen van

andere operateurs op dezelfde manier willen onderzoeken en

ook verschillende ok-indicaties onder het licht willen houden.

Helaas gooiden de coronaperikelen roet in het eten; operatie-

kamers werden vanaf het vroege voorjaar van 2020 namelijk

niet meer voluit gepland. Ondanks dat behaalde Nina in mei

2020 haar Black Belt certificaat. 

Haar aanbeveling is dan ook om in een vervolgonderzoek

meer verschillende orthopedische ok-indicaties en ok-plan-

ningen van meer operateurs m.b.v. LSS methodiek te

onderzoeken.

Nina Mathijssen (1980) studeerde Bewegingswetenschappen

en Geneeskunde in Amsterdam en behaalde in 2005 en 2006

haar masterdiploma’s voor beide opleidingen. 

In 2014 promoveerde Nina aan de Radboud Universiteit in

Nijmegen met het proefschrift: “Novel perspectives to

improve the outcome of bone impaction grafting in revision

surgery of total hip arthroplasties.”

Momenteel is zij hoofd Wetenschap bij Reinier Haga Orthope-

disch Centrum en tevens hoofd Wetenschap bij Reinier

Academie. 

Nina Mathijssen
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Herkomst en onderscheid: epidemiologie en
klinische epidemiologie in een notendop

Door: Hassan Mkadmi

Als klinisch epidemioloog wordt mij weleens gevraagd

wat het verschil is tussen epidemiologie en klinische

epidemiologie. Die vraag bracht mij op het idee om dit

artikel te schrijven. epidemiologie is een term die iets

meer bekend raakte bij het grote publiek toen het

coronavirus de wereld in zijn macht kreeg. Vandaag de

dag weten we helaas wel beter. Toch hebben nog veel

mensen (ook onder professionals in de gezondheids-

zorg) slechts een flauwe notie van wat met

“epidemiologie” wordt bedoeld. Anders is het gesteld

met het begrip “epidemie”. Dit begrip roept bij de

meeste mensen de voorstelling op van een plotselinge

uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals de griep of

Covid-19.  In dit artikel zal ik trachten om in het kort de

onderlinge overeenkomsten en verschillen voor beide

vakgebieden, d.w.z. epidemiologie en klinische epide-

miologie, weer te geven.  

Historie  

De Britse Dr. John Snow wordt gezien als de grondlegger van

de moderne epidemiologie. Hij ontdekte de oorzaak van een

cholera-epidemie1 in Broad Street in de Londense wijk Soho

in 1854. Dat deed hij door het in kaart brengen van de ziekte-

gevallen en het ondervragen van de cholerapatiënten. Omdat

hij een vermoeden had dat water een mogelijke bron van

besmetting was, bracht hij tevens alle waterpompen in kaart.

Op basis van zijn map concludeerde hij dat het water uit de

lokale waterpomp (in Broad Street) de infectiehaard moest

zijn. Hij maakte een einde aan de cholera-epidemie door het

hengsel van de pomp te verwijderen. Hiermee legde Dr. Snow

de basis van de nieuwe epidemiologische wetenschap, die de

verspreiding van ziekten onder de bevolking bestudeert. In

feite paste Dr. Snow een techniek/methode toe die tegen-

woordig bekend staat als Risk Terrain Modeling (RTM): een

techniek die wordt toegepast om risicovolle (milieu/omge-

vings) factoren in kaart te brengen en te analyseren. Figuur 1

is een weergave van de “cholerakaart” van Dr. Snow.     

(Klinisch) epidemiologisch onderzoek   

Wellicht zie je enige overeenkomsten tussen datgene wat Dr.

John Snow in 1854 heeft uitgevoerd en het huidige contact-

en brononderzoek dat door de GGD’s wordt uitgevoerd om

de coronabesmettingen in kaart te brengen en in te dammen.

Dat geeft de essentie van de epidemiologie weer, namelijk:

het is de wetenschappelijke studie van de verspreiding en het

vóórkomen van ziekten binnen en tussen menselijke popula-

ties. Vandaag de dag is het vakgebied van de epidemiologie

echter veel uitgebreider. Het is de methodeleer van allerlei

soorten onderzoeken naar gezondheid en ziekte in popula-

ties. In oorsprong gericht op het bestuderen van de oorzaak

van ziekten in menselijke populaties en daarmee op preventie

en gezondheidsbeleid. Er zijn veel overeenkomsten tussen de

epidemiologie en de klinische epidemiologie, dit is met name

het geval m.b.t. methodologie en analysetechnieken.   

Er zijn echter ook wel (subtiele) verschillen tussen beide disci-

plines. Het voornaamste verschil betreft de te bestuderen

Reinier Research

Figuur 2: Dr. John Snow in 1857

1 Dr. Snow ontdekte dus niet de verwekker van cholera maar alleen de besmettingshaarden. De bacterie ( vibrio cholerae)

werd pas later werd ontdekt.

etymologie 

Het bekende begrip epidemie en het minder bekende be-

grip epidemiologie zijn nauw aan elkaar verwant.  De term

epidemie is afgeleid van de Griekse woorden epi (= op) en

demos (= volk). Vrij vertaald betekent het: “datgene wat er

over het volk ligt”. Of specifieker geformuleerd: “datgene

wat er aan ziekte onder het volk is”. Epidemieën zijn ver-

schijnselen (plagen, ziekten) die als het ware op een volk

‘geworpen’ zijn. De epidemiologie is de leer of de weten-

schap (logos = leer) die zich met de bestudering van deze

verschijnselen bezighoudt. 
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populatie. Epidemiologisch onderzoek is voornamelijk gericht

op (menselijke) populatie, terwijl klinisch epidemiologisch

onderzoek zich richt op patiëntenpopulatie. De epidemiologie

houdt zich in de regel bezig met medische vraagstukken die

invloed hebben op onze samenleving/maatschappij (bijv. epi-

demie, pandemie), vandaar de term menselijke populatie. De

klinische epidemiologie richt zich meer op medische vraag-

stukken die “patiëntgerelateerd” zijn. De klinische

epidemiologie doet uitspraken over individuele patiënten. 

Klinische vragen gaan over onderwerpen die zowel arts als

patiënt bezighouden en zijn vaak onderdeel van één van de

volgende categorieën: diagnose, prognose, behandeling, 

oorzaak en preventie in de klinische praktijk. Figuur 3 illus-

treert het verschil tussen beide disciplines.     

Samenvattend

Epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórko-

men en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.

Klinische epidemiologie is de tak van de epidemiologie die

het ziekteproces in een klinische context (diagnose, behande-

ling, therapie, prognose) bestudeert.

December 2020

Figuur 1: London 1854, wijk Soho: aantal gevallen van cholera 

Bron: Snow J. Snow on cholera. London: Humphrey Milford: Oxford University Press; 1936.
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CTcue – zoekmachine voor HIX

Door: Margreet Kerkmeer

Snel overzichten halen uit HIX is lastig. Behandelaren

voeren hun gegevens op verschillende plaatsen en in

verschillende formats in. Waardevolle informatie staat

soms in tekstvelden als ontslagbrieven en is daardoor

moeilijk te vinden. 

De zoekmachine CTcue stelt de onderzoeker in staat

om snel patiënten in het ePD te vinden.

Het RdG heeft daarom besloten tot de aanschaf van

CTcue patient finder. Het ziekenhuis heeft de beschik-

king over 32 query’s per jaar. ( Gesponsorde studies

vallen daar overigens buiten en tellen dus niet mee

voor die 32). Met een query kun je een patiëntenselec-

tie maken om een onderzoeksvraag mee te

beantwoorden, en deze patiënten exporteren. Binnen

je query kun je natuurlijk verschillende dingen probe-

ren en vergelijken voor je tot je definitieve selectie

komt.

Privacy

De resultaten worden gepseudonimiseerd weergegeven. Dit

houdt in dat patiënten een door CTcue gegenereerde code

krijgen en identificerende informatie als naam, geboorteda-

tum en patiëntnummer verborgen worden. Alleen als de

onderzoeker een behandelrelatie met de patiënt heeft, kun-

nen deze gegevens getoond worden. Bovendien ziet de

onderzoeker met CTcue niet het hele EPD, maar alleen die

gegevens die relevant zijn om de patiëntenselectie te kunnen

maken.

Query

Een query is een volledige zoekopdracht die precies specifi-

ceert welke populatie gezocht wordt. Je kunt een query

opslaan in de sectie Trials en later opnieuw runnen. Per query

kun je talloze inclusie- en exclusiecriteria instellen middels

zoektermen. 

Er zijn verschillende typen zoekterm (zie Figuur 1). De meest

gebruikte zijn keyword, forms, gender, age, diagnosis en care

activity. Wat bijzonder is, is dat je tijdvariabelen relatief kunt

maken. Als je bijvoorbeeld opgeeft dat een patiënt die een

prostatectomie heeft gehad 70 jaar of ouder moet zijn, krijg

je alle patiënten die nu 70 of ouder zijn. Maar als je wilt dat

ze op het moment van de operatie 70 jaar of ouder moeten

zijn, ook al is dat vijf jaar geleden, kun je dat aan elkaar rela-

teren.

Validatie

Nadat de onderzoeker de query runt en dus op de opgegeven

zoektermen zoekt, verschijnen de voorgestelde treffers (zie

Figuur 2). De onderzoeker moet zelf aangeven of deze patiën-

ten inderdaad voldoen aan de criteria zoals bedoeld. CTcue

geeft daarbij een inschatting van de mate waarin de patiënt

een match is.

Figuur 1. De mogelijke zoektermen

Figuur 2. Het validatiescherm
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Per patiënt kun je dus beoordelen of het bedoelde criterium

True, Unsure of False is. In dit geval zien we dat de patiënt

inderdaad obesitas heeft; dit criterium is dus True (zie Figuur

3). Het criterium Kind is automatisch als True voorgesteld,

omdat de leeftijd van deze patiënt onder de 21 is. Maar ook

dan kan de onderzoeker die nog handmatig op False zetten.

Tot slot zien we het criterium Metabool syndroom (zie Figuur

4). Hierbij zien we dat alleen het woord Metabool is gebruikt

en niet de gehele term Metabool syndroom. Bovendien

betreft dit een report uit 2006 terwijl het criterium Obesitas

betrekking had op het jaar 2014. Deze passage gaat over de

patiënt toen deze net geboren was en bovendien niet over

het Metabool syndroom. Daarom wordt dit criterium als False

beoordeeld en deze patiënt is dus geen match.

export

Als de onderzoeker zo alle voorgestelde treffers heeft gevali-

deerd, en een verzameling met zoekresultaten heeft

overgehouden, kan deze verzameling geëxporteerd worden

naar Excel (zie Figuur 5). De kolomnamen zijn hetzelfde als de

zoektermen.

Merk op dat de naam en geboortedatum in dit voorbeeld niet

zichtbaar zijn. Als je een behandelrelatie met de patiënten

hebt, is die informatie wél zichtbaar en kun je gericht patiën-

ten benaderen voor deelname aan een trial, of gericht

gegevens opzoeken voor retrospectief onderzoek in uitslui-

tend de dossiers die relevant zijn.

Hoe nu verder?

Het beheer van CTcue ligt bij de afdeling Wetenschap. Als je

belangstelling hebt om met CTcue te werken, neem dan con-

tact op met Margreet Kerkmeer via

wetenschapsbureau@rdgg.nl. Zij kan je meer vertellen over

trainingsaanbod, en een account voor je aanmaken.

Dus aarzel niet en neem contact op als je wilt weten wat

CTcue voor je onderzoek kan betekenen.

Figuur 3. Het valideren van een voorgestelde match: obesitas Figuur 4. Het valideren van een voorgestelde match: meta-

bool syndroom

Figuur 5. Geëxporteerde zoekresultaten in Excel



Jasper Scheepstra, Victor Dekker, Iris Meijer en Roos

Wiltink zijn vier studenten die Werktuigbouwkunde

studeren aan de TU Delft. Voor hun bachelor eindpro-

ject hebben zij op uitnodiging van Reinier de Graaf

gewerkt aan een vraagstuk dat niet alleen Neder-

landse  ziekenhuizen zorgen baart. De vraag waar de

vier studenten hun hoofd over braken, was: “hoe kan

de transfer van zware patiënten fysiek makkelijker

worden voor zorgpersoneel.” De toename van zwaarlij-

vige patiënten is overigens een onderwerp dat grote

delen van de westerse wereld zorgen baart. Alleen al

uit cijfers van CBS en RIVM blijkt dat ruim 53% van de

volwassen europeanen overgewicht heeft. In Neder-

land had 14 % van de bevolking in 2017 enige vorm

van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tach-

tig. De verpleging van zware mensen vraagt fysiek veel

van het zorgpersoneel maar ook zijn ziekenhuismateri-

alen zoals verpleegbedden, behandel- en OK-tafels

hier niet op gemaakt.  

In het hiernavolgende interview leggen de bachelors

uit hoe een dergelijk vraagstuk stap voor stap tot een

innovatieve en bruikbare oplossing kan leiden.

Wat was de aanleiding van jullie onderzoek?

“In zorginstellingen ervaart men regelmatig dat de transfer

van met name zwaardere patiënten moeizaam verloopt en

fysiek in toenemende mate zwaar is voor zorgmedewerkers.

In Reinier werd dit probleem onder meer aangekaart door

OK-personeel. De  huidige middelen om laterale transfers van

verpleegbed naar operatietafel en vice versa te maken, vol-

doen niet meer. De reden hiervoor is eenvoudigweg omdat

steeds meer patiënten te zwaar zijn. Onder leiding van hoofd-

docent John van den Dobbelsteen en professor Maarten van

der Elst hebben wij dit probleem geanalyseerd en gezocht

naar oplossingen. We hebben gedurende dit project alles

samen als team gedaan en geen specifieke rolverdeling aan-

gehouden.” 

Welke stappen hebben jullie achtereenvolgens onderno-

men?

“We zijn gestart met een uitgebreide analyse van het pro-

bleem. De methode die we hebben gebruikt voor de analyse

van het probleem is de literatuurstudie die we hebben

gedaan en een vragenlijst die we hebben opgestuurd en die

door 30 zorgmedewerkers is beantwoord. Daarna zijn we

concepten gaan uitdenken. In de eerdere fases zijn er tal van

concepten bedacht, veelal compleet verschillend. Veel con-

cepten zijn afgevallen door de integreerbaarheid van de

concepten in de huidige OK’s. De OK’s zijn complexe ruimtes

die moeilijk aan te passen zijn, daarbij gaan aanpassingen ook

gepaard met hoge kosten. 

Verder hebben we onderzoek gedaan om te kijken welke

aspecten het meest belangrijk werden geacht door het OK-

personeel, omdat zij uiteindelijk met onze oplossing moeten

kunnen werken. Hier kwam uit dat transfers van patiënten

idealiter minder fysiek inspannend en minder tijdrovend 

zouden moeten zijn; dit werd dus een cruciale eis voor ons

eindproduct.”
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Airschans: lateraal transferhulpmiddel voor

zware patiënten

Door: Daphne Wijffels

De Airschans

Het innovatieplatform organiseert samen met de TU 2x per

jaar een postersessie waarbij studenten van de TU faculteit

3mE (Mechanical, Maritime & Materials Engineering) hun

oplossingen presenteren voor een vraagstuk uit de zorg.

Airschans won in juli 2020 de 1e prijs omdat volgens de jury

het ontwerp een veelbelovende, praktische, haalbare en

goedkope oplossing is voor een actueel (en toenemend)

probleem, namelijk steeds zwaardere patiënten.

Door dit innovatieve hulpmiddel kan het tilgewicht van een

transfer tot zo’n 82% verminderd worden.
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Welke oplossingen hebben jullie bedacht?

“We hadden aanvankelijk twaalf concepten uitgedacht die

voldeden aan de eerder genoemde eisen. Deze concepten

hebben we uitgebreid geëvalueerd aan de hand van een lijst

van strenge criteria. Hierna bleven zeven concepten overeind

die we hebben besproken met diverse deskundigen uit de

zorg. De twee oplossingen die uiteindelijk het meest succes-

vol bleken, waren de Airschans en het Rollaken. En de

oplossing die we uiteindelijk hebben verkozen tot het defini-

tieve eindproduct is de Airschans. De Airschans is een

opblaasmatras waarvan de patiënt als het ware afglijdt en zo

geleidelijk op de operatietafel terechtkomt. Door dit innova-

tieve hulpmiddel kan het tilgewicht van een transfer tot zo’n

82% verminderd worden. De Airschans is meteen bruikbaar in

de OK. Er hoeft niks aan de huidige OK aangepast te worden

om de Airschans te gebruiken.

Het Rollaken is een mechanisch systeem. Hierbij rollen de

lakens om het ziekenhuisbed en de operatietafel heen. Hier-

door kan de patiënt worden verplaatst. Voordat het rollaken

gebruikt kan worden, moeten er aanpassingen worden

gedaan aan het ziekenhuisbed en aan de OK-tafel. Dat is dus

de belangrijkste reden dat we voor de Airschans gekozen heb-

ben. Het concept van het Rollaken hebben we losgelaten

omdat we van mening zijn dat de Airschans meer potentie

heeft door zijn makkelijke integreerbaarheid. 

We hebben gedurende het ontwikkeltraject samengewerkt

met artsen en OK-personeel maar ook met specialisten van

de TU met een technische achtergrond die ons hebben gehol-

pen met specifieke technische aspecten van de ontwerpen.

Dat was overigens ook een deel van het vraagstuk; het

samenbrengen van de medische en de technische wereld.“

Is de oplossing alleen bruikbaar op de OK?

“We hebben twee ideeën uitgewerkt omdat we ze beiden te

goed vonden om zo vroeg in het ontwerpproces af te wijzen.

Ze zijn beiden ontworpen voor gebruik in de OK, maar we

denken dat ze ook op andere afdelingen goed ingezet kunnen

worden.   

In de huidige fase zijn er alleen vereenvoudigde berekeningen

gedaan. Aangezien het een simpel concept is, biedt de hui-

dige techniek genoeg mogelijkheden om een prototype te

ontwikkelen. Aan de hand van dit prototype kan dan worden

bepaald wat er nog nodig is voor een daadwerkelijke toepas-

sing.

Overigens is er nog geen prototype gebouwd. Dit is er in het

korte tijdsbestek dat we hadden nog niet van gekomen.

Daarom zijn er alleen testen gedaan met ruwe spuugmodel-

len. Spuugmodellen zijn de “ideeschetsen” onder de

modellen. Soms wil je snel kijken wat de kwaliteit en of haal-

baarheid van je idee is. Het doel kan onder andere zijn meer

zicht krijgen op de vorm, de functionaliteit of werking van

technische principes. Deze testen waren vooral goed om

meer inzicht te krijgen in hoe het in werkelijkheid zou gaan.

Hopelijk kunnen er in de toekomst wel testen gedaan worden

met prototypes om het geanalyseerde resultaat te bevesti-

gen.” 

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“Nadat we vele enthousiaste reacties kregen van de begelei-

ders en de medisch-specialisten, wilden we graag met ons

idee verder. Inmiddels is iedereen druk met zijn of haar mas-

ter begonnen, en het was dan ook lastig om daarnaast te

beginnen met het opzetten van een startup. Na de zomer

hebben we overlegd over hoe we het best verder konden. 

Bij de bedrijfsincubator Yes!Delft is het mogelijk om een vak

te volgen dat ‘Ready to Startup’ heet en waarin we als groep

onder begeleiding verder kunnen werken aan ons idee. In

november beginnen wij hier vol enthousiasme aan, met als

doel om de Airschans op de markt te krijgen. De eerstvol-

gende stappen zullen bestaan uit het verwezenlijken van een

prototype en het uitwerken van een gedetailleerd business-

plan. 

We zouden het erg leuk vinden om onze oplossing te pitchen

voor het Innovatieplatform van Reinier en samen met Reinier

de Airschans verder te ontwikkelen!”

Iris Meijer, Victor Dekker, Maarten van der Elst,
Jasper Scheepstra en Roos Wiltink.
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placebo or adalimumab in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: results of a phase 3, double-blind, randomized 
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Zie voor verkorte productinformatie RINVOQ elders in dit magazine.

            11:47



PecFent is geïndiceerd voor het onder controle houden van doorbraakpijn bij volwassenen die al een onderhoudstherapie met opioïden ondergaan voor chronische kankerpijn.

KLAAR
90%

 

SLIM
gel-gemoduleerde 

afgifte

RAAK
94%

 

 
 

Directe 
pijnbestrijding 
bij kanker kon 
toch nog beter 1-5

KKI/NL/PEC/0026

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

eriD

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

tece

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 kekienu

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

21,kieteni

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 o nhoct

kankj
j
i
jn
iijjb

p
ij

sebj
b
iijnp
b

eriD

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 51-ret begg beo

no k
j

err kk
ingdj

 
iijrts
tece

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 g

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

jikpaabr
 pijn

rood
eq illits 

b
etua

d
ad

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

,54desosiep-n
e dna v%4 9 ingn

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

itartie ttsiua j, ntduoh

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

e tauqedn aeke6 w, 1e

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
l

n isredl eie zstienreef ren etieamrofnticudorP

d voor het onder contriceereïndent is gecFP

redno zgnilli
a j
tsnjip

itartie ttsiu, ntduoh

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

.evagti ueze d

j volw  jn bi ij volwassenen daakpiole houden van doorbrd voor het onder contr

,54gnigohrevsiso d
e tauqedn aeke6 w, 1e

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

teapie mie al een onderhoudstherj volwassenen d      

 

 

 

 
 

 
 

  
 

reknakehcsinorhcroovnaagrednonedïoipo

CEP/LN/IKK

     

 

 

 

 
 

 
 

  
 

.njipr

0260//0



Op 28 oktober 2020 vond de Reinier de Graaf

Wetenschapsmiddag plaats, dit keer online. De

afdeling Wetenschap organiseert de

Wetenschapsmiddag in samenwerking met de WAC.

Reinier onderzoekers presenteren hierbij hun

onderzoeksresultaten aan publiek en jury. Hiermee

maken zij kans op de Reinier de Graaf

Wetenschapsprijs. Negen onderzoekers hielden dit

jaar een online presentatie van hun onderzoek.

SeH-arts Manchu Mahajan won met haar onderzoek

de jury- én publieksprijs!

Hieronder volgen de abstracts van de negen

onderzoekers.
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Redactie: Daphne Wijffels

1. Machu Mahajan (SeH-arts)

Title: “The impact of teach-back on patient recall and under-

standing of discharge information in the Emergency

Department”. 

Introduction

Previous research has demonstrated that patients leaving the

Emergency Department (ED) have poor understanding and

recall of their discharge information. The teach-back method

is an easy technique that can be used to check, and if neces-

sary correct, inaccurate recall. In our study, we aimed to

determine the direct and short-term impact of teach-back as

well as feasibility for routine use in the ED. 

Methods

A prospective cohort study in an urban, non-academic ED

was performed which included adult patients who were

discharged from the ED with a new medical problem. The

control group with standard discharge was compared to the

intervention group using the teach-back method. Recall and

comprehension scores were assessed immediately after

discharge and 2-4 days afterwards by phone, using four 

standardized questions concerning their diagnosis, treatment,

follow-up care and return precautions. The answers were

rated on a four-level scale. 

Results

483 patients were included in the study, 239 in the control

group and 244 in the intervention group. Patients receiving

teach-back had higher scores on all domains immediately

after discharge and on three domains after 2-4 days (6.3% vs

4.5%). After teach-back, the proportion of patients that left

the ED with a comprehension deficit declined from 49% to

11.9%. Deficits were most common for return instructions in

both groups (41.3% vs 8.1%). In addition, many patients

(38.9%) received insufficient information on at least one

domain by their discharge provider, in particular about return

instructions. Teach-back conversation took 1.39 minutes, 

versus an average of 3.11 minutes for a regular discharge

interview. 

Conclusion

Teach-back is an efficient and non-time consuming method to

improve patients’ immediate and short-term recall and 

comprehension of discharge information in the ED.

Manchu Mahajan
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2. Sjef Bulder (Verpleegkundig Specialist SeH)

Titel: “Beïnvloedende factoren bij het voorschrijven van 

pijnmedicatie”

Introduction

Er is een probleem aan het ontstaan binnen de gezondheids-

zorg door toename van het voorschrijven van opiaten. Dit

gaat gepaard met toename van misbruik doordat deze midde-

len verslavingsproblematiek kunnen geven.

Methods

Het betreft een retrospectief dossieronderzoek. Het onder-

zoek heeft in het Reinier de Graaf Gasthuis plaatsgevonden.

Er is over de periode van juli 2017 tot juli 2018 naar patiënten

gekeken die zich met pijnklachten hebben gepresenteerd op

de SEH en na behandeling met pijnstillers ontslagen zijn. Voor

dit onderzoek is de patiëntenpopulatie (N=1770) onderver-

deeld in vier groepen. Groep 1: PCM, groep 2: NSAID, groep

3: zwak opiaat, groep 4: sterk opiaat. Deze zijn met elkaar ver-

geleken.

Results

Het vrouwelijk geslacht krijgt het vaakst sterke opiaten. Er

wordt meer sterke opiaten aan ouderen voorgeschreven.

Klachten aan de wervelkolom krijgt eveneens de meeste opia-

ten. Er wordt vaker sterkere pijnstilling voorgeschreven wan-

neer mensen pijnstilling op de SEH hebben gekregen. Er is

variatie te zien tussen de specialismen. Tevens is er veel varia-

tie in het aantal dagen dat een medicijn werd

voorgeschreven. Verschil in tijdstip werd niet gezien. 

Conclusion

We hebben kunnen concluderen met dit onderzoek dat facto-

ren als geslacht, leeftijd en locatie een rol spelen bij het

voorschrijven van pijnstilling. Wanneer patienten om pijnstil-

ling vragen op de SEH resulteert dit in sterkere

ontslagmedicatie. De variatie die wordt gezien in het aantal

dagen dat een medicijn wordt voorgeschreven, indiceert dat

er geen eenduidig beleid wordt gevoerd.

Discussion

Er is geen rekening gehouden met verschillen tussen diclo-

fenac en Ibuprofen daar waar diclofenac op recept wordt

meegegeven, dit heeft als consequentie dat de variatie bij het

aantal dagen van voorschrijven kan afwijken. Patiënten waar-

bij onduidelijk was welke medicijnen er zijn voorgeschreven

zijn geëxcludeerd, dit kan eveneens een vertekend beeld

geven. De VAS is onttrokken uit dit onderzoek. Daardoor

weten we niet welke pijnervaring een patiënt had bij het 

krijgen van een medicijn.

3. Laura Buiteman (Ventilation Practitioner en IC-verpleeg-

kundige)

Title: “Decreased Mechanical Power in Closed Loop Ventila-

tion”

Introduction 

Mechanical power (MP) is the amount of energy transferred

from the ventilator to the respiratory system. This energy is

mainly used to overcome the resistance and compliance of

the lungs and to expand the chest wall. However, a part of

this energy acts directly on the lung tissue; potentially leading

to ventilator induced lung injury (VILI). MP can be calculated

at the bedside using the tidal volume, respiratory rate, peak

pressure and driving pressure. A promising innovation is the

use of closed loop ventilation where the ventilator settings

regarding inspiratory pressure and tidal volume are continu-

ously adjusted by the ventilator.

Objectives 

The aim of this study is to determine a difference in MP 

between closed loop and conventional ventilation.

Methods

The MP was calculated in 24 patients receiving invasive con-

trolled mechanical ventilation, using the simplified equation

of Gattinoni. MP was calculated three times per 24 hours, for

a minimum of 24 hours and a maximum of 96 hours. The 

patients were sedated and without spontaneous breathing

activity. Linear mixed model regression was executed to 

assess the effect of time (as random factor) on MP. The 

regression was adjusted for ventilation mode and gender 

as fixed factors, and APACHE IV score as covariates.

Results 

15 patients were male, the median age was 68 (44-86) and

the median APACHE IV admission score was 95 (40-156). For

the whole group of patients the median MP was 18.4 J/min.

The median MP of closed loop ventilation was significantly

lower than that of closed loop ventilation, 15.1 J/min versus

22.9 J/min (95% CI 1.46 – 11.62, P = 0.013). Moreover, the

MP values in the closed loop ventilation group were lower at

all time points. 

Conclusion 

This prospective, explorative study demonstrated significantly

lower MP in closed loop ventilation compared with conven-

tional ventilation.  
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4. eva van Marion (arts-onderzoeker Gynaecologie)1

Title: “Application of the embryo-uterus statistical model for

prediction of implantation after day 3 embryo transfer during

IVF by using time-lapse morphokinetics and femal age”.

Introduction 

Time-lapse embryo culture is used to research the timing of

embryo development, also referred to as morphokinetic ana-

lysis. Our aim is to develop a clinically applicable time-lapse

morphokinetic model, which predicts embryo implantation

potential after single embryo transfer (SET).

Methods 

We retrospectively included 707 couples undergoing an in

vitro fertilization cycle at Erasmus MC, resulting in 785 trans-

ferred embryos analyzed for timing of the cleavage divisions

from the 2- to the 8-cell stage (t2-t8). Our model was based

on the Embryo-Uterus (EU) model (Roberts, Stat Med

2007:p156), which consists of two logistic regression sub-

models modelling the effect of patient and treatment varia-

bles on the embryo viability and the uterine receptivity. The

model was externally validated on data from 1269 embryo

transfers performed at IVF Voorburg.

Results 

We performed manual backward selection for inclusion in a

multivariable EU-regression analysis. This resulted in a model

including female age and the time (hrs) the embryo needed

between the 4- and the 5-cell stage (t5-t4). This model yields

the probability of clinical pregnancy after SET, with the opti-

mal timing of t5-t4 between 10-14 hours (Figure I). The area

under the receiver operating characteristic curve (AUC) of the

final model was 0.624. The model predicted clinical preg-

nancy in the external dataset with an AUC of 0.639 and

showed reasonable calibration with a slope of 1.235.

Conclusion

This robust model can easily support embryo selection for

transfer, by ranking embryos according to their predicted

implantation potential. It can also be used to counsel couples

on their pregnancy chances before embryo transfer. 

Discussion

We were able to minimize selection bias by analysing both

single- and double embryo transfers, irrespective of the num-

ber of implanted embryos.  Although the model shows good

calibration and validation, prospective validation is needed to

establish clinical applicability.

1 Eva is arts-onderzoeker Voortplantingsgeneeskunde bij afdeling Gynaecologie bij het Erasmus MC.

Zij doet momenteel promotieonderzoek met Erasmus MC en RdGG. 

Figure I:  Probability of implantation after single embryo transfer (SET) according to the duration

of the interval between the four- and five-cell stage and female age
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5. eva Perpétua Alvino (onderzoeker Orthopedie)1

Title: “Psychometric properties of the Dutch language version

of the PRWHE in adults with hand and wrist complaints”.

Introduction

The psychometric properties of the Dutch language version of

the PRWHE have never been evaluated on their construct

validity and reliability in patients with hand and wrist com-

plaints. This study was conducted for optimal implementation

of the questionnaire in daily practice at the orthopaedic

department.

Methods

A monocentric prospective study was conducted at the 

Reinier de Graaf Gasthuis. Construct validity was tested by

predefined hypotheses testing. 75% of the preformulated

hypotheses needed to be confirmed. For the reliability, the

test-retest reliability with intraclass coefficient (ICC) was tes-

ted and a Bland Altman plot was conducted. An ICC of >0.7

was considered acceptable, >0.8 as good and >0.9 as excel-

lent. Floor and ceiling effect was calculated for each

questionnaire at the four different follow-up moments and

the threshold was set at 15% of minimum or maximum score. 

Results

A total of 121 were included in the study. 86% of the patients

had chronic hand or wrist complaints and most patients were

female (66.9%). The construct validity of the PRWHE was

88.9%. The test-retest reliability of the PRWHE total score,

subscale pain, function and cosmetics were respectively

excellent, good, excellent and poor. The Bland Altman plot

showed that there was no significant bias in the results

found. No floor and ceiling effects were found. 

Conclusion

The Dutch language version of the PRHWE is a valid and 

reliable questionnaire in patients with hand and wrist com-

plaints. Nevertheless, more research is needed concerning

the responsiveness of this questionnaire. 

Discussion

One of the preformulated hypotheses concerning the sub-

scale about cosmetics was found to be incorrect. Thereby,

this subscale is not used in the PRWHE total score, so it does

not contribute to the questionnaire at all.  

1 Eva is momenteel co-assistent in het RHOC, en heeft het onderzoek gedaan in het kader van haar Wetenschapsstage. 

Eva Perpétua Alvino
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6. Rutger Quispel (MDL-arts)

Title: “CUSUM analysis is a valuable tool to continuously

monitor quality in EUS guided tissue acquisition of solid 

pancreatic lesions in community hospital practice”.

Introduction

Endoscopic ultrasound (EUS) guided tissue acquisition (TA) is

the method of choice to establish a pathological diagnosis of

solid pancreatic lesions. EUS guided TA is a complex multistep

procedure involving efforts of both endosonographers and

cytopathologists. Practice variation regarding quality and

yield of these procedures amongst community hospitals is an

unwanted but existing phenomenon (1). Diagnostic Yield of

Malignancy (DYM) is one of the ASGE defined quality indica-

tors for these procedures with its minimum target value set

at 70% (2). Cumulative sum (CUSUM) analysis is an esta-

blished tool to evaluate endoscopy trainees by visualizing

their performance development over time (3). Similarly,

CUSUM can be used to visualize DYM over time as a tool to

continuously measure quality. 

Methods

We prospectively collected data of EUS guided TA procedures

from 5 regional community hospitals from 2015-2019. A total

of 454 consecutive EUS guided TA procedures was included.

CUSUM curves of DYM, using 70% as a cut off, were created

for all hospitals combined and per hospital. 

Results

The overall CUSUM curve of DYM show a gradual improve-

ment over the years. The CUSUM curve of one of the

participating hospitals however revealed a temporal but

remarkable negative change in the quality of DYM during an

episode of 4 months in 2017. Analysis of potential explanati-

ons for this change revealed a sudden increase in the number

of diagnoses of atypia related to a temporal absence of one

of the more experienced cytopathologists.

Conclusion

CUSUM analysis is an easy-to-use tool to monitor quality and

to guide quality-improvement of EUS guided TA of solid pan-

creatic lesions. Variations in the curve, in particular a negative

trend, may trigger further analyses to instigate corrective

actions. In particular, a change in dedicated staff involved in

the delicate multistep processes of EUS guided TA of solid

pancreatic lesions may have a clinically relevant negative

impact on quality. In anticipation of such possibility, perfor-

mance should be monitored closely using CUSUM analysis.

7. Hannah Schutz (onderzoeker Inwendige Geneeskunde)

Title: “Cumulative sum analyses guiding improvement of

team performance in EUS guided tissue acquisition of solid

pancreatic lesions in community hospitals”.

Introduction

Endoscopic ultrasound (EUS) guided tissue acquisition (TA) is

a complex multistep procedure involving efforts of both

endosonographers and cytopathologists. Published outcomes

on the quality and yield of EUS guided TA are skewed towards

high-volume academic institutions. For community hospitals,

in which the majority of these procedures are performed,

these data are unknown. Rate of adequate sample (RAS) (the

proportion of tissue samples sufficient for cytopathological

evaluation) is the only quality indicator solely reflecting the

work of the endosonography team. The ASGE guideline des-

cribed a performance target of 85% for RAS. Cumulative SUM

(CUSUM) analysis is a method that can be used for quality

control. For EUS CUSUM has been used to evaluate learning

curves of trainees. Aim of this study is to investigate whether

CUSUM might be a good method to visualize and evaluate

the quality of daily practice EUS guided TA of solid pancreatic

lesions in community hospitals.

Methods

In Rotterdam region, The Netherlands, a group of five com-

munity hospitals formed an EUS interest group (QUEST). With

three annual meetings and a regional symposium the goal of

QUEST is to improve the quality of EUS in community hospi-

tals. For this particular study, in each hospital retrospective

data was collected of EUS-FNA/FNB procedures performed in

the year 2013 and 2014. In January 2015, a prospective regi-

stration of all consecutive EUS procedures with FNA/FNB

started. CUSUM was used to identify changes in quality.

Results

A total of 103 retrospective procedures and 454 prospective

procedures were included. Values of RAS improved statisti-

cally significantly after the formation of QUEST (83%

retrospectively and 93% prospectively (95%CI 3 – 19, p

<0.01)). With CUSUM analysis the learning curve shows a

downwards slope in the retrospective series and crosses the

lower decision limit during 2013. About six months before the

formation of QUEST (January 2015) there is a turning point in

the curve. From that point it has an upwards slope crossing

the upper decision limit in December 2016. CUSUM learning

curves also revealed differences in quality between the five

hospitals in QUEST showing relevant positive improvements

after team formation, especially for those hospitals initially

underperforming.
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8. Johan van der Stok (orthopeed)

Title: “Does shape symmetry exist in the lunate bone?

Towards development of a patient-specific lunate implant”.

Introduction

Since the 1970s, attempts have been made to treat 

Kiënbock’s disease by replacing the lunate for an implant.

However, those generic implants were unable to accurately

restore wrist kinematics, leading to disappointing results.

Today, with 3D-printing techniques, designing patient-specific

implants has become a feasible option. Simply based on the

so called ‘symmetry assumption’, patient-specific implant

designs often use the contralateral lunate as a template.

However, the ‘symmetry assumption’ has never been 

validated, and therefore our research question was: is 

there a significant difference in shape, determined through

3D statistical shape modelling, between left and right lunate

in unaffected patients? We hypothesized that the shape of

the left and right lunate bones was similar.

Methods

We conducted a retrospective case-control study using CT-

scans that included both wrists and where made for reasons

other than wrist pathology. The CT-scans were anonymized

and both lunate bones were segmented into .stl-files using

Mimics segmentation software. Right bones were mirrored in

the sagittal plane and 3D statistical shape modelling was per-

formed.

Results

Bilateral CT-scans were obtained from 54 patients (50% male,

average 67.5 years). Statistical shape modelling showed that

modes 1 to 6 contributed respectively 11%, 9%, 7%, 7%, 7%

and 5% to the shape variation of the lunate. Scree plot analy-

sis, using intraclass correlation coefficient, showed that

modes 3, 4, 5, 9 and 10 where asymmetrical. 

Conclusion

The ‘symmetry assumption’ is violated for lunate bone in

unaffected patients. 

Discussion

The observed shape variation among left and right lunate

bones might affect wrist kinematics after implantation of a

patient-specific lunate implant that uses the contralateral

lunate as a template. However, to what extent the observed

asymmetry affects wrist kinematics after implantation war-

rants further biomechanical testing, which we intend to do

with a 4D-CT scan protocol.

Figure 1: mode 1 showing height/width ratio. Mean (left), -

2SD (middle), +2SD (right)

9. Loes de Veld (AIOS Kindergeneeskunde)

Title: “Relation of acute alcohol intoxication to QTc interval

prolongation”. 

Background

Alcohol consumption by children and adolescents has been a

known major risk factor for short- and long-term health-

related outcomes. The relation between blood alcohol 

concentration (BAC) and ECG characteristics and electrolyte

levels, however, have been scarcely investigated in children

and adolescents. 

Methods

This study retrospectively evaluates the QT-nomogram and

QTc-time cut-off values (Bazett’s formula) as a risk assessment

for Torsade de Pointes (TdP) in 420 alcohol intoxicated chil-

dren and adolescents presented at the Reinier the Graaf

hospital, The Netherlands. Secondly, relation between BAC

and QTc-time is evaluated, controlling for demographic fac-

tors, vital functions, and laboratory parameters including

glucose and electrolyte abnormalities. 

Results

More females (p=.005) were admitted to the hospital with

alcohol intoxication than males. Females were younger

(p<.001), while males had higher BAC at presentation (p=.04).

The QT-nomogram showed significantly less false positive

cases versus QTc-time cut-off of 440msec (p<.001) in evalua-

ting the risk of TdP. Moreover, BAC was significantly

correlated with QTc-time (Spearman’s ρ= .136, p <.05). 

However, hierarchical multiple linear regression analyses

showed no significant association between BAC and QTc-time

when controlling for demographic factors, vital functions, and

laboratory parameters (ΔR2=.001, p=.519). 

Conclusion

A QTc-time cut-off of 440msec value might be too sensitive;

while the QT-nomogram can be a practical tool for risk assess-

ment of torsade de pointes in alcohol intoxicated children

and adolescents. Not the level of BAC, but body temperature

and electrolytes are important in the risk assessment of TdP

based on QT(c)-prolongation. 
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE RINVOQ®      (februari 2020)
Naam en samenstelling: RINVOQ 15 mg tabletten met verlengde afgifte. Elke tablet met verlengde 
afgifte bevat upadacitinib-hemihydraat, overeenkomend met 15 mg upadacitinib. Indicaties: RINVOQ 
is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassen 
patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op een of meer disease-modifying antirheumatic drugs 
(DMARD’s) of die niet kunnen verdragen. RINVOQ kan worden gebruikt als monotherapie of in 
combinatie met methotrexaat. Dosering (en wijze van toediening): De aanbevolen dosis upadacitinib 
is 15 mg eenmaal daags. Een behandeling mag niet worden ingezet bij patiënten met een absolute 
lymfocytentelling (ALC) < 500 cellen/mm3, een absolute neutro�elentelling (ANC) < 1.000 cellen/mm3 of 
een hemoglobinewaarde (Hb) < 8 g/dl. Zie rubriek 4.2 in de volledige SmPC voor overige informatie 
over dosering, laboratoriumwaarden en behandelduur. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Actieve tuberculose (tb) of actieve ernstige infecties. 
Ernstige leverfunctiestoornis. Zwangerschap. Waarschuwingen: Combinaties met andere krachtige 
immunosuppressiva zijn niet in klinische onderzoeken geëvalueerd en worden niet aanbevolen, omdat 
een risico op versterkte immunosuppressie niet kan worden uitgesloten. Er is bij patiënten die 
upadacitinib kregen melding gemaakt van ernstige en soms dodelijke infecties (pneumonie, cellulitis en 
bacteriële meningitis) en van opportunistische infecties (tuberculose, multidermatomale herpes zoster, 
orale/oesofageale candidiase en cryptococcose). Patiënten moeten zorgvuldig gecontroleerd worden 
op het ontstaan van tekenen en symptomen van infectie tijdens en na de behandeling met upadacitinib. 
De behandeling met upadacitinib moet worden onderbroken als een patiënt een ernstige of 
opportunistische infectie krijgt. Screen patiënten op tuberculose voordat met een behandeling met 
upadacitinib wordt begonnen. Upadacitinib mag niet worden gegeven aan patiënten met actieve 
tuberculose. In klinische onderzoeken werd melding gemaakt van virale reactivering, inclusief gevallen 
van reactivering van het herpesvirus (bijv. herpes zoster). Er zijn geen gegevens beschikbaar over de 
respons op vaccinaties met levende of geïnactiveerde vaccins bij patiënten die upadacitinib krijgen. Het 
gebruik van levende, verzwakte vaccins tijdens of onmiddellijk vóór de behandeling met upadacitinib 
wordt niet aanbevolen. Het risico op maligniteiten, waaronder lymfomen, is verhoogd bij patiënten met 
reumatoïde artritis. Immunomodulerende geneesmiddelen kunnen het risico op maligniteiten, inclusief 
lymfomen, verhogen. De klinische gegevens zijn momenteel beperkt. Bij ≤ 1% van de patiënten in 
klinische onderzoeken werd melding gemaakt van een absolute neutro�elentelling (ANC) < 1 x 109 
cellen/l, absolute lymfocytentelling (ALC) < 0,5 x 109 cellen/l en hemoglobine < 8 g/dl. Patiënten met 
reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen. De behandeling 
met upadacitinib werd in verband gebracht met een toename in lipideparameters, inclusief totaal 
cholesterol, LDL-cholesterol en HDL-cholesterol. Het effect van deze verhoogde lipidenparameters op 
cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is niet vastgesteld. De behandeling met upadacitinib werd in 
verband gebracht met een toegenomen incidentie van verhoogde leverenzymen in vergelijking met 
placebo. Als een toename van ALAT en ASAT wordt waargenomen tijdens routinecontroles van de 
patiënt en door het geneesmiddel geïnduceerde leverschade wordt vermoed, moet de behandeling met 
upadacitinib worden onderbroken tot deze diagnose wordt uitgesloten. Voorvallen van diep veneuze 
trombose (DVT) en longembolie (LE) zijn gemeld bij patiënten die JAK-remmers, zoals upadacitinib, 
kregen. Upadacitinib moet voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met een hoog risico op DVT/LE. Zie 
voor een volledige lijst de huidige SmPC. Bijwerkingen: De meest gemelde bijwerkingen zijn infecties 
van de bovenste luchtwegen, misselijkheid, verhoogde creatinefosfokinase (CPK) in het bloed en 
hoesten. De meest voorkomende ernstige bijwerkingen waren ernstige infecties (meer informatie zie 
hierboven onder Waarschuwingen). Zie voor een volledige lijst de huidige SmPC.
Farmacotherapeutische groep: Immunosuppressiva, selectieve immunosuppressiva, ATC code: 
L04AA44. A�everstatus: U.R. Registratienummer: EU/1/19/1404/001-005. Registratiehouder: 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Duitsland.
Neem voor vragen contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:
AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. Telefoonnummer: 088 322 2843.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (www.ema.europa.eu) en op www.productinformatie.abbvie.nl.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 
website: www.lareb.nl of bij AbbVie B.V. tel: 088 322 2843, e-mail: pv.ho.nl@abbvie.com.
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Verkorte productinformatie ITULAZAX®
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                Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden 
vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.  
Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

Farmaceutische vorm en samenstelling: Itulazax is een lyofilisaat voor oraal gebruik voor specifieke immunotherapie en 
bevat SQ gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van berk (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet per lyofilisaat voor oraal 
gebruik. Therapeutische indicatie: Itulazax is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten voor de behandeling van 
matige tot ernstige allergische rinitis en/of conjunctivitis geïnduceerd door pollen van de berken homologe groep. Itulazax 
is geïndiceerd voor gebruik bij patiënten met een klinische voorgeschiedenis van symptomen, ondanks het gebruik van 
symptoomverlichtende medicatie, en een positieve testuitslag voor sensibilisatie voor een lid van de berken homologe 
groep (huidpriktest en/of specifieke IgE-test). Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosis voor volwassen 
patiënten is dagelijks één lyofilisaat voor oraal gebruik (12 SQ-Bet). De behandeling met Itulazax dient te worden gestart 
door een arts met ervaring in de behandeling van allergische aandoeningen. Het eerste lyofilisaat voor oraal gebruik 
dient onder medisch toezicht te worden ingenomen en de patiënt dient ten minste een half uur lang te worden gemonitord 
om eventuele directe bijwerkingen te kunnen bespreken en behandelen. Slikken dient te worden vermeden gedurende 
ongeveer één minuut. Niet eten en drinken gedurende 5 minuten na inname. Klinische effect: Het wordt aanbevolen om 
de behandeling met Itulazax buiten het pollenseizoen te starten en deze voort te zetten gedurende het boompollenseizoen.  
Er is een klinisch effect in het boompollenseizoen (berken homologe groep) aangetoond wanneer de behandeling ten minste 
16 weken vóór het verwachte begin van het boompollenseizoen (berken homologe groep) wordt gestart en gedurende 
het gehele seizoen wordt voortgezet. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar voor de start van de behandeling in het 
seizoen. Internationale behandelrichtlijnen geven aan dat met allergie immunotherapie een gunstig effect op het natuurlijke 
beloop van de aandoening kan worden bereikt na een behandelperiode van 3 jaar. De werkzaamheid op lange termijn 
is nog niet vastgesteld. Klinische ervaring met Itulazax bij kinderen van 12-17 jaar is beperkt en bij kinderen <12 jaar zijn 
veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld. Daarom is I Itulazax niet bedoeld voor gebruik bij patiënten <18 jaar. Contra-
indicaties: Overgevoeligheid voor één van de hulpstoffen, een FEV1 <70% van een voorspelde waarde bij aanvang van 
de behandeling, actieve systemische auto-immuunziekten, immuundisfuncties, immunodeficiënties of immunosuppressie 
of kwaadaardige neoplasie met huidige ziekterelevantie. Patiënten bij wie in de afgelopen 3 maanden vóór aanvang van 
de behandeling sprake was van een ernstige astma-exacerbatie of ongecontroleerd astma hadden. Patiënten met acute 
ernstige mondontsteking of wonden in de mond. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Verslechtering 
van astma, een ernstige ontsteking in de mond, wonden in de mond of na een operatie aan de mond, waaronder het 
trekken van tanden of kiezen, of na het verlies van tanden, dient behandeling met Itulazax te worden uitgesteld of lopende 
behandeling tijdelijk te worden onderbroken om de mondholte te laten genezen. Voorzichtigheid is geboden bij het starten 
van Itulazax bij patiënten die eerder een systemische allergische reactie hebben gehad op subcutane immunotherapie voor 
boompollenallergie, en maatregelen om mogelijke reacties te kunnen behandelen dienen beschikbaar te zijn. Patiënten 
met een hartziekte kunnen een verhoogd risico hebben in geval van ernstige systemische allergische reacties. Interacties 
met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-
allergische medicatie kan de tolerantiegrens van de immunotherapie verhogen. Zwangerschap en borstvoeding: Geen 
klinische gegevens. Dierstudies duiden niet op een verhoogd risico. Behandeling dient niet te worden gestart tijdens 
de zwangerschap. Bijwerkingen: Patiënten die  Itulazax gebruiken kunnen voornamelijk verwachten dat binnen de 
eerste paar dagen van de behandeling milde tot matige lokale allergische reacties zullen optreden, die binnen een paar 
maanden zullen verdwijnen (in veel gevallen binnen ongeveer twee weken). In de meeste gevallen kan men verwachten 
dat op iedere dag dat de reactie optreedt, deze binnen 10 minuten na inname van Itulazax zal beginnen en binnen een uur 
zal afnemen. Er kunnen ernstigere lokale allergische reacties optreden. Lokale allergische reacties manifesteren zich in de 
bovenste luchtwegen of in het maagdarmstelsel. Jeukende mond werd gemeld bij 39% van de patiënten, irritatie van de 
keel bij 29% van de patiënten en jeukende tong werd gemeld bij 13% van de patiënten. Systemische allergische reacties, 
waaronder anafylactische reacties, zijn bekende risico's bij patiënten die allergie-immunotherapie krijgen en worden 
beschouwd als een klasse-effect. Symptomen van het orale allergiesyndroom kunnen optreden bij inname van bepaalde 
rauwe groenten, fruit of noten. Behandeling met Itulazax kan de symptomen van reeds bestaand orale-allergiesyndroom 
verergeren en er zijn enkele nieuwe gevallen van orale-allergiesyndroom gemeld. Overdosering: In een fase I-onderzoek 
zijn volwassen proefpersonen met door berkenpollen geïnduceerde allergische rinitis en/of conjunctivitis blootgesteld 
aan doses van maximaal 24 SQ-Bet. Voor adolescenten zijn er geen gegevens beschikbaar voor blootstelling aan een 
dosis boven de aanbevolen dagelijkse dosering van 12 SQ-Bet. Hulpstoffen: Gelatine (afkomstig van vissen), mannitol, 
natriumhydroxide. Houdbaarheid: 28 maanden. Inhoud van de verpakking: Aluminium blisterverpakkingen met 90 
tabletten. Registratiehouder: ALK-Abelló A/S Denemarken. RVG nummer: 123556. Uitgebreide product informatie; Voor 
de volledige informatie (SmPC) en literatuurservice: ALK-Abelló BV, Postbus 60022, 1320 AA Almere, tel 036 – 539 78 40. 
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Samen naar een gezond gewicht! 

‘Overgewicht vormt in Nederland een steeds groter
maatschappelijk probleem,’ vertelt Sandra
Miltenburg, vestigingsmanager. ‘Binnen de

Nederlandse Obesitas Kliniek bieden we begeleiding rondom
afvallen, waarbij een operatieve ingreep onderdeel uitmaakt
van de behandeling.’ ‘Dankzij ons voor- en natraject zijn
patiënten beter voorbereid op de operatie en het doorvoeren
van de nieuwe leefstijl in hun dagelijkse leven,’ vult Caroline
Wiersma, bariatrisch verpleegkundige aan. ‘Uniek hierin is
dat de begeleiding plaatsvindt in groepsverband, zodat
patiënten kracht kunnen putten uit elkaars ervaringen. De
patiënt staat bovendien centraal, waardoor we echt
maatwerk kunnen leveren.’ 

Omgeving 
‘We werken intensief samen met verschillende Centers of
Excellence, de beste ziekenhuizen in ons land,’ vertelt
Sandra. ‘Daarnaast hebben we contracten met alle
zorgverzekeraars die het gehele traject vergoeden wanneer
een patiënt aan de criteria voldoet. Deze criteria worden
vastgesteld in een screening om te kijken of de behandeling

geschikt is voor de patiënt. Bovendien vinden wij het
belangrijk om de omgeving te betrekken in het proces,
vandaar dat wij ook partnersessies geven.’ ‘Het is een
intensief traject, maar wel een met hele goede resultaten op
de lange termijn,’ vult Caroline aan. ‘Om die reden proberen
we werkgevers ook bewust te maken van het feit dat zowel de
werknemer als de werkgever uiteindelijk gebaat is bij een
gezonde leefstijl. Het is erg mooi om de reacties van
patiënten te horen en om op deze manier bij te dragen aan
een gezonde maatschappij!’ 

Meer informatie over de Nederlandse Obesitas Kliniek en over
verwijzen? Bezoek dan de website
www.obesitaskliniek.nl/denhaag/ of bel via telefoonnummer
070-3204703. 

Voor mensen met morbide obesitas is een operatieve ingreep met een intensief leefstijltraject vaak de enige mogelijkheid
om blijvend gewicht te verliezen. De Nederlandse Obesitas Kliniek biedt zo’n compleet behandelprogramma op maat aan
mensen met ernstig overgewicht en eventuele co-morbiditeiten, zoals het gelijktijdig hebben van obesitas en diabetes.
Samen met een psycholoog, arts, diëtist en bewegingsdeskundige wordt gewerkt aan een gezond gewicht. De Nederlandse
Obesitas Kliniek West behandelt jaarlijks zo’n 1250 patiënten. De operaties vinden plaats in het Haaglanden Medisch
Centrum, locatie Antoniushove in Leidschendam of in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

  
  

  

   

      

  

 

   

        

  

    

    

      

         

        

  

   

    

 



Geschikt voor langdurig gebruik1
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De casus

Een 63-jarige medisch-specialist (met o.a. atopie in de voorgeschiedenis)

onderzoekt een man van 90 jaar met een ernstige huidaandoening in het Reinier

de Graaf Gasthuis. Bij opname vertelt zijn mantelverzorger dat patiënt zich

dagelijks in de Noordzee moet baden om zo zijn brandende huid te koelen. De

huisarts had hem enkele maanden voor presentatie op onze Spoedeisende Hulp

naar een privékliniek verwezen. In de privékliniek had hij een behandeling

ondergaan met koelende crème en corticosteroïden-bevattende zalf. 

Echter, omdat de jeuk, uitbreiding van roodheid en korstvorming maar niet

overging, en zelfs uitbreidde, vroeg de dermatoloog uit de privékliniek om een

expert opinion in LUMC. Op de afdeling Dermatologie in LUMC werd

pathologisch onderzoek van de huid verricht en de diagnose parapemphigus

overwogen. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling, waarvoor verzending

van het biopt naar het gespecialiseerde PA-lab van het UMCG, werd de

ingeslagen behandeling uitgebreid met prednison in hoge dosering. 

Op 29 augustus 2020 werd de patiënt door zijn buurman in deplorabele toestand

naar onze Spoedeisende Hulp gebracht alwaar de diagnose ernstige uitdroging

en gegeneraliseerde korstvormende dermatitis werd vastgesteld. De behandeling

die in het LUMC al was gestart, werd nu aangevuld met grote hoeveelheden

vocht en antibiotica. Op 3 september overleed de patiënt, waarna obductie werd

verricht. 10 dagen later kreeg de onderzoekend medisch-specialist last van jeuk.

Aanvankelijk was er niet veel aan zijn huid te zien maar de jeuk nam almaar toe.

Hier ziet u een foto. 

Kunt u met behulp van deze foto achterhalen waaraan de patiënt leed? Wij

geven u een aantal diagnoses in overweging: 

A Lues; 2de stadium

B Parapemphigus 

C Scabiës

D Gegeneraliseerd eczeem secundair geïnfecteerd door krabben

Door Dave Schweitzer, internist-endocrinoloog en Melanie de Cock,

hoofd 3A Interne Geneeskunde.



Op 9 november 2020 jl. gaf Laura Buiteman, Ventilation Prac-

titioner en IC-verpleegkundige, een online presentatie over

beademingsvormen bij COVID-19 patiënten.

De centrale vraag die Laura belichtte, was: Is beademen met

minder energie (mechanical power) beter?

Ademhalen draait grofweg om twee processen, d.w.z. het

uitademen van koolstofdioxide (CO2) oftewel ventilatie, en

het opnemen van zuurstof (O2), oftewel oxygenatie. Mecha-

nisch (kunstmatig) beademen is complexer omdat het niet

vanzelf gaat en schade kan toebrengen aan het lichaam. Het

is dus van belang dat dit met beleid gebeurt. Bij het mecha-

nisch beademen van een patiënt wordt ventilatie

gedefinieerd als ‘ademminuutvolume = teugvolume x adem-

halingsfrequentie’. Mechanische oxygenatie wordt

gedefinieerd als ‘positive eind-expiratoire druk (PEEP) en

zuurstof (O2)’. 

Laura’s onderzoek richtte zich op het onderscheid tussen con-

ventionele beademing, waarbij de instellingen voor ventilatie

en oxygenatie met de hand worden ingesteld en zonodig met

de hand worden bijgesteld en ‘intelligente’ beademing, waar-

bij de beademingsmachine de instellingen bepaalt a.d.h.v.

longmechanica. Deze laatste vorm wordt geautomatiseerde

closed-loop beademing  genoemd en werkt met kunstmatige

intelligentie (INTELLiVENT-ASV). Het IC-team stelt de beade-

ming in a.d.h.v. targets (streefwaarden). De machine bepaalt

vervolgens het teugvolume, ademhalingsfrequentie, PEEP en

zuurstof, en de patiënt kan ook makkelijker mee ademen/zelf

ademen. De effectiviteit van de beademing wordt gecontro-

leerd a.d.h.v. vitale functies en bloedgassen van de patiënt. 

Om de weerstand van de luchtwegen en compliantie van de

longen te overwinnen en om de thoraxwand uit te zetten ten

bate van de ventilatie is mechanical power (mechanische

kracht, MP) nodig; dit is de energie die beademing over-

brengt op het respiratoire systeem. Echter, MP is niet zonder

risico, een deel van deze energie gaat direct naar het long-

weefsel zelf wat een reactie veroorzaakt en potentieel long-

schade kan veroorzaken. Dit heet Ventilator Induced Lung

Injury (VILI). VILI is beademingsgerelateerde longschade, het

is een inflammatoire reactie van het longweefsel, wat  uitein-

delijk kan leiden tot longfibrose en daarmee  definitieve

schade. 

Patiënten met COVID-19 hebben vaak lang beademing met

hoge beademingsvoorwaarden nodig, er is dan meer kans op

VILI.

Laura heeft in haar studie 67 patiënten met COVID-19 geïn-

cludeerd (uit Reinier en AMC) en onderzocht bij deze groep of

de mechanical power lager is als er beademd wordt met

INTELLiVENT-ASV.

De uitkomsten wezen uit dat het beademen met INTEL-

LiVENT-ASV soms zorgt voor grotere teugvolumes (in

vergelijking met conventionele beademing waarbij vaak klei-

nere teugvolumes rond de 6 ml/kg wordt gegeven), maar dit

zorgt wel voor lagere beademingsdrukken en lagere driving

pressure (alveolaire beademingsdruk minus de PEEP), wat

voor zo min mogelijk stress en spanning op de alveoli zorgt

(het zgn. longprotectief beademen). Dit wordt nu toegepast

om te proberen VILI te voorkomen. En hoe minder energie-

overdracht (MP), hoe minder mechanische krachten op de

longen inwerken, wat dan mogelijk weer minder kans op VILI

geeft. Conclusie: geautomatiseerde closed-loop beademing

zorgt voor minder MP en mogelijk dus minder VILI. Wat het

concrete effect is van een lagere MP is nog niet geheel duide-

lijk, het doel is dit de komende jaren te onderzoeken. 

Laura is behalve Ventilation Practitioner en IC-verpleegkun-

dige op de IC in Reinier de Graaf ook bezig met haar

promotieonderzoek op de IC in Amsterdam UMC – locatie

AMC.

Laura is behalve Ventilation Practitioner en IC-verpleegkun-

dige op de IC in Reinier de Graaf ook bezig met haar

promotieonderzoek op de IC in Amsterdam UMC – locatie

AMC
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Wetenschapscafé

Op 15 september jl. gaf Frans van der Horst, klinisch chemi-

cus, een presentatie getiteld: DigiTAAL in de gezondheidszorg

Communiceren is voor de mens een vanzelfsprekendheid.

Ons brein interpreteert en begrijpt taaluitingen. Ons brein

heeft geleerd betekenis te geven aan taal (interpreteert dus

data) en kan deze opgedane kennis vervolgens weer toepas-

sen in nieuwe situaties. 

Dat geldt niet voor computers. Traditionele computeralgorit-

men hebben tot nu toe namelijk grote moeite met het

begrijpen van mensentaal en dit vervolgens toe te passen.

Evenals bij de mens moet de computer geleerd worden wat

de betekenis is van woorden en zinnen. 

Semantische technologie is de computertechnologie die zich

bezighoudt met het ontwikkelen van oplossingen waarmee

computers duiding kunnen geven aan informatie en deze op

een intelligente wijze kunnen toepassen. De semantische

technologie is relatief onbekend bij zorgprofessionals

ondanks dat dit steeds vaker wordt toegepast in het internet.

Het duiden van de inhoud van webpagina’s is bijvoorbeeld

cruciaal om snel de juiste informatie te kunnen vinden. 

De semantische technologie ligt in het verlengde van ‘deep

learning’ en ‘machine learning’. Dit zijn technologieën die

sterk zijn in het vergaren van informatie uit patronen en vor-

men de basis van zelfrijdende auto’s, drones, en

gezichtsherkenning. Op medisch gebied zien we dat terug in

het herkennen van bepaalde afwijkingen op het gebied van

radiologie, pathologie en microscopie. Om dit te kunnen

doen, hebben experts, zoals radiologen, de computer

‘getraind’ in duiden van een bepaald beeldpatroon om tot

een diagnose te komen, zoals bronchitis. 

In geval van tekst (taal) is dit echter veel moeilijker. Een com-

puter kan heel snel woordpatronen herkennen maar is niet in

staat om hieraan de betekenis (semantiek) te geven. Dit moet

evenals bij de mens geleerd worden en hiervoor is kennis van

de mens nodig. Denk maar aan Google zoekmachine; de zoe-

kopdrachten leiden vaak tot een lange lijst van webpagina’s

met weinig relevante informatie. De zoekmachine ‘begrijpt’ je

vraag gewoon niet. Om dit te kunnen, moet semantische

technologie worden toegepast, waarmee bij de bron de bete-

kenis van een object wordt vastgelegd. Dat is de reden

waarom webshops zoals Bol.com en vergelijkingssites zoals

Trivago.com wel heel snel in staat zijn om met een juist ant-

woord te kunnen komen.

Om “artificial intelligence” te kunnen laten werken voor de

zorgprofessionals moet zowel het leren uit complexe data

(“deep learning”) als het toepassen en uitwisselen van

bestaande kennis (“semantic technology”) beschikbaar zijn.

Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van

webshops, zoekmachines, Wikipedia, Eenheid van

Taal en Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) illustreerde

Frans waar de toepassing van semantische technologie zich

momenteel bevindt. 

En wat heeft dit alles te maken met de medische wereld en

de zorg? De stelling van Frans is: “gewoon alles” want alleen

door intelligente technologie kunnen zorgprofessionals wor-

den ontlast en efficiëntere en betere zorg bieden. Echetr,

doordat de inhoudsdeskundigen vaak niet betrokken worden

bij deze vorm van digitalisering van kennis, zie deze projecten

in de praktijk gewoon mislukken, legde Frans uit.

Kortom, we moeten beginnen bij de basis en dat is het een-

duidig vastleggen van de betekenis van een begrip, die zowel

door de mens als computer eenduidig kan worden begrepen

en toegepast. Dit heet een “controlled vocabulary”. Zorgver-

leners leggen momenteel medische gegevens voor een groot

deel in vrije tekstvelden vast. Het nadeel van deze manier van

registreren is dat een hoeveelheid aan waardevolle informa-

tie verloren gaat omdat de inhoud van zo’n veld niet

eenduidig begrepen wordt door de computer. 

Er zijn veel van deze zogenaamde “controlled vocabularies”

beschikbaar. SNOMED1 (Systematized Nomenclature of

Medicine) is hét internationaal medisch terminologiestelsel

dat er voor zorgt dat zorginformatiesystemen dezelfde (tech-

nische) taal spreken. Het is een systematisch opgebouwd

stelsel van medische termen met de bijbehorende synonie-

men, ontwikkeld door en voor zorgverleners. 

In de directe patiëntenzorg worden de termen uit SNOMED

gebruikt om klachten, symptomen, omstandigheden, ziekte-

processen, interventies, diagnoses, resultaten en

besluitvorming eenduidig vast te leggen. SNOMED is daarom

een belangrijk fundament voor het project “Eenheid van Taal”

van Nictiz dat ernaar streeft om de uitwisseling van gegevens

tussen zorgverleners en binnen Persoonlijk Gezondheidsom-

geving (PGO) mogelijk te maken. Hiermee gaat het

uitwisselen en hergebruiken van informatie al een stuk beter,

maar om deze digitale wereld op een echt intelligente omge-

ving voor de mens te laten werken moet nog veel gebeuren

waarbij de professional in the lead moet zijn. Vandaar dat

Frans betrokken is bij een aantal projecten van de TU Delft en

het Kennisinstituut die de Richtlijnen database van medische

richtlijnen beheert om te kijken hoe artificialiIntelligence  en

semantische technologie ons praktische voordelen gaan bie-

den. Frans spreekt de hoop uit dat we in het Reinier daarvoor

een Living Lab kunnen opzetten waarin we alle bestaande

ingrediënten kunnen samenvoegen en tot praktische oplos-

singen voor de praktijk gebruikt kunnen worden.” 

Samenvattend: semantische technologie is cruciaal voor

slimme inzet van artificiële intelligentie, ook in de zorg. Dit is

echter nog lang niet gerealiseerd en dus work in progress. 

1 In Nederland is Nictiz het National Release Center (NRC) van SNO-

MED. Zie www. nictiz.nl
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Uitwerking casus
Het goede antwoord is C 

De medisch-specialist realiseerde zich pas dat hij met schurft was geïn-

fecteerd toen hij een scabiësgangetje in de huid van de linkerpols be-

merkte. Dit was op 17 september. Op 25 september kreeg hij een

telefoontje van een bezorgde patholoog met de boodschap: ‘’Uw pa-

tiënt is onder de diagnose Scabies Novergica overleden’’. De huid van

de patiënt bleek vol met scabiëseitjes te zitten. Hieronder ziet u het

microscopisch beeld dat bij de patiënt, niet bij de medisch-specialist

wel te verstaan, werd aangetroffen. 

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie werd direct ingelicht. In totaal

werden 11 verpleegkundigen behandeld. Op 18 november verzond

Melanie de Cock de volgende email naar alle medewerkers van afde-

ling 3A: 

“Beste collega’s, in de regio heerst Scabiës (schurft). Scabiës is een on-

gevaarlijke huidziekte die veel last kan veroorzaken, met name (nachte-

lijke) jeuk.  Binnen dit ziektebeeld bestaat een variant genaamd

‘scabiës crustosa’, ook wel ‘scabiës norvegica’ genoemd. Dit is een zeer

besmettelijke vorm van verwaarloosde, soms niet herkende scabiës

(bijvoorbeeld bij immuungecompromitteerde patiënten). Op afdeling

3A hebben wij te maken gehad met een patiënt met deze besmettelijke

vorm van scabiës. Sindsdien zijn meerdere collega’s met klachten van

jeuk gezien door de dermatoloog en, indien nodig, behandeld. Desal-

niettemin is de situatie nog niet onder controle want nog steeds pre-

senteren er zich medewerkers en patiënten met klachten. Daarom is

afgelopen maandag in het OMT Scabiës het volgende besloten:

Om verdere verspreiding te voorkomen is het van belang dat alle art-

sen (m.u.v. arts-assistenten in de dienst) en verpleegkundigen die in de

periode van 30 augustus tot op heden op verpleegafdeling Interne Ge-

neeskunde hebben gewerkt, zich tegelijkertijd behandelen met Perme-

trine 5% (Loxazol®) crème -> 2 maal behandelen met 7 dagen er tussen

-> eerste behandeling in het weekend van 21 en 22 november, tweede

behandeling in het weekend van 28 en 29 november. Dit geldt ook voor

de medewerkers die reeds een behandeling hebben ondergaan. Bij een

(preventieve) groepsbehandeling hoeven huisgenoten niet mee behan-

deld te worden.”

Ref. : Zie eveneens “Een 98-jarige vrouw met jeukklachten”. 

Medisch Contact 20 september 2020. 

December 2020



Health & Technology
werken intensief samen
in de deltaregio

~Advertorial~

We leven langer en willen dat in goede
gezondheid doen. De vraag naar zorg
neemt daardoor toe, net als de zorgkosten.
En dat terwijl er steeds minder mensen
zijn die zorg kunnen verlenen. 

Dit vraagt om een zorgtransitie.
Technologische innovaties helpen daarbij. Als
het bijvoorbeeld gaat om slimmer opereren,
om meer focus op preventie en gezondheid of
om het verplaatsen van zorg van het
ziekenhuis naar thuis kan technologie van
grote waarde zijn. Een voorwaarde is wel dat
deze techniek aansluit op de zorgpraktijk. Dat
kan alleen als artsen, ingenieurs en
innovators goed samenwerken - met elkaar
én met patiënten en zorgverleners. 

Samenwerken over de muren van
disciplines heen
Medical Delta is een interdisciplinair
samenwerkingsverband waarin meer dan 280
wetenschappers van de universiteiten en
hogescholen in Zuid-Holland deelnemen.
Samen met zorginstellingen, bedrijven en
overheden zetten we interdisciplinair
onderzoek op. Dit doen we onder meer vanuit
dertien interdisciplinaire wetenschappelijke
programma’s. 

Om innovaties te versnellen, werken we met
praktijkgerichte field- en living labs. Dat is
nodig, want de weg van innovatief idee tot de
dagelijkse zorgpraktijk is lang en ingewikkeld.
Een goed voorbeeld daarvan is het Medical

Delta Living Lab OnderzoeksOK dat gevestigd
is in het Reinier de Graaf Gasthuis. Chirurgen,
ingenieurs en ondernemers komen er samen
in praktische innovatieve
onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld bij een
innovatieproject van SLAM Ortho, een Delfts
bedrijf dat manieren zoekt om slimmer in
botten te kunnen boren. Het maakt de kans op
fouten tijdens de operatie van botbreuken
kleiner en heeft daarmee potentieel veel
impact.

Technologische oplossingen voor een
duurzame zorg. Dat is in het kort wat Medical
Delta nastreeft. Met interdisciplinaire
wetenschappelijke onderzoeken en field- en
living labs zetten we stappen naar dat doel –
vanuit de deltaregio, voor de wereld.

Bent u benieuwd naar wat we nog meer doen
en of we iets voor uw zorgvraag, innovatie of
onderzoek kunnen betekenen? Neem dan een
kijkje op https://www.medicaldelta.nl 

www.medicaldelta.nl 
Life Sciences, Health & Technology
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Dit onderzoek was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de

visie op botgezondheid onder oudere fractuurpatiënten die

geen afspraak maakten op de polikliniek ondanks een

uitnodiging. Voor dit doel werd een groep non-responders

gebeld en gevraagd of zij toestemden in een thuisbezoek

door een medewerker van de fractuurpolikliniek (FLS).

Tijdens zo’n thuisbezoek werd hen gevraagd een vragenlijst

ingevuld (HV). Patiënten die een thuisbezoek niet wenselijk

vonden maar wel bereid waren om een vragenlijst in te

vullen, vormden de controlegroep (Q). Uiteindelijk werden

716 fractuurpatiënten uitgenodigd voor een FLS-bezoek. 510

patiënten reageerden daadwerkelijk, 9 patiënten weigerden

actief en 197 patiënten reageerden niet. Uiteindelijk werden

van de 197 patiënten die aanvankelijk niet reageerden toch

nog 181 patiënten bereikt. Een FLS-medewerker gaf

vervolgens de patiënten (van de 181 die aanvankelijk niet

reageerden) de keus tussen een huisbezoek en het invullen

van een per post bezorgde vragenlijst totdat er 50 patiënten

waren verzameld (HV). Daarna kozen in totaal 42 patiënten

ervoor om alleen een vragenlijst in te vullen die per post

werd toegestuurd (Q). Een derde groep bestond uit de

patiënten die geen bezoek aan huis wilden en niet van plan

waren om een vragenlijst in te vullen (non-HV|Q). Zowel de

HV als Q patiënten waren de mening toegedaan dat hun

toegenomen fractuurrisico niet relevant was. De oorzaak van

de fractuur werd tussen de HV en Q groepen significant

anders beleefd. Ook bleek het vooral de oudere vrouwen met

een ernstige fractuur te zijn die in een thuisbezoek hadden

toegestemd (OR 16.8, 5.3 - 6.1) en deze vrouwen maakten

een kwart uit van het totaal van patiënten die geen afspraak

op de FLS hadden gemaakt. Een interessante groep mede

omdat de benadering zo eenvoudig was gegaan. Slechts een

telefoontje was er nodig om hen te bereiken en thuis op te

zoeken.  

ORTHOPeDIe / RADIOLOGIe

Verburg H, van zeeland Koobs L, Niesten DD, Pilot P,
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Dit onderzoek bestudeert de betrouwbaarheid van twee CT-

technieken om de diepte en de verdeling van het cement

rond knieprotheses op betrouwbaarheid te vergelijken nl. op

tijdstippen een en twee jaar na operatie. Kwadrantopnames

werden manueel en geautomatiseerd gemeten met de s/w-

methode van MATLAB (R Update 2, The MathWorks, Inc.) en

elke berekening werd herhaald door een 2de onderzoeker.

Berekend (per kwadrant) werd de z.g. cement/trabeculaire

botratio op afstanden 1, 3 en 5 mm distaal van de tibiarand

en statistisch vergeleken. Per cement laag vergeleek men de

intra- and inter-rater betrouwbaarheid zowel van de manuele

als van de geautomatiseerde MATLAB-methode. 92 CT-scans

werden vergeleken. De intra- en inter-rater betrouwbaarheid

van de manuele methode varieerde tussen 0.22 en 0.52 en

van de MATLAB-methode van 0.98 tot 0.99. Het MATLAB-

gemeten mediane percentage cement op de verschillende

gedefinieerde dieptelagen cement onder het tibiaplateau

bedroeg van 1 tot 5 mm. resp. 82% en 88% (1mm); 38% en

54% (3mm); en 15% en 25% (5mm). Er was significant minder

cement in het antero-mediale quadrant vergeleken met de

metingen in het antero-laterale en het postero-laterale vlak

op 3 en 5 mm. diepte (p < 0.05). Uit dit onderzoek blijkt dat

m.b.v. een CT-scan en een MATLAB betrouwbaar cement in

de proximale tibia onder een totale knieprothese berekend

kan worden.    

RADIOLOGIe / ORTHOPeDIe

Blom IF, Koster LA, Brinke BT, Mathijssen NMC. effective

radiation dose in radiostereometric analysis of the hip. Acta

orthopaedica. 2020;91(4):390-5.

Radio-osteometrie is de gouden standaard om de

cumulatieve stralingsdosis te meten, toegepast tijdens follow-

up controles bij heupprothese patiënten. In de EU-richtlijn

wordt een veiligheidsmarge (drempelwaarde) van 1.0 mSv
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geadviseerd. In eerder onderzoek is de radio-osteometrische

berekeningsmethode al door Teeuwisse ea. Beschreven.

Teeuwisse had daarmee een effectieve stralingsdosis per

röntgenopname op 0.150 mSv gesteld. Het huidige onderzoek

maakt gebruik van een fantoom en van digitale radiografie

toegepast op een aantal röngentechnieken. Met

geavanceerde s/w wordt de kwaliteit van de radio-

osteometrie uitkomsten gevalideerd. Er werd een effectieve

stralingsdosering van 0.043 mSv berekend met een 90 kV

en12.5 mAs röntgentechniek met 0.2 mm koper + 1 mm

aluminium externe buisfilters hieraan toegevoegd. Dit

betekent dat men- met de gebruikelijke 5-tal foto’s

gedurende een follow-up tijd van 2 jaar - ruim onder de EU

gestelde veiligheidsrichtlijn voor röntgenstraling blijft.        

PROSTAATKANKeRCeNTRUM

Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, Coenen
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Population: Results From the PRO-CAPRI Study in the

Netherlands. Clin Genitourin Cancer. 2020;18(3):e233-53.
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the puerperium. Handb Clin Neurol. 2020;172:125-44.
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A, de Vries K, Ong F, et al waaronder Bakri B. Dexamethasone
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for painful bone metastases: the multicenter double-blind

placebo-controlled three-armed randomized Dutch DEXA

study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020;108(3):546-53.
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Goekoop R, Peeters A, et al. Adequately dosed aerobic
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associations with physical therapy. Rheumatol Int.

2020;40(9):1519-28.
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Mahajan M, Hogewoning JA, zewald JJA, Kerkmeer M,

Feitsma M, van Rijssel DA. The impact of teach-back on

patient recall and understanding of discharge information in

the emergency department: the emergency Teach-Back (eM-

TeBa) study. Int J emerg Med. 2020;13(1):49. 

Informatie verkregen tijdens een ontslaggesprek op de

Spoedeisende Hulp (SEH) wordt notoir slecht onthouden. De

vraag is of dit door gerichte interventie met educatie kan

worden verbeterd. In dit onderzoek werd daartoe de ‘’teach-

back’’ methode getest. Onderzoekers gingen het korte

termijneffect van deze nieuwe methode na en ook de

toepasbaarheid op een SEH. Het betrof een prospectief

onderzoek in ons eigen ziekenhuis. Begrip van het

ontslaggesprek werd vergeleken bij patiënten die met het

teach back gesprek ofwel met een conventioneel gesprek

werden ontslagen. 483 patiënten werden in het onderzoek

geïncludeerd, 239 in de conventionele vs. 244 in de teach-

back groep. De teach-back patiënten scoorden op alle

cognitiedomeinen beter (6.3% versus 4.5%). Teach-back ofwel

gerichte educatie leidde tot minder verlies aan informatie van

49 naar 11.9%. Ook herinnerden de teach-back patiënten zich

relevante informatie m.b.t. terugval beter (41.3% versus

8.1%). Teach-back nam slechts 1:39 min. in beslag tegenover

3.11 min. nodig voor een conventioneel ontslaggesprek. Dus,

concludeerden onderzoekers, is de ‘’teach-back’’ methode

superieur en geschikt om op de SEH te gaan toepassen. 

UROLOGIe

Mekke S, Roshani H, van zanten P, Grondhuis Palacios L,

egberts J, Hendriks N, et al waaronder van Loopik S. TURP

ten tijde van cystolithotripsie? een urologisch dilemma

onder de loep. Tijdschr Urol. 2020(10):88-92.
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Dreijer AR, Kruip M, Diepstraten J, Polinder S, Brouwer R,

Mol PGM, et al waaronder Kragten e. effect of

antithrombotic stewardship on the efficacy and safety of

antithrombotic therapy during and after hospitalization.

PLoS One. 2020;15(6):e0235048.

Bloedverdunning is een relevante behandeling maar niet

ongevaarlijk. Dit onderzoek probeert om het

ziekenhuisintiatief ter ondersteuning van

bloedverdunningsvoorschriften alsmede de kosten ervan in

kaart te brengen. Het betrof een prospectief onderzoek

uitgevoerd in twee centra; voor, en na interventieprotocol.

Looptijd was van oktober 2015 tot december 2017,

betreffende alle volwassenen met antistolling, in welke vorm

dan ook. De interventie was het wel of niet aanbieden van de

diensten van een multidisciplinair interventieteam dat zich

met instructie, interacties van voorgeschreven farmaca

beoordeeld door apothekers, implementatie en uitvoering

van richtlijnen en counseling en herbeoordeling van

voorgeschreven farmaca bezighield. Data van 1886 patiënten

werd verkregen, 941 patiënten zonder teambegeleiding en

945 patiënten met teambegeleiding. Interventie leverde

minder bloedingen op en minder episodes met trombose of

embolie (-1.83% (-2.58% tot -1.08%) per 2 maanden. Kortom,

interventie van een tromboseteam heeft een gunstig effect

zowel op het tegengaan van trombose als op het verkleinen

van het bloedingsrisico. 
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De bijwerkingen waargenomen tijdens klinische studies worden hieronder per frequentiecategorie opgesomd. De 
frequentiecategorieën van bijwerkingen worden als volgt gede�nieerd: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, 
<1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden 
bepaald). Binnen elke frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt op afnemende ernst.

Bijwerkingen die zijn vastgesteld in de gecontroleerde klinische studies en post-marketing

MedDRA Systeem/orgaanklasse Bijwerking en frequentie
Bloed- en lymfestelselaandoeningen Soms: leukopenie, neutropenie; niet bekend*: trombocytopenie
Immuunsysteemaandoeningen Niet bekend*: gelaatsoedeem, tongoedeem, lipoedeem, farynxoedeem
Psychische stoornissen Vaak: angst; soms: visuele hallucinatie
Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn, geheugenstoornis, amnesie, aandachtsstoornis, restless 

legs syndroom; soms: cognitieve aandoening, insult¥; niet bekend*: posterieur 
reversibel encefalopathiesyndroom

Hartaandoeningen Vaak: ischemische hartziekte†; Niet bekend*: QT-verlenging
Bloedvataandoeningen Zeer vaak: opvlieger, hypertensie
Maagdarmstelselaandoeningen Niet bekend*: misselijkheid, braken, diarree
Huid- en onderhuidaandoeningen Vaak: droge huid, pruritus; niet bekend*: huiduitslag
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Zeer vaak: fracturen‡; niet bekend*: myalgie, spierspasmen, spierzwakte, rugpijn
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen Vaak: gynaecomastie
Algemene aandoeningen en  
toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak: asthenie, vermoeidheid

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties Vaak: vallen
* Spontane meldingen afkomstig van post-marketingervaring
¥  Geëvalueerd aan de hand van nauw begrensde zoekbewerkingen (narrow SMQ) van ‘Convulsies’ met inbegrip van convulsie, 
‘grand mal’-convulsie, complexe partiële insulten, partiële insulten en status epilepticus. Dit omvat ook zeldzaam voorkomende 
insulten met complicaties die overlijden tot gevolg hebben.
† Geëvalueerd aan de hand van nauw begrensde zoekbewerkingen (narrow SMQ) van ‘Myocardinfarct’ en ‘Andere ischemische 
hartziekte’ met inbegrip van de volgende voorkeurstermen waargenomen bij ten minste twee patiënten in gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde fase 3-onderzoeken: angina pectoris, kransslagaderaandoening, myocardinfarcten, acuut myocardinfarct, 
acuut coronairsyndroom, instabiele angina pectoris, myocardischemie en kransslagaderateriosclerose.
‡ Omvat alle voorkeurstermen met het woord ‘fractuur’ bij botten. 

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: Insult: In gecontroleerde klinische studies kregen 13 patiënten (0,4%) van de 3.179 
patiënten die behandeld werden met een dagelijkse dosis van 160 mg enzalutamide een insult, terwijl één patiënt (0,1%) die behandeld 
werd met placebo en één patiënt (0,3%) die behandeld werd met bicalutamide een insult kregen. De dosis lijkt een belangrijke 
voorspeller van het risico op insult te zijn, zoals weergegeven in preklinische gegevens en gegevens uit een dosisescalatiestudie. In de 
gecontroleerde klinische studies werden patiënten met een eerder insult of risicofactoren voor het krijgen van een insult uitgesloten. 
In de single-armstudie 9785-CL-0403 (UPWARD) om de incidentie van insulten te beoordelen bij patiënten met predisponerende 
factoren voor een insult (waarbij 1,6% een voorgeschiedenis van insulten had), kregen 8 (2,2%) van de 366 patiënten die met 
enzalutamide behandeld werden, een insult. De mediane duur van de behandeling was 9,3 maanden. Het mechanisme waardoor 
enzalutamide de insultdrempel kan verlagen is niet bekend, maar kan te maken hebben met gegevens uit in-vitro-onderzoeken waaruit 
blijkt dat enzalutamide en de actieve metaboliet ervan zich binden aan en de activiteit kunnen remmen van het GABA-gereguleerde 
chloridekanaal. Ischemische hartziekte: In gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische studies trad ischemische hartziekte op 
bij 2,5% van de patiënten die werden behandeld met enzalutamide plus androgeendeprivatietherapie (ADT) vergeleken met 1,3% 
van de patiënten die werden behandeld met placebo plus ADT. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na 
toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s 
van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. A�ever status: XTANDI is uitsluitend 
verkrijgbaar op recept. Raadpleeg volledige productinformatie (SmPC) op www.astellas.nl.  
Astellas Pharma B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden. Versie: november 2018.

Referenties: 1. Xtandi Summary of Product Characteristics; 2. Armstrong AJ et al. Eur Urol. 2020; 
78: 347-357. XT
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Verkorte productinformatie Fiasp®

 Fiasp®. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Naam: Fiasp® FlexTouch® 100 eenheden/ml; Fiasp® Penfill® 100 eenheden/ml; Fiasp® oplossing voor injectie in 
injectieflacon 100 eenheden/ml. Fiasp® PumpCart® 100 eenheden/ml. Samenstelling en farmaceutische 
vorm: Insuline aspart 100 eenheden/ml; oplossing voor injectie. Indicaties: Behandeling van diabetes 
mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 1 jaar en ouder. Dosering en wijze van toediening: 
Fiasp® is een maaltijdinsuline voor subcutane toediening. Fiasp® moet 0 tot 2 minuten voor het begin van de 
maaltijd worden toegediend, met de mogelijkheid tot toediening tot maximaal 20 minuten na het begin van 
de maaltijd. Bij kinderen is deze mogelijkheid er in situaties waarbij er onzekerheid is over de maaltijdinname. 
De dosering van Fiasp® is per persoon verschillend en wordt bepaald in overeenstemming met de behoeften 
van de patiënt. Fiasp® gegeven als subcutane injectie moet worden gecombineerd met ten minste eenmaal 
daags toegediende middellang- of langwerkende insuline. In een behandeling met een basaalbolusregime 
kan Fiasp® voorzien in ongeveer 50% van de behoefte en kan in de rest worden voorzien door middellang of 
langwerkende insuline. Een nauwgezette controle van de bloedglucosespiegel verdient aanbeveling tijdens 
het overschakelen van andere maaltijdinsulines en gedurende de eerste weken daarna. Er kan worden 
overgeschakeld van een andere maaltijdinsuline op basis van eenheid op eenheid. Een patiënt overschakelen, 
van een ander type of merk insuline of van insuline van een andere fabrikant, op Fiasp® moet onder strikt 
medisch toezicht plaatsvinden en kan een dosisaanpassing noodzakelijk maken. Fiasp® kan worden gebruikt 
voor CSII in pompen die geschikt zijn voor insuline-infusie en zal voorzien in zowel de behoefte aan 
bolusinsuline (ongeveer 50%) als basale insuline. Zo nodig kan Fiasp® intraveneus worden toegediend door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of 
voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste waarschuwingen: Fiasp® PumpCart® is alleen voor gebruik met 
een insuline-infusiepompsysteem dat ontworpen is voor gebruik met deze patroon. Hypoglykemie kan 
optreden als de insulinedosis te hoog is ten opzichte van de insulinebehoefte. Het tijdstip van de hypoglykemie 
weerspiegelt gewoonlijk het tijd-werkingsprofiel van de toegediende insulineformulering. Hypoglykemie kan 
zich na een injectie/infusie eerder voordoen dan bij andere maaltijdinsulines vanwege de eerder intredende 
werking van Fiasp®. Omdat Fiasp® 0 tot 2 minuten voor het begin van de maaltijd moet worden toegediend, 
met de mogelijkheid tot toediening tot maximaal 20 minuten na aanvang van de maaltijd, moet rekening 
worden gehouden met de tijd tot het intreden van de werking bij het voorschrijven aan patiënten die 
bijkomende aandoeningen hebben of een behandeling volgen waarbij een vertraagde voedselopname te 
verwachten is. Nauwlettende controle van de bloedglucosespiegels bij pediatrische patiënten wordt 
aanbevolen wanneer Fiasp® na het begin van de laatste maaltijd van de dag wordt toegediend om nachtelijke 
hypoglykemie te voorkomen. Het gebruik van verkeerde doses of het afbreken van de behandeling kan, in het 
bijzonder bij patiënten die insuline nodig hebben, leiden tot hyperglykemie en diabetische ketoacidose. 
Patiënten moeten worden geïnstrueerd om de injectieplaats telkens af te wisselen om het risico op het ont-
staan van lipodystrofie en cutane amyloïdose te beperken. Het overschakelen van een patiënt op een ander 
type of merk insuline moet geschieden onder strikt medisch toezicht. Bijkomende ziekten, vooral infecties en 
ziekten die gepaard gaan met koorts, verhogen in het algemeen de insulinebehoefte van de patiënt. Er zijn 
gevallen van hartfalen gemeld wanneer thiazolidinedionen werden gebruikt in combinatie met insuline, in het 
bijzonder bij patiënten met risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen. Intensivering of snelle 
verbetering van de glucoseregulatie is in verband gebracht met een voorbijgaande, reversibele oftalmologische 
refractieaandoening, verergering van diabetische retinopathie, acute pijnlijke perifere neuropathie en perifeer 
oedeem. Patiënten en zorgverleners mogen nooit een injectiespuit gebruiken om het geneesmiddel op te 
trekken uit een patroon of FlexTouch®. Insulinetoediening kan de vorming van insuline-antilichamen ver-
oorzaken. Patiënten moeten worden geïnstrueerd om altijd voor elke injectie het etiket van de insuline te 
controleren om onbedoelde verwisselingen tussen Fiasp® en andere insulineproducten te vermijden. Om het 
terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het 
toegediende product goed geregistreerd worden. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De 
meest frequent gemelde bijwerking tijdens de behandeling is hypoglykemie. De volgende bijwerkingen zijn 
gemeld: zeer vaak – hypoglykemie; vaak – allergische huidreacties en reacties op de injectie-/infusieplaats; 
soms – overgevoeligheid en lipodystrofie; niet bekend – anafylactische reacties, cutane amyloïdose. 
Farmacotherapeutische categorie: Geneesmiddelen gebruikt bij diabetes. Insulines en analogen voor 
injectie, ATC-code A10AB05. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig vergoed. Datum: september 2020.

Verkorte productinformatie NovoRapid®

Naam: Naam: NovoRapid® FlexPen® 100 eenheden/ml; NovoRapid® Penfill® 100 eenheden/ml; NovoRapid® 
PumpCart® 100 eenheden/ml en NovoRapid® oplossing voor injectie in injectieflacon 100 eenheden/ml. 
Samenstelling en farmaceutische vorm: Insuline aspart 100 eenheden/ml; oplossing voor injectie. 
Indicaties: NovoRapid® is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, jongeren 
en kinderen vanaf 1 jaar. Dosering en wijze van toediening: De dosering van NovoRapid® is per persoon 
verschillend en wordt bepaald in overeenstemming met de behoefte van de patiënt. NovoRapid® moet 
normaliter worden gecombineerd met middellang- of langwerkende insuline. Bloedglucosecontrole en aan-
passingen van de insulinedosis worden aanbevolen om een optimale glykemische controle te bereiken. 
NovoRapid® wordt subcutaan toegediend door middel van een injectie in de buikwand, de dij, de bovenarm, 
het deltoïdeus gebied of het gluteale gebied. Subcutane toediening in de buikwand zorgt voor een snellere 
opname dan toediening op andere injectieplaatsen. In vergelijking met oplosbare humane insuline wordt de 
snellere werking van NovoRapid® behouden onafhankelijk van de injectieplaats. De werkingsduur varieert 
afhankelijk van de dosis, injectieplaats, doorbloeding, temperatuur en mate van lichamelijke activiteit. Omdat 
de werking van NovoRapid® sneller intreedt, moet NovoRapid® in het algemeen onmiddellijk voorafgaand aan 
een maaltijd worden toegediend. Indien nodig kan NovoRapid® kort na een maaltijd worden toegediend. 
NovoRapid® injectieflacon en NovoRapid® Pumpcart® kunnen worden gebruikt voor continue subcutane 
insuline-infusie (CSII) in pompsystemen die geschikt zijn voor insuline-infusie. CSII moet in de buikwand 
worden toegediend. Indien nodig kan NovoRapid® intraveneus worden toegediend, dit mag alleen met een 
NovoRapid® injectieflacon en moet worden uitgevoerd door artsen of ander medisch personeel. Contra-
indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Belangrijkste waar-
schuwingen: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het 
batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. NovoRapid® PumpCart® is alleen voor 
gebruik met een insuline-infusie pompsysteem ontwikkeld voor het gebruik met deze patroon. Een inadequate 
dosering of het onderbreken van de behandeling kan, voornamelijk bij diabetes type 1, leiden tot hyper-
glykemie en diabetische ketoacidose. Indien de insulinedosis te hoog is ten opzichte van de insuline behoefte, 
kan er hypoglykemie optreden. Het overschakelen van een patiënt op een ander type of merk insuline moet 
geschieden onder strikt medisch toezicht en kan een aanpassing van de dosis noodzakelijk maken. Continu 
afwisselen van de injectieplaats verkleint de kans op reacties op de injectieplaats. Patiënten moeten worden 
geïnstrueerd om de injectieplaats telkens af te wisselen om het risico op het ontstaan van lipodystrofie en 
cutane amyloïdose te beperken. Er zijn gevallen van hartfalen gemeld wanneer pioglitazon werd gebruikt in 
combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten met risicofactoren voor het ont wikkelen van hartfalen. 
Insulinetoediening kan de vorming van insuline-antilichamen veroorzaken. Patiënten moeten worden 
geïnstrueerd om altijd voor elke injectie het etiket van de insuline te controleren om onbedoelde verwisselingen 
tussen NovoRapid® en andere insulineproducten te vermijden. In zeldzame gevallen kan het door de 
aanwezigheid van dergelijke insuline-antilichamen noodzakelijk zijn de insulinedosis aan te passen om een 
neiging tot hyper- of hypoglykemie te corrigeren. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: 
Bijwerkingen die waargenomen zijn bij patiënten die met NovoRapid® worden behandeld, zijn voornamelijk 
het gevolg van het farmacologische effect van insuline. De vaakst gemelde bijwerking tijdens de behandeling 
is hypoglykemie. De frequenties van hypoglykemie verschillen met de patiënten populatie, de dosisregimes en 
het niveau van glykemische regulatie. Bij de start van de insulinebehandeling kunnen zich refractieafwijkingen, 
oedeem en reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, netelroos, ontsteking, blauwe plekken, zwelling en 
jeuk op de injectieplaats) voordoen. Deze bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard. Een snelle 
verbetering van de bloedglucosecontrole kan gepaard gaan met acute pijnlijke neuropathie, die meestal 
omkeerbaar is. Intensivering van de insulinebehandeling met een abrupte verbetering in de glykemische 
regulatie kan gepaard gaan met tijdelijke verergering van diabetische retinopathie, terwijl verbeterde 
glykemische regulatie over een langdurige periode het risico van progressie van diabetische retinopathie 
vermindert.  Farmacotherapeutische categorie: Diabetesmiddelen. Insulines en analogen, snelwerkend, 
ATC-code A10AB05. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig vergoed. Datum: september 2020.

Referenties: 1. Fiasp® SPC, september 2020. 2. Gupta J et al. J Diabetes Sci 
Technol. 2020;14(1):97–104. 3. Russell-Jones D et al. Diabetes Care 2017; 
40(7):943-950. 4. Bode BW et al. Diabetes Care 2019;42(7):1255-1262
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Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl of bij Novo Nordisk B.V.  
Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK Alphen aan den Rijn; Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken.  
Telefoonnummer: 0172 - 449494, E-mail: informatie@novonordisk.com. Zie voor volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu
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Verkorte productinformatie Saxenda®

Naam: Saxenda® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling en farmaceutische vorm: 
liraglutide 6 mg/ml, oplossing voor injectie. Indicaties: Saxenda® is geïndiceerd als aanvulling op een caloriearm dieet en 
verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing bij volwassen patiënten met een aanvankelijke BMI 
(Body Mass Index) van: ≥ 30 kg/m² (obees), of ≥ 27 kg/m² tot < 30 kg/m² (overgewicht) die ten minste één 
gewichtsgerelateerde comorbiditeit hebben, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie, 
dyslipidemie of obstructieve slaapapneu. Behandeling met Saxenda® moet worden gestaakt als de patiënt na 12 weken 
gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaamsgewicht is kwijtgeraakt. 
Dosering en wijze van toediening: De startdosis is 0,6 mg eenmaal daags. De dosis moet worden verhoogd naar 3,0 
mg eenmaal daags in stappen van 0,6 mg met tussenpozen van ten minste één week om de gastro-intestinale 
verdraagbaarheid te verbeteren. Als verhoging naar de volgende dosisstap gedurende twee opeenvolgende weken niet 
wordt verdragen, moet worden overwogen de behandeling te staken. Doseringen hoger dan 3,0 mg per dag worden 
niet aanbevolen. Saxenda® is uitsluitend bestemd voor subcutaan gebruik. Het mag niet intraveneus of intramusculair 
worden toegediend. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. 
Belangrijkste waarschuwingen: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam 
en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. Er is geen klinische ervaring bij patiënten 
met congestief hartfalen NYHA-klasse IV en liraglutide wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik bij deze patiënten. 
De veiligheid en werkzaamheid van liraglutide voor gewichtsbeheersing zijn niet vastgesteld bij patiënten: van 75 jaar of 
ouder; behandeld met andere producten voor gewichtsbeheersing; met obesitas secundair aan endocrinologe 
stoornissen, aan eetstoornissen of aan de behandeling met geneesmiddelen die gewichtstoename kunnen veroorzaken; 
met ernstige nierinsufficiëntie; met ernstige leverinsufficiëntie. Gebruik bij deze patiënten wordt niet aanbevolen. Het 
gebruik van liraglutide voor gewichtsbeheersing is niet onderzocht bij patiënten met lichte of matig ernstige lever-
insufficiëntie. Er is beperkte ervaring bij patiënten met IBD (Inflammatory Bowel Disease) en diabetische gastroparese. Het 
gebruik van liraglutide wordt niet aanbevolen bij deze patiënten. Acute pancreatitis is waargenomen bij het gebruik van 
GLP-1-receptoragonisten. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kenmerkende symptomen van acute 
pancreatitis. Als er een vermoeden van pancreatitis bestaat, moet het gebruik van liraglutide worden gestaakt. Als acute 
pancreatitis bevestigd is, moet niet opnieuw met liraglutide worden begonnen. In klinische studies voor gewichts-
beheersing zijn bij patiënten behandeld met liraglutide meer gevallen van cholelithiase en cholecystitis waargenomen dan 
bij patiënten behandeld met placebo. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kenmerkende symptomen van 
cholelithiase en cholecystitis. Liraglutide moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een 
schildklieraandoening. Een stijging in de hartfrequentie is waargenomen bij gebruik van liraglutide in klinische studies. 
Patiënten moeten worden geïnformeerd over de symptomen van een verhoogde hartfrequentie. Bij patiënten met een 
klinisch relevante blijvende stijging van de hartfrequentie in rust, moet de behandeling met liraglutide worden gestaakt. 
Klachten en symptomen van dehydratie werden gemeld bij patiënten die behandeld zijn met GLP-1-receptoragonisten. 
Patiënten die behandeld worden met liraglutide moeten worden geïnformeerd over het potentiële risico op dehydratie 
met betrekking tot gastro-intestinale bijwerkingen en moeten voorzorgsmaatregelen nemen om een vochttekort te 
voorkomen. Patiënten met diabetes mellitus type 2 die liraglutide krijgen in combinatie met insuline en/of een sulfony-
lureumderivaat hebben mogelijk een verhoogd risico op hypoglykemie. Bij patiënten met diabetes mellitus mag Saxenda® 
niet worden gebruikt als een vervanger van insuline. Diabetische ketoacidose is gemeld bij insuline-afhankelijke patiënten 
na snelle stopzetting of dosisverlaging van insuline. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: Saxenda® 
werd op veiligheid geëvalueerd in 5 dubbelblinde, placebogecontroleerde studies bij 5.813 patiënten met obesitas of 
overgewicht en ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit. De meest frequent (zeer vaak) gemelde bijwerkingen 
tijdens klinisch onderzoek waren aandoeningen van het maagdarmstelsel, waaronder misselijkheid, braken, diarree en 
obstipatie. De meeste gastro-intestinale bijwerkingen waren mild tot matig ernstig en voorbijgaand van aard, en de meeste 
leidden niet tot staken van de behandeling. Zie de volledige productinformatie voor informatie over overige bijwerkingen. 
Farmacotherapeutische categorie: geneesmiddelen gebruikt bij diabetes, glucagonachtig peptide-1-agonisten (GLP-
1-agonisten). ATC-code: A10BJ02. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Niet vergoed. Datum: september 2020.
 
Beroeps beoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl 
of bij Novo Nordisk B.V. Zie voor volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 
DK-2880 Bagsværd, Denemarken.
 
Referentie: 1. SPC Saxenda®. 
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Hylan 0,15/0,15 mg/ml
Samenstelling: Eén ml oplossing bev
en 0,15 mg carbomeer 981. Indic
tomatische behandeling van uit
veroorzaakt door (dreigende) ker

Verkorte SmPC Hylan 0,15/0,15 mg/ml
oplossing (4 april 2018)

 

 

 

 

 
 

Hylan 0,15/0,15 mg/ml, oogdruppels, oplossing. 
én ml oplossing bevat 0,15 mg natriumhyaluronaat 

ndicaties: - ter bescherming en symp-
an uitdrogingsverschijnselen van de ogen 

eigende) keratoconjunctivitis sicca (droge ogen 

e SmPC Hylan 0,15/0,15 mg/ml, oogdruppels, 

 

 

 

 

 
 

veroorzaakt door (dreigende) ker
syndroom), in het kader van het 
gende) uitdroging van het hoor
ging van de oogleden of perifer
waarvan het oog niet gesloten k
gevoeligheid voor de werkzame st
Waarschuwingen en voorzorgen
aanhoudt of verergert, dient de behandeling t
moet een arts of oogarts worden ger
andere oogdruppels worden gebruikt
geveer 15 minuten daarna in te druppelen, 

�ece�ect van deze andere oogdruppels t
baar met het dragen van contac
bijwerkingen zijn gemeld bij Hylan oogdruppels: 

 

 

 

 

 
 

eigende) keratoconjunctivitis sicca (droge ogen 
het syndroom van SjögSjögren. - bij (drei-

an het hoornvlies door (traumatische) beschadi-
ere zenuwverlammingen ten gevolge 

en kan worden. Contra-indicaties: Over-
kzame stof of voor één van de hulpst �en. o�en. 

gen: Als de irritatie van het droge oog 
t de behandeling te worden gestaakt en 

den geraadpleegd. Als naast Hylan nog 
den gebruikt, is het raadzaam om Hylan on-

e druppelen, om beïnvloeding van het 
e oogdruppels te voorkomen. Hylan is verenig-

tactlenzen. Bijwerkingen: de volgende 
ylan oogdruppels: Oogaandoeningen

 

 

 

 

 
 

Voor inlichtingen en corresponden
in Nederland:
Tramedico B.V., Korte Muiderweg 2, 
1382 LR Weesp. Tel.: 088 - 4 222 000
www.tramedico.nl
info@tramedico.nl

Vaak (≥1/100, <1/10): lokale brandende pijn aan de ogen, w
Registratiehouder: Pharma Stulln 
Stulln, Duitsland. A�everstatus:
mer: RVG 115288. Datum laa

 

 

 

 

 
 

ondentie 

andende pijn aan de ogen, wazig zien. 
tulln GmbH, Werksstrasse 3, 92551 

tus: UR. Volledig vergoed. RVG-num-
tum laatste herziening: 4 januari 2019. 

 

 

 

 

 
 

Verkorte productinformatie Rybelsus®

 Rybelsus®. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Naam: Rybelsus® 3 mg, 7 mg en 14 mg, tabletten. Samenstelling en farmaceutische vorm: semaglutide 3, 7 en 14 
mg, tabletten. Indicaties: Rybelsus® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvol doende 
gereguleerde diabetes mellitus type 2 om glykemische controle te verbeteren als toevoeging aan dieet en lichaams-
beweging: als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-
indicaties; in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. Voor onderzoeksresultaten 
met betrekking tot combinaties, werkzaamheid op glykemische controle en cardiovasculaire events, en de onder-
zochte populaties, zie rubriek 4.4, 4.5 en 5.1 van de volledige productinformatie. Dosering en wijze van toediening: 
De startdosis is 3 mg semaglutide eenmaal daags. Na één maand moet de dosering worden verhoogd naar een 
onderhoudsdosering van 7 mg eenmaal daags. Na ten minste één maand met een dosering van 7 mg eenmaal daags, 
kan de dosering worden verhoogd naar een onderhouds dosering van 14 mg eenmaal daags om de glykemische 
controle verder te verbeteren. De maximale aanbevolen eenmaaldaagse dosis semaglutide is 14 mg. Rybelsus® is een 
tablet voor eenmaal daags oraal gebruik. Dit geneesmiddel moet, ongeacht het tijdstip van de dag, op een lege maag 
worden ingenomen. Het moet in zijn geheel worden doorgeslikt met een slok water (maximaal een half glas water, 
overeenkomend met 120 ml). Tabletten mogen niet worden gebroken, geplet of gekauwd, aangezien niet bekend is 
of dit de absorptie van semaglutide beïnvloedt. Patiënten moeten na inname ten minste 30 minuten wachten voordat 
ze iets eten, drinken of andere orale geneesmiddelen gebruiken. Minder dan 30 minuten wachten vermindert de 
absorptie van semaglutide (zie rubriek 4.5 en 5.2 van de volledige productinformatie). Contra-indicaties: Over-
gevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste waarschuwingen: Om het 
terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende 
product goed geregistreerd worden. Semaglutide mag niet worden gebruikt bij patiënten met diabetes mellitus type 1 
of voor de behandeling van diabetische ketoacidose. Wanneer behandeling met een GLP-1-receptoragonist werd 
gestart, is diabetische ketoacidose gemeld bij insuline-afhankelijke patiënten waarbij de dosis insuline snel werd 
verlaagd of stopgezet. Er is geen therapeutische ervaring bij patiënten met congestief hartfalen NYHA-klasse IV. Er is 
geen therapeutische ervaring met semaglutide bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Het gebruik 
van GLP-1-receptoragonisten is mogelijk geassocieerd met gastro-intestinale bijwerkingen die dehydratie kunnen 
veroorzaken. Dit kan in zeldzame gevallen leiden tot een verslechtering van de nierfunctie. Acute pancreatitis is 
waargenomen bij het gebruik van GLP-1-receptoragonisten. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de ken-
merkende symptomen van acute pancreatitis. Bij verdenking op pancreatitis moet het gebruik van semaglutide worden 
gestaakt; als acute pancreatitis bevestigd is, mag niet opnieuw met semaglutide worden begonnen. Voorzichtigheid is 
geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van pancreatitis. Patiënten die worden behandeld met semaglutide in 
combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline, hebben mogelijk een verhoogd risico op hypoglykemie. Het 
risico op hypoglykemie kan worden verlaagd door verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline bij het 
starten van de behandeling met semaglutide. Bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met 
insuline en s.c. semaglutide, is een verhoogd risico op de ontwikkeling van complicaties van diabetische retinopathie 
waargenomen, een risico dat niet uitgesloten kan worden bij oraal toegediende semaglutide. Het opvolgen van de 
doseringsinstructies wordt aanbevolen voor optimaal effect van semaglutide. Als de respons op de behandeling lager 
is dan verwacht moet de behandeld arts zich ervan bewust zijn dat de absorptie van semaglutide zeer variabel is en 
minimaal kan zijn (2-4% van de patiënten zullen niet worden blootgesteld), en dat de absolute biologische beschik-
baarheid van semaglutide laag is. Bijwerkingen: In 10 fase 3a-studies werden 5.707 patiënten bloot gesteld aan alleen 
semaglutide of semaglutide in combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen. De duur van de behandeling 
varieerde van 26 weken tot 78 weken. De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren 
aandoeningen van het maag-darmstelsel, waaronder misselijkheid (zeer vaak), diarree (zeer vaak) en braken (vaak).  
De meeste gastro-intestinale bijwerkingen waren mild tot matig van aard en van korte duur. Hypoglykemie werd zeer 
vaak waargenomen indien semaglutide gelijktijdig werd gebruikt met insuline of sulfonylureumderivaat. Zie de 
volledige product informatie voor informatie over overige bijwerkingen. Farmacotherapeutische categorie: 
genees middelen gebruikt bij diabetes, glucagonachtig peptide-1-agonisten (GLP-1-agonisten). ATC-code: A10BJ06. 
Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig vergoed voor bepaalde patiëntgroepen. Datum: mei 2020.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via  
www.lareb.nl of bij Novo Nordisk B.V. Zie voor de volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu. 
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken. Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK  
Alphen aan den Rijn; Telefoonnummer: 0172 - 44 94 94, E-mail: informatie@novonordisk.com

Referentie: 1. SPC Rybelsus®

Novo Nordisk B.V.
Postbus 443 
2400 AK Alphen aan den Rijn 
T + 31 (0)172 44 94 94 
informatie@novonordisk.com
novonordisk.nl
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: Ursochol® 600. : Zambon Nederland B.V., 
Basicweg 14B, 3821 BR Amersfoort. : Bevat per tablet 600 mg 
ursodeoxycholzuur. : Ursodeoxycholzuur is 
een galzuurpreparaat. 
met een deelstreep. : Ursodeoxycholzuur wordt 

jaar. Voor het oplossen van cholesterolstenen: 8 tot 10 mg/kg per 
PBC (stadia I-III): 12-15 mg/

kg per dag verdeeld in twee of drie doses over de dag. Bij PBC

jaar: 20 mg/kg per dag verdeeld in twee of drie doses over de dag. Zo nodig 

glas melk of een kleine snack. 

levercirrose waargenomen, die weer gedeeltelijk herstelde na staken van de 

gevallen optreden. : Tijdens de eerste drie maanden 

worden gecontroleerd; daarna om de drie maanden. Na 6 tot 10 maanden 

of verkalking vast te stellen. Verlaag de dosering bij diarree of stop de 
behandeling bij aanhoudende diarree. Vrouwen die Ursochol gebruiken 

bevat lactose. : Acute ontstekingen van de galblaas en 
galwegen, occlusie van de galwegen, veelvuldige galkolieken, verkalkte 

RVG: 114131. 
: Uitsluitend Recept.  6 februari 2019. Voor volledige 

® verwijzen wij naar de goedgekeurde 

Zambon Nederland B.V. Tel.: 033-4504 370

200101URS

PecFent 100 microgram en 400 microgram/spray, neusspray, oplossing
Samenstelling: Elke ml oplossing bevat ofwel 1000 mcg of 4000 mcg fentanyl (als citraat). Elke spray (100 microliter) bevat 
ofwel 100 mcg of 400 mcg fentanyl (als citraat). Elke fles PecFent 100 mcg bevat 2 of 8 sprays. Elke fles PecFent 400 mcg 
bevat 8 sprays. Indicatie: Onder controle houden van doorbraakpijn (BTP) bij volwassenen die al een onderhoudstherapie 
met opioïden ondergaan voor chronische kankerpijn. Onderhoudstherapie wordt gedefinieerd als ten minste 60 mg orale 
morfine per dag, ten minste 25 mcg transdermale fentanyl per uur, ten minste 30 mg oxycodon per dag, ten minste 8 mg 
oraal hydromorfon per dag of een equianalgetische dosis van een ander opioïd gedurende een week of langer. Dosering 
en wijze van toediening: De behandeling dient te worden geïnitieerd door, en onder toezicht te blijven van, een arts die 
ervaring heeft in de toepassing van opioïdentherapie bij kankerpatiënten. PecFent dient te worden getitreerd tot een effectieve 
dosis die adequate analgesie biedt en bijwerkingen tot een minimum beperkt. Aanvangsdosis: Eén spray van 100 mcg; 
patiënten moeten ten minste 4 uur wachten alvorens een volgende BTP-episode met PecFent te behandelen. Titratie: Als 
de aanvangsdosis geen effect heeft, kan voor de volgende BTP-episode een hogere dosis van twee sprays van 100 mcg (één 
in elk neusgat) worden gebruikt. Als deze dosis niet helpt, kan men de patiënt een fles PecFent 400 mcg/spray voorschrijven 
en opdragen over te schakelen op één spray van 400 mcg voor de volgende pijnepisode. Als deze dosis niet helpt, kan men 
de patiënt opdragen de dosis te verhogen naar twee sprays van 400 mcg (één in elk neusgat). Zodra een effectieve dosis is 
bereikt, dient deze gedurende twee opeenvolgende behandelde BTP-episoden te worden bevestigd. Onderhoud: Patiënten 
dienen door te gaan met het gebruiken van de vastgestelde effectieve dosis tot maximaal 4 doses per dag. Dosisbijstelling: 
De dosis van PecFent dient alleen te worden verhoogd als de dan gebruikte dosis de BTP gedurende een aantal opeenvolgende 
episoden niet adequaat kan behandelen. Herzie de achtergrondtherapie met opioïden als de patiënt constant meer dan vier 
BTP-episoden per 24 uur heeft. Verlaag de dosis van PecFent als bijwerkingen ondraaglijk zijn of aanhouden. Stoppen met 
de behandeling: Men dient onmiddellijk te stoppen met de behandeling met PecFent wanneer de patiënt geen BTP-episoden 
meer ondervindt. De behandeling voor achtergrondpijn dient volgens voorschrift te worden voortgezet. Als stoppen met de 
gehele opioïdentherapie nodig is, moet de patiënt nauwlettend worden gevolgd door de arts, daar geleidelijke afnemende 
titratie noodzakelijk is om ontwenningseffecten te voorkomen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof 
of hulpstoffen. Patiënten zonder opioïdenonderhoudstherapie omdat er een verhoogd risico op ademhalingsdepressie is. 
Ernstige ademhalingsdepressie of zelfs ernstige obstructieve longaandoeningen. Behandeling van een acute pijn anders dan 
doorbraakpijn. Waarschuwingen en voorzorgen: PecFent bevat fentanyl in een hoeveelheid die fataal kan zijn voor een 
kind en daarom dient PecFent buiten het zicht en bereik van kinderen te worden gehouden. Om de risico’s van bijwerkingen 
tot een minimum te beperken en om de effectieve dosis te bepalen, is het belangrijk dat patiënten tijdens de titratieperiode 
nauwlettend worden gemonitord. Het is belangrijk dat de behandeling met langwerkende opioïden voor het behandelen van 
de persisterende pijn van de patiënt is gestabiliseerd voordat de therapie met PecFent begint. Na herhaalde toediening van 
opioïden als fentanyl kunnen zich tolerantie en afhankelijkheid ontwikkelen. Ook moet in geval van onvoldoende pijncontrole 
na een verhoogde dosis fentanyl rekening worden gehouden met de mogelijkheid van door opioïden geïnduceerde 
hyperalgesie. Er is een klinisch significant risico op ademhalingsdepressie bij gebruik van fentanyl, maar chronisch 
opioïdengebruik verlaagt dit risico. Bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten kan fentanyl ernstiger bijwerkingen 
veroorzaken. PecFent dient met uiterste voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met verhoogde intracraniële 
druk. Fentanyl kan bradycardie veroorzaken; PecFent dient daarom voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met eerder 
opgetreden of bestaande bradyaritmieën. Ook bij patiënten met hypovolemie en hypotensie dient men behandeling zorgvuldig 
te overwegen. Men dient voorzichtig te zijn met het toedienen van PecFent aan patiënten met lever- of nierinsufficiëntie; 
aangetoond is dat bij intraveneuze toediening de klaring van fentanyl verandert bij lever- en nierinsufficiëntie, als gevolg van 
veranderingen in metabolische klaring en plasmaproteïnen. Voorzichtigheid is geboden wanneer PecFent gelijktijdig wordt 
toegediend met geneesmiddelen die de serotonerge neurotransmittersystemen beïnvloeden. Indien serotoninesyndroom 
wordt vermoed, dient behandeling met PecFent te worden gestaakt. De veiligheid en werkzaamheid van PecFent bij kinderen 
onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet vastgesteld. Bijwerkingen: Met PecFent zijn de voor opioïden typerende bijwerkingen 
te verwachten. De ernstigste mogelijke bijwerkingen zijn respiratoire depressie, circulatoire depressie, hypotensie en shock; 
alle patiënten dienen daarop te worden gemonitord. Vaak: desoriëntatie, dysgeusie, duizeligheid, somnolentie, hoofdpijn, 
epistaxis, rinorroe, nasaal ongemak, braken, nausea, constipatie en pruritus. Voorschrijvers dienen de SPC te raadplegen 
voor andere bijwerkingen. Nummers van handelsvergunning: EU/1/10/644/001-7. Houder van handelsvergunning: 
Kyowa Kirin Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, Nederland. De volledige productinformatie (SmPC) is op 
aanvraag verkrijgbaar bij Kyowa Kirin Pharma B.V., tel. 0900-1231236. Afleveringsstatus: UR. Vergoeding en prijzen: 
PecFent wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Datum: Jun 2018 (v2). 

Referenties: 1. Fisher A, Walting M, Smith A et al. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 2010:48(12):860-867 2. Watts P and Smith A 
Expert Opin Drug Deliv 2009;6(5):543-553 3. Castile J, Cheng Y, Simmons B et al. Drug Dev Ind Pharm. 2013;39(5):816-824 
4. Portenoy KR, Raffaeli W, Torres LM et al. J. Opioid Manag. 2010;6(5):319-328 5. Samenvatting van de productkenmerken 
PecFent, september 2018
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Persoonlijke aandacht, vertrouwde zorg!

Emmapark 12, 2641 EL Pijnacker  I  T: 015-369 88 63  I  E: huidtherapie@emmapark12.nl
Voor meer informatie neem een kijkje op www.emmapark12.nl

Onze specialisaties zijn o.a.: 
• Integrale oedeemtherapie

  met aandacht voor 
  alle facetten rondom de 
  oncologische patiënt

• Littekentherapie
• Acnetherapie
• Laserontharing 

Intensieve samenwerking 
 met Medisch Trainings-
 Centrum de Viergang
 (eigenaar Ruud Lindenburg), 
 hét centrum voor fysio-
 therapie, echografi e, dry
 needling en revalidatie.
 www.mtcdeviergang.nl 

PersoonlijkePersoonlijkePersoonlijke aandacht, vertrouwde  aandacht, vertrouwde  aandacht, vertrouwde  aandacht, vertrouwde 

Laagdrempelig
en goed bereikbaar Al ruim 

22 jaar
in eigen 
praktijk!

Huidtherapie Kem
pers

MTC de Viergang
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Wetenschap & Innovatiekalender 
2021

Inschrijven voor cursussen in Mijn Reinier Academie

Cursus

Good Clinical Practice (GCP) 

* Training GCP

* Examen GCP

*Herregistratie (alleen online: zie website van

EMWO)

Innovatieplatform

Klinische epidemiologie inleiding
Geaccrediteerd voor Medisch Specialisten, 

PA en VS  

(8 punten voor volledige cursus)

Statistiek en SPSS

Wetenschapsmiddag

Wetenschappelijke artikelen schrijven

in het Engels

Wetenschappelijke literatuur zoeken

met PubMed

Wetenschapscafé
**Aanmelden via agenda ReinierNet 

2021

Maandag 19 april  

Dinsdag 9 november 

Maandag 11 januari =Online

Dinsdag  16 februari= Online

Woensdag 17 maart =Online

Donderdag 21 april

Maandag 17 mei

Dinsdag 15 juni

Meld je aan op de wachtlijst in 

Mijn Reinier Academie

In ontwikkeling

Woensdag 21 april 

Meld je aan op de wachtlijst in Mijn

Reinier Academie

Alleen op afspraak:

bibliotheek@rdgg.nl

Dinsdag 26 januari

Dinsdag 23 februari

Dinsdag 23 maart

Tijd

17.00 uur-19.00uur

13.00 uur-16.30 uur

12.30 uur-13.15 uur


