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Beste lezer,

Hoewel tijd een abstract en meetbaar gegeven is, is de perceptie van

tijd dat allerminst. Gedurende de afgelopen maanden leek de tijd

voor velen traag voort te sukkelen en kreeg daardoor iets

ongrijpbaars.

Dagen werden weken en vervaagden zonder noemenswaardig besef

van seizoenen en gebeurtenissen die meestal wel een plekje in het

geheugen krijgen. Tradities en gebruikelijke vieringen werden zo van

kleur ontdaan.

Een aantal memorabele gebeurtenissen in Reinier verdienen het

daarom om uit het geheugen naar voren gehaald te worden.

Na Carina Hilders hebben we vanaf maart 2020 een tweede

hoogleraar in ons midden: Maarten van der Elst zal de komende vijf

jaar de leerstoel Technologie ter verbetering van de zorg bekleden op

de TU Delft. Dat is iets om trots op te zijn. U kunt hierover meer lezen

in het interview met hem.

Hulde ook voor de zorgprofessionals die onmiddellijk na de uitbraak

van COVID-19 in de startblokken plaatsnamen en onderzoeken

opstartten. Ze vertellen hoe ze de handen ineen sloegen en wat er

allemaal op hen afkwam. Hoewel het nog te vroeg is om uitkomsten

te vermelden van alle lopende COVID-onderzoeken in Reinier, laten de

verhalen van de onderzoekers zien hoe een onverwachte crisis ook

nieuwsgierig maakt en aanzet tot handelen. We zullen de COVID-19

onderzoeken met grote belangstelling blijven volgen in de volgende

nummers van dit blad.

En natuurlijk komen de promovendi weer aan het woord en ook zij

verdienen een felicitatie!

Veel leesplezier namens de redactieraad,

Daphne Wijffels
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Maarten van der Elst heeft voor geneeskunde gekozen
omdat hij graag op een positieve manier met mensen
wil werken en ze op een slimme manier wil helpen.
Daarnaast is hij als chirurg erg technisch georiënteerd.
Zo is hij gepromoveerd op oplosbare schroefjes, en is
daarna betrokken geweest bij allerlei innovaties. Op 4
maart jl. hield hij zijn intreerede als eerste hoogleraar
‘Technologie ter verbetering van de zorg’. Hij werkt nu
twee dagen per week aan de TU en de overige dagen in
het Reinier de Graaf. De ideale combinatie.

Wat is er veranderd sinds je hoogleraar bent?

“Er zijn natuurlijk meer verplichtingen. Mijn rol is vooral die

van verbinder, tussen de TU en het ziekenhuis, maar ook

tussen afdelingen. Ik begeleid studenten, en verder kan ik nu

meer wetenschappelijk onderzoek initiëren en uitvoeren. Een

voordeel is dat mensen je makkelijk kunnen vinden. Ook

dokters in den lande en hoogleraren chirurgie van medische

faculteiten. Ik heb meer tijd om met studenten te praten, met

collega-hoogleraren technologie over oplossingen na te

denken. Dit was bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis goed te

merken: het beademingsapparaat was erg interessant om

over mee te denken. Uiteindelijk is een apparaat ontwikkeld

dat binnen drie weken in elkaar te zetten is met 3D-geprinte

onderdelen. Met studenten die al eerder onderzoek bij mij

hadden gedaan. Je krijgt veel energie van studenten, jonge

mensen hebben honderden ideeën. Er is veel vrolijkheid. En ik

heb minder tijd om te opereren, maar nog steeds voldoende.”

Wat is je opgevallen?

“De cultuur op de TU is iets anders: in het ziekenhuis ben je

gewend om de hele dag met iedereen te communiceren. Op

de TU zijn de mensen meer gericht op technische

onderwerpen en het werken op een lab. Bijvoorbeeld

communiceren met zieke mensen leren ze nu onder andere

door de bezoeken aan het RdG. Daarnaast is het ziekenhuis

wat hiërarchischer. Verder ben ik hier op de TU heel warm

ontvangen, heel vriendelijk. 

Wat verder is opgevallen, is dat de mensen hier op de TU heel

actief zijn. Wat kunnen we uitzoeken? Dat was goed te merken

tijdens de coronacrisis. Mondmaskers testen?

Beademingsmachine? Beschermende kap voor over je hoofd

ontwikkelen? De TU is heel erg van aanpakken en doen. Geen

stilzitters, actief benaderen. Beetje een chirurgische mindset.”

Maarten’s leerstoel heet Technologie ter verbetering van de

zorg. Deze richt zich op patiëntveiligheid en efficiëntie van

zorgprocessen. “Wat de processen betreft: veiligheid en

efficiency horen bij elkaar. Je kunt een computer laten leren:

als bij bijvoorbeeld een galblaasoperatie instrument X wordt

gepakt, dan is het over 10 minuten klaar, dus collega’s kunnen

de volgende patiënt alvast klaarzetten. De computer leert de

fase kennen waar je bent. Deze registratie van het proces

dient de veiligheid, maar is er ook voor efficiency. Zeker

technologie biedt veel mogelijkheden om processen en

efficiëntie te vergroten. Als je erover nadenkt, is het raar dat

we alles handmatig tellen: elk gaasje en instrument. En dat

terwijl er ook technologie is! Technologie kan ingezet worden

voor allerlei saaie of zware klusjes: tellen, controleren, tillen,
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Interview met Maarten van der Elst over zijn aanstelling als hoogleraar

Leerstoel 'Technologie ter verbetering 

van de zorg'
Door: Margreet Kerkmeer

Het thema van Maartens intreerede was “De stem van de

patiënt”. Technologische innovaties kunnen immers alleen

succesvol geïmplementeerd worden, als de waarden en

prioriteiten van de patiënt hierbij betrokken worden.

Patiënten leggen hun leven in handen van de zorgverleners

en van de technologie die zij hanteren. Het is daarbij

belangrijk dat zij inspraak houden, en dat hun menselijke

waardigheid maar ook bijvoorbeeld de privacy

gerespecteerd worden. De kwaliteit van leven hangt

immers van meer af dan geopereerd te worden met de

allernieuwste technologie. 

Prof. dr. Maarten van der Elst



7

September 2020

INTERVIEW

mensen door het ziekenhuis vervoeren. Dat kun je prima door

robots vervangen. En deze substitutie van minder aan-

trekkelijke en zware taken van personeel naar robot maakt tijd

vrij voor de zorgtaak en om ook eens met een patiënt een

praatje te kunnen maken.”

Maarten geeft onder meer onderwijs bij de bachelorstudie

Klinische Technologie over het gebruik van technologie in de

zorg, en leert hen wat een Klinisch Technicus (oftewel

technisch onderlegde medische professional) in de zorg kan

doen. Zij kunnen ook doorstromen naar de masteropleiding

Technical Medicine of naar Biomedical Engineering. Daarnaast

zijn er veel nieuwe onderwerpen in het multidisciplinair

onderwijs dat de TU samen met geneeskunde van het

Erasmus MC verzorgt.

Stel: je zou maar één ding kunnen bereiken in deze vijf jaar.

“Dan zou ik gaan voor de verbinding tussen ziekenhuis en

studenten, veel meer samenwerken. En iets uitvinden.”

Verbinding en samenwerking liggen Maarten na aan het hart.

Hij licht toe: “In de loop van de jaren zijn we een Medical

Delta Living Lab geworden. Wat je daarvan merkt, is dat je

deel uitmaakt van een actieve gemeenschap die veel aan

innovatie doet. Bovendien hebben we zo twee grants

gekregen, en toegang tot een breder netwerk. Het is daarbij

een voordeel om een perifeer ziekenhuis te zijn, naast het

LUMC en Erasmus MC die ook deel uitmaken van Medical

Delta. Wij hebben volumevoordeel met veel van dezelfde

soort operaties: liesbreuk, blinde darm, prostaat etc. Dus

nieuwe devices of methoden kun je meteen uittesten. De

connectie met RdG is dus belangrijk voor de academische

centra.

En een connectie met de academie hebben we natuurlijk ook

in de persoon van Carina Hilders, als directeur. Zij is erg pro-

innovatie. Zonder haar enthousiasme zouden we niet de

omstandigheden en mogelijkheid hebben gehad voor

bijvoorbeeld deze leerstoel.”

Hoe worden de behoeftes of wensen van patiënten

betrokken in het onderzoek?

“Dat is zeker een cruciaal punt, en dit gebeurt bijvoorbeeld

door betrokkenheid van patiëntenverenigingen, en vragen aan

individuele patiënten in het ziekenhuis in Delft. We testen

dingen ook samen met patiënten. Samen kijken we hoe we

het kunnen verbeteren. Als je iets nieuws wilt introduceren in

de zorg, kost het altijd geld. Dan moet je dus heel kritisch

kijken: Is het veilig? Worden de patiënten er beter van,

bijvoorbeeld een ingreep is minder pijnlijk/ de patiënt hoeft

minder vaak terug te komen/ de operatie is veiliger. En is de

medewerker er blij mee?”

Het grootste deel van het huidige onderzoek is gericht op

ziekenhuiszorg en de processen in een ziekenhuis. Maar veel

zorg wordt buiten ziekenhuizen geleverd: door de thuiszorg, in

verpleeg- en verzorgingshuizen. “Ook bij zorg buiten het

ziekenhuis kun je technologie inzetten. Denk aan stickers voor

op de schouder, die via wifi naar de cardioloog rapporteren

hoe je hartritme is of hoe hoog je bloedsuiker is. Patiënten

hoeven daardoor minder vaak terug naar ziekenhuis. Of een

nieuwe insulinepomp voor kinderen met diabetes. Omdat het

suikergehalte bij hen nogal schommelt, stelt deze pomp het

meteen bij, dat hoeft niet eens meer via een app. Maar dit

soort technologische ondersteuning moet wel gecontroleerd

worden, het liefst op afstand, door een deskundige.” 

Drijft dat de kosten niet erg op? 

Er zijn 1,2 miljoen diabetespatiënten in Nederland. Als die een

handiger naaldje of iets dergelijks hebben en dat kost een

euro per dag, gaat het om 438 miljoen euro per jaar. Maarten:

“Met zulke volumes kost het niet een euro per dag voor 1,2

miljoen mensen maar eerder 10 cent. Alles wat je op grote

schaal kunt doen, wordt veel goedkoper. En bedenk daarbij

dat er minder opnames voor complicaties nodig zijn. Dat is

een enorme kostenbesparing. Maar: veel van de appratuur

moet ontwikkeld worden en getest. Vandaar ook de

onderzoeks-OK. Dan weet je zeker of het efficiënt, effectief en

kostendoelmatig is.”

Het wetenschappelijk onderzoek binnen de leerstoel richt

zich op patiëntveiligheid, efficiëntie van zorgprocessen,

datamanagement en logistiek. Maarten van der Elst

bekleedt de eerste 5 jaar de leerstoel, die is ingebed bij de

Sectie Medical Instruments and Bio-Inspired Technology

van de TU Delft.

Inhuldiging Prof. dr. Maarten van der Elst
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Promovendi aan het woord

Proefschrift: ‘Periconceptional maternal conditions and

virtual reality markers of early placental health’ 

Door: Igna Reijnders

Mijn naam is Igna Reijnders en ik ben sinds juni 2020 weer

terug in het RdGG, nu als AIOS gynaecologie. Tot oktober

2015 heb ik hier gewerkt als ANIOS, waarna ik

promotieonderzoek in het Erasmus MC op de afdeling

Verloskunde en Gynaecologie heb gedaan. 

Het doel van mijn promotieonderzoek was om de

ontwikkeling van de utero-placentaire circulatie in het eerste

trimester te beoordelen en in verband te brengen met foetale

groei en geboorte-uitkomsten. Met behulp van

driedimensionale (3D) power Doppler echoscopie heb ik de

utero-placentaire vaten (en het embryo) afgebeeld bij 7, 9 en

11 weken zwangerschap. Deze 3D-beelden werden

vervolgens bekeken en gemeten op een Virtual Reality

Desktop. Met behulp van dit systeem werden 3D-beelden als

hologram in de ruimte afgebeeld en bewerkt, zodat enkel de

vaten in de placenta gemeten werden. 

Nadat we deze methode hebben gevalideerd, is deze

toegepast bij bijna 250 deelnemers in hun zwangerschap.

Naast het ondergaan van echo’s in het eerste trimester werd

aan deelnemende vrouwen gevraagd om een tweetal

vragenlijsten in te vullen over hun algehele voorgeschiedenis

en hun leefstijl in de ‘periconceptieperiode’ (de periode van

14 weken voor de conceptie tot 10 weken daarna, die van

invloed is op de embryonale, foetale en neonatale

gezondheid, maar ook op de gezondheid op de lange

termijn). Bij 22 en 32 weken zwangerschap zagen we

deelnemers terug voor foetale groeimetingen en

Dopplerprofielen. Deelnemers werden vervolgd tot 1 jaar

postpartum. 

Niet alleen blijkt placentaontwikkeling in het eerste trimester

gerelateerd aan de embryonale en foetale groei en

ontwikkeling, de placentaontwikkeling verloopt mogelijk ook

verschillend voor jongens en meisjes. Verder vonden wij dat

verminderde maternale vasculaire adaptatie in het eerste

Inga Reijnders

Virtual Reality systemen waarmee een compleet utero-placentair vaatvolume is afgebeeld bij 12 weken zwangerschap. 
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PROMOVENDI AAN HET WOORD

trimester gepaard gaat met een kleinere toename van het

utero-placentaire vaatvolume in het eerste trimester en een

lager placentagewicht bij de geboorte. Dit was met name zo

bij zwangerschappen die gecompliceerd werden door

hypertensie, pre-eclampsie, foetale groeivertraging of

vroeggeboorte. De beoordeling van de placenta met behulp

van 3D- echoscopie en VR kan dus bijdragen aan vroege

diagnostiek naar placentaire, embryonale, foetale en

neonatale gezondheid. 

Een volgende stap is om de klinische toepasbaarheid verder

uit te werken; de meting is tijdrovend en we hopen in de

toekomst toe te werken naar bijvoorbeeld een

geautomatiseerde meting. Zo hoop ik als gynaecoloog van de

toekomst bij te dragen aan betere diagnostiek en

behandeling van vrouwen die geconfronteerd worden met

placenta-gerelateerde zwangerschapscomplicaties.

Inmiddels kan ik terug kijken op een mooie periode als

promovenda en hoop ik mijn proefschrift ‘Periconceptional

maternal conditions and virtual reality markers of early

placental health’ begin volgend jaar te verdedigen – met

COVID-19 heeft het aanvragen van een datum helaas nog wat

vertraging opgelopen. 

Dat promotieonderzoek doorzettingsvermogen en flexibiliteit

vergt, zal niemand verbazen. Zeker de verzameling van eigen

data en de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden brengen

tegenslagen met zich mee. Toch is het voor mij een

onmisbare periode geweest: ik heb leren laveren in de

wetenschappelijke wereld (totaal anders dan het werken in

een perifeer ziekenhuis), ik heb mijn onderzoek van begin tot

eind opgezet en verricht (met alle bijbehorende

organisatorische uitdagingen), ik mocht mijn werk

presenteren op internationale congressen en kon mijn

didactische vaardigheden verder ontwikkelen. Stuk voor stuk

zijn dit vaardigheden die ik als medisch specialist in opleiding

nog goed kan gebruiken. Met veel plezier ga ik weer aan de

slag in het Reinier!

Igna Reijnders is AIOS gynaecologie in Reinier

Proefschrift: ‘Ovarian and Fertility preservation prior to

gonadotoxic treatment.’ Efficacy and safety studies

Door: Ellen Hoekman

Ik ben Ellen Hoekman en sinds 1 maart 2020 Chef de Clinique

Gynaecologie. Op 19-12-2019 ben ik gepromoveerd op het

onderwerp Fertiliteitspreservatie. 

In 2008 begon ik als ANIOS gynaecologie in het Reinier de

Graaf en heb hier toen 2 jaar met heel veel plezier mogen

werken. In de tussentijd werd door Carina Hilders onderzoek

opgezet op het gebied van fertiliteitspreservatie, en zij

maakte mij zo enthousiast dat ik 2010 ben begonnen aan dit

promotietraject dat ik in 2019 (eindelijk) heb afgerond. 

Het onderwerp is breed en zo ook mijn proefschrift. 

In Nederland worden jaarlijks 4000 meisjes en vrouwen in de

fertiele levensfase gediagnosticeerd met kanker, waarvoor zij

behandeld moeten worden. Sinds een aantal jaren zijn er

voor zowel oncologische aandoeningen (mammacarcinoom,

Hodgkin lymfoom, osteosarcoom, etc.) als benigne

aandoeningen (beta-thallassemie, immuundeficiënties,

endometriose etc.) die behandeling vereisen die potentieel

schade kunnen aanrichten aan de ovaria, diverse (operatie)

technieken ontwikkeld om de fertiliteit te sparen. In mijn

proefschrift zijn verschillende methodes beschreven,

onderzocht en uitgevoerd om te bezien hoe die ovariële

functie kan worden behouden. Dit is opgesplitst in 3

onderdelen: 

A. Behoud van fertiliteit na chemotherapie: cryopreservatie

van het ovarium 

B. Behoud van fertiliteit na radiotherapie: transpositie van het

ovarium 

C. Behoud van fertiliteit na chemotherapie of radiotherapie:

vitrificatie van eicellen 

A: Behoud van de fertiliteit na chemotherapie: ovarium

cryopreservatie (het invriezen van eierstokfragmenten).

Chemotherapie werkt in op alle cellen van het lichaam en

heeft zo ook effect op de ovaria.

Chemotherapie zorgt in de ovaria onder andere voor atresie

(degeneratie en resorptie) van de rijpende eicellen. Als er

nagenoeg geen eicellen meer in de ovaria aanwezig zijn, 

Ellen Hoekman
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zal de vrouw in de overgang raken en zo postmenopauzaal

worden. Een optie om voor deze vrouwen de fertiliteit te

kunnen behouden, is het invriezen van ovariumweefsel.

Voordat gestart wordt met de chemotherapie zal één van

beide ovaria laparoscopisch verwijderd worden. De buitenste

laag waar de eicellen zich bevinden (de cortex) kan dan van

het ovarium worden afgeprepareerd en in kleine stukjes

worden ingevroren. Als een vrouw na behandeling inderdaad

in de overgang is gekomen, is het mogelijk om de ovariële

fragmenten terug te plaatsen in het achtergebleven ovarium.

Op deze manier kan het fragment aangroeien en kunnen de

eicellen die in dit ingevroren fragment aanwezig waren, zich

weer gaan ontwikkelen. De vrouw zal nu weer een eisprong

krijgen, is weer vruchtbaar en kan dus, ondanks het

schadelijke effect van de chemotherapie, toch nog genetisch

eigen kinderen krijgen. De behandeling wordt in het LUMC

aangeboden sinds 2002. Deze groep patiënten hebben we

gevolgd om te onderzoeken of het daadwerkelijk een zinvolle

behandeling is geweest. Van 2002- 2015 is

ovariumcryopreservatie bij 69 vrouwen verricht vanwege

diverse indicaties. Twintig vrouwen (39,2 %) zijn in de

overgang gekomen na chemotherapie of operatie. Bij 7 van

hen is ovariumweefsel teruggeplaatst: bij 4 hiervan is dat

succesvol geweest in de zin van herstel van ovariële functie

en er zijn in totaal 6 baby’s geboren. 

Bij cryopreservatie van het ovarium bestaat de kans en angst

dat kankercellen die zich in het ovarium bevinden zo worden

ingevroren en dus worden teruggeplaatst ten tijde van

transplantatie. We hebben daarom al het resterende weefsel

dat was overgebleven na preparatie voor cryopreservatie, in

het laboratorium onderzocht. We vonden geen tumorcellen

in het ovarium. Het transplanteren van ovariumweefsel na

het behandelingstraject lijkt, mits strikte indicatiestelling

wordt toegepast, een veilige procedure voor vrouwen die hun

ovarium hebben laten preserveren.

Deel B: Behoud van de fertiliteit na radiotherapie: ovarium-

transpositie (het verplaatsen van de eierstok buiten het te

bestralen gebied)

Naast chemotherapie is ook radiotherapie (bestraling) een

behandeling die vaak wordt gebruikt ter bestrijding van de

kanker. In tegenstelling tot chemotherapie wordt

radiotherapie vaak lokaal gegeven. Als deze radiotherapie op

het bekken is gericht, bestaat er een grote kans dat de ovaria

zullen verlittekenen en daarbij hun functie verliezen. Ook

deze vrouwen zullen dan (vervroegd) in de overgang komen.

Om te voorkomen dat de ovaria worden bestraald, is het

mogelijk om door middel van een operatie, de ovaria vrij te

prepareren en aan de vaatsteel te verplaatsen tot buiten het

gebied dat wordt bestraald: ovariumtranspositie.

Wij hebben data verzameld ten aanzien van de ovariële

functie van alle patiënten die in het LUMC

ovariumtranspositie hebben ondergaan (n = 27). De studie

laat zien dat de 5-jaar ovariële overleving 60.3% bedraagt

versus 0% wanneer de operatie (ovariumtranspositie) niet

was uitgevoerd. Aanvullende vaginale brachytherapie of lage

dosering chemotherapie lijkt geen invloed te hebben op deze

cijfers. In alle leeftijdsgroepen (25-30; 30-35 en 35-40)

vonden wij significant hogere ovariële overleving na ovarium-

transpositie. Bij geen enkele patiënt trad ovariële uitzaaiing

op en alle operaties werden zonder complicaties uitgevoerd.

Na de ingreep trad er bij 1 patiënte een torsie (verdraaiing)

van het opgehangen ovarium op waarvoor opnieuw een

operatie noodzakelijk was om het getordeerde ovarium te

verwijderen. Ovariumtranspositie lijkt met deze cijfers een

veilige behandeling ter voorkoming van het vervroegd

intreden van de overgang na bestraling.  Verder hebben we

deze cijfers nog kunnen onderbouwen met een uitgebreide

literatuurstudie. 

Deel C: Alternatieven voor behoud van de fertiliteit na

chemotherapie of radiotherapie: vitrificatie van eicellen.

Voorafgaand aan zowel chemotherapie als bestraling is het

mogelijk om eicellen in te vriezen: vitrificatie van eicellen.

Eicellen worden, voorafgaand aan de behandeling, verkregen

door middel van een IVF-procedure waarna de verkregen

eicellen worden ingevroren. Als de patiënt na een tijd

ziektevrij is en een kinderwens heeft, kunnen de eicellen

worden ontdooid en in het laboratorium met zaadcellen

worden bevrucht waarna het zich ontwikkelende embryo

teruggeplaatst kan worden in de baarmoeder van de patiënt.

Het invriezen van eicellen is een nauwkeurige procedure

aangezien eicellen relatief groot zijn in vergelijking met

andere lichaamscellen en daardoor zeer gevoelig zijn voor

extreme omstandigheden als invriezen en ontdooien.

Hiervoor is het versneld invriezen, genaamd vitrificatie,

ontwikkeld. We beschrijven de ‘leercurve’ van deze

procedure die door een ervaren embryoloog in een

muismodel in de IVF-kliniek van het Reinier de Graaf te

Voorburg is uitgevoerd. Er is voor een muismodel gekozen

vanwege de ethische aspecten die komen kijken bij het

gebruik van humaan materiaal t.o.v. niet- biologisch

materiaal. Een overleving van embryo’s van >90% kan worden

bereikt waarvoor minimaal 2 oefenpogingen noodzakelijk

zijn. Derhalve bleek voor het ontdooien en opwarmen van de

gevitrificeerde eicellen een duidelijke leercurve te bestaan.

We concluderen en adviseren dat voor het starten van een

vitrificatieprogramma oefensessies noodzakelijk zijn met

biologisch vitaal materiaal om zo verspilling van humane

eicellen te voorkomen.

Natuurlijk, verder onderzoek is nodig om technieken te

blijven verbeteren. Maar naast deze technische aspecten, is

het van belang te beginnen bij de basis en is bewustwording

en kennis hebben van deze behandeling essentieel om zoveel

mogelijk vrouwen te kunnen helpen. En hopelijk is met deze

bijdrage een beetje meer bewustwording gecreëerd. 

Ellen Hoekman is gynaecoloog en werkzaam als Chef de

Clinique gynaecologie in Reinier

PROMOVENDI AAN HET WOORD
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Opzetten van covid-19 studies: pandemie
dwingt tot snelheid van handelen 

Door: Hassan Mkadmi

Toen we voor het eerst te horen kregen dat we ver-
plicht waren om thuis te gaan werken, vanwege de co-
rona-maatregelen, had ik het idee dat het mogelijk
rustiger zou gaan worden aan het wetenschapsfront.
Het tegendeel bleek waar te zijn! Binnen het Reinier
ontstond namelijk een storm aan nationale en interna-
tionale COVID-19 onderzoeksinitiatieven, die als doel
hadden om zoveel mogelijk kennis op te doen over het
coronavirus en de ziekte COVID-19: wat, wie, waarom,
hoe, waar en wanneer? Essentiële kennis die een bij-
drage kan leveren aan eventuele behandel- en preven-
tiestrategieën voor de (nabije) toekomst. Binnen een
mum van tijd zag ik, als klinisch epidemioloog, mijn
mailbox groeien (lees: exploderen) door de onder-
zoeksvragen van onze onderzoekers.

Begindagen van de pandemie

Tijdens de hectische “begindagen van de pandemie”, werd ik

eerste benaderd door Manou Batstra (medisch immunoloog)

en Ward Postuma (internist-hematoloog). Ze hadden een on-

derzoeksvraag op het gebied van COVID-19 serologisch onder-

zoek onder zorgmedewerkers, en wilden dat graag zo snel

mogelijk indienen bij de METC. Zo gezegd, zo gedaan: in zeer

korte tijd wist Manou een goed uitgekiend protocol in elkaar

te draaien dat als basis voor het onderzoeksdossier fun-

geerde. We hebben vervolgens samen in snel tempo het vol-

ledige (WMO-plichtig) dossier weten in te dienen bij de METC

te Leiden (METC-LDD). Een WMO-plichtig dossier bestaat uit

een berg aan formulieren en documenten die ook nog eens in

een bepaald format en met de juiste benamingen moeten

worden ingediend.

Onze indiening werd door de METC goed ontvangen, echter

voorzien van enkele (kritische) pittige vragen met het verzoek

deze opeenvolgend te beantwoorden - ik zou zeggen zoals

het een goed functionerend METC betaamt. De (medische)

vragen werden door Manou en Ward op vlotte en adequate

wijze getackeld en de herindiening bij de METC was binnen

een paar dagen een feit. De METC was tevreden met de be-

antwoording en we kregen een positief oordeel. Complimen-

ten aan de METC, die tijdens deze coronapandemie een

zogeheten fast track beleid hanteert als het gaat om COVID-

19 onderzoek. Dat wil zeggen dat dit soort onderzoek met de

hoogst mogelijke urgentie in behandeling wordt genomen.

Mede hierdoor was het mogelijk het onderzoek in een snel

tempo op te zetten en uit te voeren. Vervolgens werd het 

onderzoekdossier met spoed ingediend bij onze directie ter

beoordeling van de lokale uitvoerbaarheid. Net als de METC

hanteert onze directie een prioriteitenbeleid als het gaat om

COVID-19 onderzoek. De directie gaf het fiat en het onder-

zoek (#1, zie studieoverzicht op p.16) was klaar om van start

te gaan binnen het Reinier.

Felbegeerde METC–goedkeuring

Op min of meer dezelfde wijze zijn we te werk gegaan voor

het onderzoek dat werd geïnitieerd door Eva Lundblad (arts-

microbioloog), Jacobien Ellerbroek (internist-infectioloog) en

Jeannet Bos (internist-infectioloog). Voor de titel en omschrij-

ving van dit onderzoek verwijs ik graag naar studie # 2 in het

studieoverzicht op p.16. Ook dit onderzoek werd als WMO-

plichtig beoordeeld door het METC. Het onderzoeksteam,

met Jeannet voorop, ging ook wat dit dossier betreft voortva-

rend te werk en na een tweede indieningsronde hadden we

de felbegeerde METC–goedkeuring binnen. Het dossier werd

vervolgens in het systeem Castor SMS aangemaakt en ter 

beoordeling bij de directie aangeboden. Het dossier werd

met spoed door onze directie in behandeling genomen, en

het go ahead liet niet lang op zich wachten. Daarmee was de

weg vrij om met het onderzoek in het Reinier te starten. 

Van de vier zelf-geïnitieerde COVID-19 onderzoeken die mo-

menteel lopen in het Reinier, zijn twee als niet-WMO plichtig

beoordeeld door het METC. Het eerste betreft een onderzoek

dat is geïnitieerd door Laura Buiteman (Ventilation Practitio-

ner en IC-verpleegkundige) en Pim van der Heiden (intensi-

vist), en het tweede onderzoek is van Dick Kooper (KNO-arts).

Laura en Pim werken op de IC en staan wat dat betreft aan de

frontlinie in deze pandemie. Het onderzoek dat zij hebben

opgezet, is van groot belang voor (COVID-19) IC-patiënten die

aan de beademing liggen (zie studie #3 in het studieover-

zicht). Ook dit protocol zat dusdanig goed in elkaar dat we

binnen enkele dagen een niet-WMO verklaring van de METC

wisten te bemachtigen. De resultaten van het onderzoek van

Laura en Pim zijn dusdanig relevant dat we met trots mogen

zeggen dat we inmiddels het AMC te Amsterdam als partner

hebben in dit onderzoek. De data en kennis zullen onderling

worden uitgewisseld en de resultaten/bevindingen zullen 

gezamenlijk worden gepubliceerd. 

Het onderzoek van Dick Kooper, omtrent mogelijke reuk-

/smaakverlies bij COVID-19, is een ander voorbeeld van de

snelle en effectieve samenwerking tussen onze onderzoekers

en het Wetenschapsbureau. Dick wist met advies en assisten-

tie van het Wetenschapsbureau een to the point en prachtig

(LEAN) protocol en dito vragenlijst te produceren. 

Reinier Research
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De METC had niet veel bedenktijd nodig om een niet-WMO

plichtig verklaring af te geven voor dit protocol; deze werd

namelijk nog dezelfde dag afgegeven door de METC. Het on-

derzoek werd met hetzelfde tempo ingediend bij de directie

en met dito snelheid positief beoordeeld. Vervolgens is met

behulp van het systeem Castor EDC een survey aangemaakt

en uitgestuurd naar de deelnemers van dit onderzoek. 

De dataverzameling is op dit moment in full swing. 

Snel schakelen en pragmatisch handelen

Kortom, voor alle COVID-19 onderzoeken die nu binnen het

Reinier lopen (zie studieoverzicht), heb ik vanuit het Weten-

schapsbureau een uitermate effectieve samenwerking erva-

ren met de onderzoekers, de wetenschapswerkgroep

COVID-19 en de researchunit oncologie. De laatstgenoemde

groep wil ik in dit verhaal zeker niet vergeten! Edith van Dru-

ten, Carolien Haazer en Brenda van Prooijen hebben alle 

ontwikkelingen met raad en daad bijgestaan. Hun uitgebreide 

ervaring op het gebied van het opzetten en uitvoeren van 

onderzoek en data-management kwam zeer goed van pas.

Zeker ook omdat de dynamiek van “het COVID-19 onderzoek”

in deze pandemie bestaat uit snel schakelen en pragmatisch

handelen daar waar het nodig c.q. noodzakelijk is. 

Tot slot ben ik trots op onze onderzoekers die naast hun hec-

tische werkzaamheden in deze coronaperiode de energie en

wetenschappelijke attitude wisten/weten te behouden om

belangrijk wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te

voeren. Men heeft zich niet uit het veld laten slaan door deze

coronapandemie, integendeel, men heeft deze juist gebruikt

om waardevolle onderzoeksinitiatieven te ontplooien. Sir

Winston Churchill’s toepasselijke motto: “Never waste a good

crisis”, is in dat opzicht tijdloos.

September 2020
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Overzicht COVID-19 wetenschappelijk
onderzoek door Reinier de Graaf

Redactie: Hassan Mkadmi

Tijdens de coronacrisis ontstond in de medische wereld een

enorme behoefte aan informatie over COVID-19. Er is zowel

landelijk als mondiaal een enorme behoefte en noodzaak

ontstaan om gegevens te verzamelen over deze nieuwe in-

fectieziekte. Ook het Reinier de Graaf ziekenhuis (RdGG)

heeft zich aangesloten bij zowel nationale als internationale

onderzoeksinitiatieven op het gebied van COVID-19. Het ver-

zamelen en analyseren van dit soort gegevens zal meer dui-

delijkheid moeten gaan geven over de achtergrond van het

onstekingsproces, mogelijke symptomen, over risicofactoren

voor het krijgen van een ernstige variant van de ziekte, en

over eventuele behandel- en preventiestrategieën. 

#

1

2

3

4

Hoofdonderzoeker (s)

Manou Batstra, Ward Posthuma,

Marja Konstantinovski

Eva Lundblad, Jacobien Ellerbroek, Jeannet Bos  

Laura Buiteman, Pim van der Heiden

Dick Kooper

Titel

COVID-19 serologisch onderzoek onder

ziekenhuismedewerkers 

COVID-19 / SARS-CoV-2 feces PCR diagnostiek 

Mechanical Power of Ventilation in COVID-19 Patients: fully–

automated versus non – automated ventilation, an

observational crossover study

Epidemiologische kenmerken van reuk- en smaakstoornissen

bij COVID 19 patiënten

Tabel I: Reinier de Graaf zelf-geïnitieerd COVID-19 onderzoek 
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Onderstaand overzicht is een weergave van COVID-19 studies

die door RdGG-onderzoekers zijn geïnitieerd, of studies die

door andere instituten zijn geïnitieerd en waarin RdGG als

participerend centrum een belangrijke bijdrage levert.

In de volgende nummers van Reinier Research zullen steeds

een aantal onderzoekers van de verschillende onderzoeksini-

tiatieven aan het woord komen. 

Omschrijving

Onderzoek naar serologische testen die infecties met

SARS-CoV-2 virus kunnen aantonen, en hoe wijdverspreid

is SARS-CoV-2 onder het Reinier de Graaf zorgpersoneel,

en hoe ontwikkelt zich het immuunrespons tegen SARS-

CoV-2? 

Prospectieve pilotstudie naar aantoonbaarheid SARS-CoV-

2 in feces en anusuitstrijkmateriaal van COVID-19- en

voor COVID-19 verdachte patiënten met de huidige

standaard PCR-testmethode1.  

Onderzoek naar het verschil in mechanical power (J/min)

tussen twee beademingsvormen bij patiënten met

COVID-19 op de IC. In dit onderzoek wordt INTELLiVENT-

ASV (fully-automated), dat is een beademingsvorm

waarbij de beademingsinstellingen continu en

automatisch worden aanpast (algoritmisch), vergeleken

met conventionele beademing (non-automated) waarbij

de instellingen handmatig worden aangepast door de

zorgprofessional. Een lagere mechanical power komt long

protectieve beademing ten goede, waarbij er minder kans

is op Ventilator Induced Lung Injury (VILI)

De belangrijkste (sub)onderzoeksvragen zijn: 

1) Is de reukstoornis te classificeren als anosmie2 of

hyposmie3 of anders? 

2) Is er sprake van meerdere nasale klachten, of is de

reuk-/smaakstoornis het enige symptoom?

3) Is er een correlatie tussen reuk-/smaakstoornissen en

co-morbiditeit? 

4) Is er een correlatie tussen reuk-/smaakstoornissen en

andere COVID-19 symptomen?

5) Is het herstel afhankelijk van de mate van ernst van

het COVID-infectie? 

Status (21-07-2020)

De serologische uitslagen van de allereerste afnameronde zijn

bekend, daarbij is 2% van de medewerkers positief voor

antistoffen tegen SARS CoV2. De andere afnamerondes

worden nog getest en analyse van alle epidemiologische data

volgt. Dit om te onderzoeken of bij bepaalde groepen meer

antistoffen aantoonbaar zijn, en of er ook verschillen zijn in de

hoogte van de titers.

De studie  zit nog in de patiënt-inclusie fase. 4 patiënten

geïncludeerd. 

Eerste resultaten zijn bekend, waarbij een significant lagere

mechanical power wordt geconstateerd bij INTELLiVENT-ASV.

De studie is in juli 2020 gestart in het AMC, in augustus is de

verwachting dat de dataverzameling afgerond is. Analyse in

september en het artikel voor wetenschappelijke publicatie zal

in oktober 2020 geschreven worden.

Dataverzameling door middel van uitsturen van vragenlijsten 

(survey) naar COVID-19 patiënten is in volle gang. Huidige

response rate 60%. Een interimanalyse wordt verwacht aug-

sept 2020 .

ONDERZOEK
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#

5

6

7

8

9

10

Lokale hoofdonderzoeker (s)

Jessica van der Bol 

Rolf Brouwer

Laura Buiteman, Pim van der Heiden

Pim van der Heiden

Jacobien Ellerbroek

Jeannet Bos, Jacobien Ellerbroek, Mesut Savas

Titel

Voorspellers van slechte uitkomsten bij de oudere patiënt met

SARS-CoV-2

(COVID-OLD)

Years algorithm or other diagnostic algorithms for patients with

suspected pulmonary embolism and suspected COVID-19

infection.

(ARGUS)

Practice of ventilation in COVID–19 patients :  an observational

study of invasively ventilated patients in the Netherlands

(ProVENT COVID)

Machine learning voor de behandeling van COVID-19 patiënten

op de intensive care. 

Impact of Medical treatment on the clinical course of COVID-19

patients. A large Dutch nation-wide retrospective cohort study.

(IMCOP)

ISARIC Database van COVID-19 patiënten

Tabel II: Reinier de Graaf als deelnemend centrum in COVID-19 onderzoek 
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Omschrijving

Landelijk cohortonderzoek naar de associatie tussen

patiëntkenmerken (incl. geriatrische parameters) versus

(atypische) presentatie en uitkomsten (o.a. mortaliteit) bij

oudere patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. 

In een eerdere studie genaamd YEARS (van der Hulle et

al, Lancet 2017) werd aangetoond dat op basis van enkele

klinische kenmerken (verwerkt in “years algoritme”)

longembolie bij de patiënt kan worden uitgesloten. Een

positieve algoritme-uitslag wordt onderworpen aan CTPA4

(is de referentie test). De ARGUS- studie onderzoekt (o.a.)

of de uitkomsten van de YEARS- studie tevens geldig zijn

voor COVID-19 patiënten met verdenking op

longembolie. 

Het beschrijven en vergelijken van

beademingsinstellingen en klinische kenmerken van

COVID-19 patiënten die opgenomen zijn in de

participerende centra. Onderzocht wordt of er een relatie

bestaat tussen beademingsinstellingen en

patiëntkenmerken, en de klinische uitkomsten (e.g.

beademingsvrije dagen,  duur van IC- en

ziekenhuisopname) 

Het doel van dit onderzoek is om uit de data van de reeds

op de Intensive Care opgenomen COVID-19 patiënten te

leren welke behandelingen bij welke patiënten het beste

werken, en het ziektebeloop bij (verschillende type)

geïnfecteerde patiënten te voorspellen.  Dat “leren” gaat

door middel van zogeheten machine learning5.

Retrospectief multicenter databaseonderzoek naar

behandeleffect van (hydroxyl)- chloroquine bij COVID-19

patiënten. Data van patiënten die wel en niet met dit

middel zijn behandeld, werden vergeleken.  

Deelname Reinier de Graaf Gasthuis aan opbouw

internationale COVID-19-database, ontworpen door

Oxford University en gebruikt door WHO, genaamd

ISARIC6.   Database bevat klinische gegevens over

risicofactoren, klinische presentatie, complicaties,

behandeling en behandeluitkomsten. Gebruikmakend van

deze data kunnen klinische onderzoeksvragen op lokaal,

nationaal of internationaal niveau worden beantwoord

door samenwerkende deelnemende centra.

Status (21-07-2020)

Database wordt deze week gesloten met landelijke data van

ongeveer 1600 ouderen, analyses in voorbereiding voor eerste

manuscript. 

In het Reinier de Graaf zijn 60 ouderen geïncludeerd, de lokale

data van uitkomsten zijn beschikbaar. 

De data van het Reinier is inmiddels allemaal ingevoerd. Alle

participerende centra zijn verzocht dat voor 01-08-2020 in de

database in te voeren. 

Er doen veel Nederlandse IC’s mee, er zijn ondertussen 1100

patiënten geïncludeerd. De laatste data wordt in juli 2020

verzameld,  daarna vlot geanalyseerd en gerapporteerd om

adviezen / richtlijnen klaar te hebben voor de beademing van

toekomstige COVID-19 patiënten.

De data is aangeleverd en resultaten volgen. Het eerste draft

artikel is ter commentaar aan de co-auteurs verstuurd. 

Data is geanalyseerd en manuscript ingediend.

Data invoer nagenoeg compleet. Nationale samenwerking

voor analyse Nederlandse data wordt op dit moment opgezet.

Voorstel voor analyse Reinier de Graaf data ingediend. 

ONDERZOEK

Tabel gaat verder op volgende pagina
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11

12

13

Ward Posthuma, Jeannet Bos, Jacobien Ellerbroek

Jeroen Diepstraten

Marja Konstantinovski, Manou Batstra 

Convalescent plasma therapy from recovered patients to treat

severe SARS-CoV-2 disease

(CONCOVID)

Database of COVID-patients admitted to the hospital to identify

influence of medication use on the clinical course.

(COMET)

Infectivity of SARS-CoV-2 in healthcare workers in correlation

with the humoral immune response

Tabel II: Reinier de Graaf als deelnemend centrum in COVID-19 onderzoek 

# Lokale hoofdonderzoeker (s) Titel  

Legenda:

1 Polymerase Chain Reaction: is een manier om zeer kleine hoeveelheden DNA (van het virus) te multipliceren tot er genoeg van

is om het te analyseren. Hiermee kan de aan-/afwezigheid van het virus worden bevestigd. 

2 anosmie: volledige afwezigheid van reuk 

3 hyposmie: verminderde reuk 

4 CTPA:  computed tomography -pulmonary angiogram 

5 Machine learning: zijn computer algoritmes die gebruikt worden om autonoom, dus zonder begeleiding, te leren van data en

gaandeweg (door middel van datastroom/data-input) te veranderen en te verbeteren. 

6 ISARIC: International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium

7 Immunoglobulines G (IgG): zijn antistoffen die aangemaakt worden bij een herhaald contact met een ziekteverwekker (e.g

virus)  

Bovenstaande klinische studies zijn geïnitieerd door de volgende instituten:

Studie  # 1 t/m 4 door het Reinier de Graaf ziekenhuis

Studie  # 5 en 6 door het LUMC

Studie  # 7 en 8 door het AMC

Studie # 9 door het ISALA ziekenhuis

Studie # 10 Oxford door University/Erasmus MC

Studie # 11 t/m 13 door Erasmus MC 
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Multicenter, gerandomiseerde klinische trial naar het

therapeutisch effect van toediening van plasma van

donoren met antistoffen tegen SARS-Co-V-2.  

Retrospectief databaseonderzoek naar medicatiegebruik

en klinische uitkomsten bij COVID-19 patiënten. 

Serologiestudie naar het immuunrespons van

zorgmedewerkers na het doormaken van COVID-19.

Hierbij wordt geprobeerd een correlatie te vinden tussen

de ernst van de klachten en het immuunrespons door het

meten van IgG7 antistoffen en virus neutralisatie test.

Deze studie is een aanvulling op onze lokaal geïnitieerde

studie (zie studie #1), omdat de deelnemers (i.e.

zorgmedewerkers) in meer detail worden vervolgd.

Twee patiënten geïncludeerd. De studie werd begin/medio

juni 2020 gestaakt in verband met aantoonbaarheid van hoge

titers neutraliserende antistoffen bij ongeveer 75% van de

deelnemende patiënten bij opname. Het ontwerp van de

studie wordt op dit moment aangepast en het onderzoek zal

op korte termijn in aangepaste vorm worden voortgezet.

Manuscript over interim analyse ingediend.

99 patiënten geïncludeerd vanuit het Reinier de Graaf.

Studieprotocol gepubliceerd:

http://ejhp.bmj.com/cgi/content/full/ejhpharm-2020-002329 

Eerst artikel met resultaten ligt bij tijdschrift ter beoordeling.

Deze studie staat even op een laag pitje omdat er bijna geen

nieuwe gevallen van COVID-19 zijn. Op dit moment zijn alle

papieren rond en is iedereen bezig om in de startblokken te

gaan voor een mogelijke tweede coronagolf.
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COVID-19 serologisch onderzoek onder
ziekenhuismedewerkers

Door: Manou Batstra

Begin maart werd Nederland geconfronteerd met een
nieuw virus: SARS-COV-2. Alles ging op slot - een groot
deel van de reguliere zorg werd stopgezet. In mij ont-
waakte, naast improvisatievermogen, mijn sluime-
rende wetenschappelijke geest. Een nieuw virus
waartegen nog geen afweer is opgebouwd! Een kans
om te leren hoe de afweer hiertegen zich zal ontwikke-
len. 

Specifieke afweer tegen een virusinfectie wordt opgebouwd

door T-lymfocyten en B-lymfocyten. Dit is relatief eenvoudig

te meten door te kijken naar antistoffen. Ongeveer 10 dagen

nadat de lockdown was ingegaan, explodeerde mijn mailbox

met aanbiedingen van fabrikanten die ons een test voor anti-

stoffen tegen SARS-COV-2 wilden verkopen. En dat terwijl het

normaalgesproken jaren duurt voordat een goede antistofbe-

paling is ontwikkeld. 

We besloten een onderzoek te initiëren met twee doelen: 

1) het zoeken van een betrouwbaar testsysteem om antistof-

fen tegen SARS-COV-2 te bepalen. 

2) onderzoeken hoe de afweer zich ontwikkelt in een relatief

gezonde groep Nederlanders die in aanraking komt met

het virus.

Enorme toeloop

We realiseerden ons dat we beide doelen prima konden on-

derzoeken met behulp van medewerkers van het eigen zie-

kenhuis. Voor het bestuderen van de afweer wilden we

uitgaan van ‘naïeve’ (nog niet geïnfecteerde) medewerkers.

We moesten daarom zo snel mogelijk starten met de studie,

ook omdat op dat moment nog onduidelijk was hoe snel 

corona om zich heen zou grijpen! Zo gezegd zo gedaan: we

riepen hulp in van onze afdeling bloedafname en onze cen-

trale ontvangst voor het prikken en het invriezen van het

bloed en administreren van de deelnemers. Dankzij de flexibi-

liteit, inzet en ervaring van de betrokken medewerkers was

alles in no time geregeld. Nu maar hopen dat we het ge-

wenste aantal van 200 deelnemers zouden halen!

Met behulp van informatieposters die heel beperkt werden

verspreid, riepen we medewerkers van het ziekenhuis op

voor deelname. Op dag één was het al druk. Dag twee was ik

vrij, maar werd ik ’s ochtends gebeld door de teamleider van

de bloedafname dat het door de enorme toeloop van deelne-

mers onmogelijk was om nog voldoende afstand te houden.

De interesse voor de corona-serologiestudie studie bleek

overweldigend. In allerijl werd de instroom gestopt en werd

hierover een bericht op intranet geplaatst. Bloedafname

werd vervolgens gecontroleerd weer opgestart, met tevens

een informatierondje naar het OCT (Operationeel Crisis

Team). Waar ik in het begin nog bang was niet aan voldoende

deelnemers te komen, waren we genoodzaakt een stop te

zetten op 400. Er was nog geen funding en we waren bang

dat we een groter aantal deelnemers niet zouden kunnen tes-

ten. Voor de vervolgbloedafnames zijn we uitgeweken naar

de hal van de Gravin, omdat we niet het risico wilden lopen

opnieuw te interfereren met de patiëntenstroom op de

bloedafname. 

Mooie samenwerkingsvormen

Voor een studie als deze moet ook toestemming worden ge-

vraagd aan de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC).

Normaalgesproken is dit een lang traject, maar we hadden

haast, want we wilden immers naïeve deelnemers testen. Ge-

lukkig was daar Hassan Mkadmi van het Wetenschapsbureau.

Hij heeft ons geholpen om binnen korte tijd de volledige pa-

pierwinkel die nodig is voor zo’n aanvraag in elkaar te zetten.

Nog twee keer heen en weer gestuurd omdat er natuurlijk

aanvullende vragen waren, maar dit was verrassend snel voor

elkaar. Het is leuk om te zien hoeveel je voor elkaar krijgt en

hoeveel energie er vanuit gaat als je de handen ineen slaat. 

Ondertussen ontstond een mooie samenwerking met Marja

Konstantinovski, onze nieuwe arts- microbioloog. Zij kwam

binnen op 1 april en dompelde zich, naast de diagnostiek, 

gelijk onder in het SARS-COV2 serologieonderzoek. Op basis

van literatuuronderzoek selecteerden we een aantal testsys-

temen dat in aanmerking kwam voor evaluatie. Toen we gin-

gen bestellen, bleken deze in eerste instantie niet leverbaar

te zijn. Daarnaast was de vraag wat we van de in zo korte tijd

ontwikkelde testsystemen konden verwachten en wanneer

een systeem goed genoeg zou zijn. 

Landelijk consortium

Gelukkig ontstonden er landelijke initiatieven. We sloten aan

bij een groot consortium dat alle testen die beschikbaar

waren, evalueerde. Met behulp van serum van IC- patiënten,

patiënten met milde klachten, onze medewerkers met milde

klachten, een controlegroep (uit de vriezer van 2018 – toen

SARS-COV-2 nog niet bestond) en een 20-tal bijzondere sera

van patiënten die ooit een infectie met een ander coronavirus

hadden doorgemaakt, evalueerden we het eerste testsys-

teem. Helaas bleek dit niet goed genoeg. Zowel de sensitivi-

teit (niet alle IC- patiënten waren positief) als de specificiteit
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(er waren meerdere sera positief van patiënten die nog nooit

SARS-COV2 hadden gezien) voldeden niet aan onze eisen.

Over naar een ander systeem – ook dit presteerde onder de

maat. 

In het landelijk consortium was inmiddels de ELISA van de

Chinese firma Wantai als “beste uit de test” gekomen. Deze

test werd nu landelijk gebruikt voor diagnostiek. Ook wij stap-

ten over op dit systeem voor diagnostiek. Maar omdat het

landelijk werd ingezet, bleken geen testen beschikbaar te zijn

voor onderzoeksdoeleinden. Zo kon het gebeuren dat men-

sen inmiddels al voor hun vierde bloedafname waren opge-

roepen en nog steeds geen uitslag van de eerste test hadden

ontvangen. Uiteindelijk kwamen mondjesmaat meer Wantai

testen beschikbaar en 3 maanden nadat we de eerste bloed-

afname hadden verricht, konden we bij de vijfde en laatste

bloedafnameronde alle deelnemers de uitslag van de eerste

ronde meedelen. Slechts 2% van de deelnemers was begin

april positief voor SARS-COV-2 antistoffen!

Was dit dan het einde van de studie?

Nee: inmiddels is een systeem in huis gehaald dat zowel IgM

als IgG- antistoffen kan testen (dit betreft de Maglumi SARS-

CoV-2 IgG en IgM testen van de Chinese firma Snibe Diagnos-

tica). Dit is voor ons onderzoek belangrijk, omdat daarmee

het ontstaan van afweer tegen SARS-COV2 beter kan worden

gemonitord dan met de Wantai test die dat onderscheid niet

kan maken. Gelukkig hebben we in Alyce Bijsterbosch een 

enthousiaste en doortastende HLO-stagiaire gevonden. Alyce

was op zoek naar een afstudeerstage, en dat bleek in verband

met Covid moeilijk te zijn. Wij zijn heel blij dat ze voor ons nu

de antistofbepalingen uitvoert, de resultaten van alle vragen-

lijsten in de database zet en straks gaat helpen bij de analy-

ses. 

We verwachten de komende tijd alle sera te kunnen testen

op het nieuwe systeem. Een snelle blik op een selectie van

sera uit de vierde ronde laat zien dat gedurende de studie

meer mensen (vooral IgM) antistoffen ontwikkeld hebben. 

Dit is wat we verwachten – meer mensen hebben met het

voortschrijden van de tijd contact met het virus gehad (bin-

nen dan wel buiten het ziekenhuis) en het duurt een week of

twee voordat antistofspiegels zich tot een meetbaar niveau

hebben ontwikkeld. 

De resultaten van de testen zullen vanzelfsprekend met de

deelnemers worden gedeeld. De conclusies over het ontwik-

kelen van de afweer delen we graag met jullie in een vol-

gende editie van dit tijdschrift. 

Manou Batstra is Medisch Immunoloog bij Reinier Haga 

Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC)

V.l.n.r.: Alyce Bijsterbosch, Marja Konstantinovski en Manou Batstra
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Bij de recente COVID-19 uitbraak heeft iedereen kunnen

zien dat het van groot belang is als er snel onderzoek

gedaan kan worden om bijvoorbeeld vast te stellen met

welke testen betrouwbaar bepaald kan worden of iemand

besmet is geweest. Deze onderzoeken zijn vanzelfsprekend

alleen mogelijk wanneer de juiste materialen en gegevens

van patiënten beschikbaar zijn. Hierbij spelen de medische

laboratoria van STZ-ziekenhuizen, zoals het RHMDC, een

cruciale rol. 

Door het ontbreken van een goede landelijke “marktplaats”

zijn de laatste maanden talloze e-mails en telefoontjes

tussen onderzoekers en laboratoria uitgewisseld om na te

gaan of materialen beschikbaar waren of voor een bepaald

doel konden worden verzameld. Desondanks zijn uiteindelijk

veel onderzoeken niet, dubbel of incompleet uitgevoerd.

Om hierin verbetering te brengen, hebben enkele UMC-

biobanken, onderzoekers en het RHMDC het “NL Biobank

Covid-19” initiatief gestart onder de hoede van Health-RI.

Health-RI is een belangrijke landelijke Research Infrastructuur

(RI) waarmee samenwerking op het gebied van medisch

onderzoek wordt vergemakkelijkt. Met de “biobank” en

“marktplaats” applicaties van de NL Biobank kan de opslag

van materialen en de samenwerking tussen betrokken

partijen bij het doen van onderzoek sterk worden verbeterd. 

Dit is een prachtig samenwerkingsinitiatief waarmee wij onze

rol als STZ-ziekenhuizen nog veel beter uit de verf kunnen

laten komen en uitstekend past bij de ambities van het RdGG.

Gelukkig wordt het initiatief breed gesteund door belangrijke

spelers zoals VWS, STZ, NFU, FMS Health-RI en natuurlijk ook

onze beroepsverenigingen. Want algemeen wordt onderkend

dat wij in de toekomst beter voorbereid moeten zijn op een

volgende uitbraak. Dit bewustzijn geeft een goed fundament

voor de uitrol van een efficiënt landelijk NL Biobank netwerk.

Momenteel worden, onder andere in het RdGG, enkele

pilotprojecten opgezet om ervaring op te doen met de NL

Biobank werkomgeving. 

Frans van der Horst is klinisch chemicus bij RHMDC en mede-

initiatiefnemer van de NL Biobank Covid-19
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Reinier de Graaf en het landelijke “NL Biobank
Covid-19” initiatief

Door: Frans van der Horst
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De effecten van closed-loop beademing op
het ontstaan van beademing gerelateerde
longschade 

Door: Laura Buiteman

Sinds 2010 werk ik als Intensive Care-verpleegkundige
op de IC van het Reinier de Graaf. Na het voltooien van
de opleiding tot IC-verpleegkundige, waar ik in de jaren
daarna verschillende projecten en IC-gerelateerde ne-
venwerkzaamheden heb uitgevoerd, had ik behoefte
aan meer verdieping en uitdaging. Beademing heeft al-
tijd al mijn speciale aandacht gehad, ik blijf het beade-
mingsproces fascinerend vinden. In 2018 ben ik dan
ook de opleiding tot Ventilation Practitioner gaan vol-
gen en ik heb deze afgerond in 2019. De opleiding
bevat veel inhoudelijke verdieping en (het uitvoeren
van) wetenschappelijk onderzoek en leidt op tot ver-
pleegkundig specialist op het gebied van respiratie en
beademing. Tijdens deze opleiding had ik dan ook mijn
eerste kennismaking met het opzetten, uitvoeren en
beschrijven van wetenschappelijk onderzoek. Ik heb
een kleine studie gedaan naar de effecten van closed-
loop beademing op het ontstaan van beademing gere-
lateerde longschade, ofwel Ventilator Induced Lung
Injury (VILI). 

Beademing is vaak noodzakelijk op een IC, maar er is altijd

kans op het ontstaan van longschade, doordat beademing fysi-

ologisch gezien een wereld van verschil is ten opzichte van een

normale ademhaling. De longen zijn eigenlijk niet gemaakt

hiervoor en het risico is dat de longblaasjes kapot gaan.

Het structurele gebruik van closed-loop beademing is relatief

nieuw in de IC-wereld. Bij conventionele beademing draai je

als arts of verpleegkundige regelmatig zelf aan de knoppen,

om teugvolumes, beademingsdrukken of de hoeveelheid zuur-

stof aan te passen. Dit doe je om de beademing te optimalise-

ren en om zo veilig mogelijk voor de longen te beademen. Bij

closed-loop beademing laat je een deel van deze aanpassin-

gen over aan de machine, zodat aanpassingen sneller, fre-

quenter en structureler verlopen. 

In januari 2020 is men op de IC in Reinier gestart met geauto-

matiseerde closed-loop beademing (INTELLiVENT-ASV). Dit

heb ik samen met mijn collega-Ventilation Practitioner Niels

Verburg en intensivist Pim van der Heiden geleid, nadat we

met het IC-team gewend waren geraakt aan de beademings-

machines (die we sinds april 2019 gebruiken) die deze beade-

mingsvorm aanbiedt. Deze beademingsvorm is het neusje van

de zalm als het gaat om closed-loop beademing. Door middel

van het toepassen van kunstmatige intelligentie berekent deze

vorm continu, aan de hand van de longmechanica, wat de

juiste ademhalingsfrequentie is en wat de beste teugvolumes,

beademingsdrukken en zuurstoffracties zijn, en past dit bin-

nen ingestelde doelen en grenzen ook automatisch aan. 

Longschade door beademing is niet makkelijk te zien op een

foto of te meten met een test. Daar wordt veel onderzoek

naar gedaan en een nieuw inzicht is ‘Mechanical Power’ (MP).

Door het berekenen van MP is het mogelijk de hoeveelheid

energie die door de beademingsmachine wordt overgebracht

op de longen inzichtelijk te maken. Deze energie is nodig om

de longen uit te zetten voor de ventilatie, maar een deel van

deze energie gaat direct naar de longblaasjes en kan zorgen

voor schade. MP wordt berekend door middel van een for-

mule die beademingsdrukken, het teugvolume en de ademha-

lingsfrequentie combineert tot een bepaalde waarde. Hoe

lager deze waarde, hoe minder energie er op het respiratoire

systeem wordt overgebracht en dit leidt waarschijnlijk tot min-

der beademingsgerelateerde longschade. MP is een vrij

nieuwe, innovatieve meting waarover nog veel onbekend is.

In mijn eerste studie, die ik heb verricht in het kader van de

opleiding tot Ventilation Practitioner, heb ik gekeken naar de

MP die gegenereerd wordt bij conventionele beademing.

Deze uitkomsten heb ik vergeleken met de MP van closed-

loop beademing bij de beademde IC-patiënt. Deze studie liet

zien dat, ondanks de kleine onderzoekspopulatie, de hoeveel-

heid MP (dus de overgebrachte energie) significant lager is

met closed-loop beademing. Deze studie wordt op dit mo-

ment voor wetenschappelijke publicatie voorbereid, waarbij

ik hoofdauteur ben en dus ‘in the lead’ bij het schrijven, aan-

passen en indienen van de publicatie. 

Bij het opzetten en uitwerken van deze studie is een samen-

werking ontstaan met prof. Marcus Schultz uit het Amster-

dam University Medical Center (locatie AMC). Dit heeft geleid

tot een promotietraject waar ik in februari mee begonnen

ben. Samen met Pim van der Heiden (intensivist) als copro-

motor, werken we sindsdien aan het verder uitwerken van 

dit promotietraject. Dit zal zich richten op de effecten van 

closed-loop beademing en het voorkomen van VILI. 

Toen de coronacrisis zich aandiende en grote aantallen pa-

tiënten op de IC opgenomen werden, waarvan een groot deel

ook beademingsproblemen had, was dat het moment om

mijn tweede studie op te starten. Eigenlijk een vervolg op de

eerste MP-studie, maar in iets andere vorm. Ik wilde in een

cross-over studie (dus in dezelfde patiënt) conventionele 

beademing vergelijken met geautomatiseerde closed-loop

beademing (INTELLiVENT-ASV), en dan alleen bij de COVID-19

patiënten. Een erg actueel onderwerp.
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Laura Buiteman

Bij het opzetten van beide onderzoeken, heb ik veel hulp

gehad van Hassan Mkadmi van het Wetenschapsbureau.

Samen hebben we de databases in Castor EDC opgezet. Ook

waren er nog wat praktische vragen die ik had, zoals hoe de

METC-aanvraag gedaan moest worden. Dit kon ik snel met

Hassan bespreken. We hebben overlegd welke data ik nodig

had en wat ik eenvoudig en snel kon verzamelen, gezien het

feit dat ten tijde van de tweede studie bij de COVID-19 pa-

tiënten er door de drukte op de IC eigenlijk geen tijd was voor

onderzoek en dataverzameling. De samenwerking met Has-

san verloopt altijd prettig, hij is enthousiast en heeft veel ken-

nis over wetenschappelijk onderzoek. We kijken geregeld

naar data en door hem leer ik veel van statistiek, het doen

van analyses en werken met SPSS.

De eerste resultaten van de studie bij de COVID-19 patiënten

zijn er inmiddels, waarbij (opnieuw) significant lagere MP

wordt gezien wanneer wordt beademd met INTELLiVENT-ASV.

Deze eerste resultaten zijn verwerkt in een abstract dat is in-

gediend bij het jaarlijkse IC-congres van de European Society

of Intensive Care Medicine (ESICM). Deze vindt plaats in de-

cember 2020 in Madrid (onder voorbehoud van hoe de coro-

napandemie zich gedraagt). Of ik daar het abstract mag gaan

presenteren, wordt na de zomer waarschijnlijk bekend ge-

maakt.

De dataverzameling van de studie bij de COVID-19 patiënten

ga ik nog uitbreiden, door de data te verzamelen in het AMC,

om er een multicenter studie van te maken en tot een gro-

tere onderzoekspopulatie te komen. Ook daar zal een statisti-

sche analyse op worden verricht. Deze resultaten ga ik

verwerken in een artikel ter publicatie voor een Intensive

Care Journal, waarbij ik opnieuw hoofdauteur zal zijn. 

Door het promotietraject werk ik nu veel samen met mijn

promotor prof. Marcus Schultz in het AMC en co-promotor

Frederique Paulus, waardoor ik (en onze IC-afdeling) veel

wordt betrokken bij nieuw onderzoek. Ook ben ik natuurlijk

zelf nieuwe studies aan het opzetten in het kader van mijn

promotietraject. In de toekomst zal dit tot een aantal publica-

ties leiden. Ik vind dat uiteraard echt heel erg leuk, het maakt

me trots en buiten het feit dat dit uiteraard goed en nodig is

voor mijn promotietraject en eigen ontwikkeling, zet ik hier-

mee ook het beroep van verpleegkundige, onze IC-afdeling en

het Reinier de Graaf op de kaart. 

Voor verpleegkundigen is promoveren geen gangbare carriè-

restap, het vraagt uiteraard behoorlijk wat inzet en passie om

onderzoek te doen. Ik heb gemerkt dat ik het combineren van

werken aan het bed op de IC en het doen van wetenschappe-

lijk onderzoek ontzettend uitdagend vind. Ik wil daarmee een

verschil maken op de werkvloer en de kwaliteit van zorg voor

IC-patiënten verder ontwikkelen en verbeteren. Natuurlijk is

het soms pionieren, er zijn niet veel collega’s die mij zijn voor-

gegaan, dus het wiel moet soms uitgevonden worden. Maar

aangezien verpleegkundigen ook wel bekend staan om hun

creativiteit, vind ik het alleen maar erg bijzonder om pionier

te mogen zijn en ben ik benieuwd wat de toekomst brengt.

De komende jaren zal ik in ieder geval druk zijn met het doen

van onderzoek!

Laura Buiteman is Ventilation Practitioner en IC-verpleegkun-

dige op de Intensive Care in Reinier en sinds februari 2020 een

PhD-Candidate op de Intensive Care van het Amsterdam UMC

– locatie AMC en de Intensive Care van Reinier.
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Researchverpleegkundigen oncologie zetten de schouders onder klinisch 

wetenschappelijk COVID-onderzoek

De Delftse ‘can-do’ mentaliteit

Door: Daphne Wijffels

“Een researchverpleegkundige is meer dan de spreek-
woordelijke ‘spin in het web’. Bij het opzetten, begelei-
den en coördineren van een onderzoekstraject is zij de
spin die continue aan alle webdraden trekt en het hele
web blijft overzien en indien nodig bijstuurt”, aldus
Edith van Druten en Carolien Haazer. 
Deze door de wol geverfde researchverpleegkundigen
oncologie besloten samen met hun collega Brenda van
Prooijen in de nog prille fase van COVID een sprong in
het diepe te maken. Hoewel hun specialisatie op het ge-
bied van oncologie ligt, druppelden onderzoeksvragen
van onderzoekers bij hen binnen die buiten hun eigen
vakgebied lagen. “We kregen met name vragen over
data verzamelen van alle COVID-patiënten om later
goed onderzoek te kunnen doen. Covid-19 bleek onder
andere specifieke stollingsproblemen en longproblemen
te veroorzaken en artsen in het land en in Reinier ston-
den te trappelen om daar onderzoek naar op te starten
en hadden daarbij hulp nodig”, licht Edith toe. 

Vliegende vaart

Het ondersteunen van onderzoekers bij de voorbereiding,

planning, uitvoering en de voortgangsbewaking van klinisch

wetenschappelijk onderzoek is Edith, Carolien en Brenda op

het lijf geschreven, maar de snelheid waarmee de onderzoe-

ken in het afgelopen voorjaar ingediend konden worden, was

ook voor hen ongekend. Immers, de zieke COVID-patiënten

lagen er nu en het verzamelen van data was een kwestie van

‘nu of nooit’. “En dat gebeurde natuurlijk niet alleen in Rei-

nier”, voegt Edith eraan toe, “direct ontstonden er allerlei lijn-

tjes naar andere ziekenhuizen en vice versa. Artsen en

onderzoekers hadden continu contact met elkaar. In korte tijd

werden op die manier zowel zelf-geïnitieerde onderzoeken en

multicenteronderzoeken opgezet.” 

De praktische uitvoering van onderzoek, waaronder het infor-

meren, includeren en begeleiden van proefpersonen, het om-

gaan met labmateriaal en onderzoeksmedicatie, data

verzamelen en melden van ongewenste voorvallen of bijwer-

kingen aan de autoriteiten, de kwaliteit van het onderzoek in

de gaten houden volgens vigerende wet- en regelgeving (GCP,

AVG) is min of meer gelijk bij elk specialisme. Het maken van

werkprotocollen (wat gebeurt wanneer en door wie), multi-

disciplinair werken, ook met andere ziekenhuizen en zelfs in-

ternationaal is voor researchverpleegkundigen bekend

terrein. Maar ook veel administratieve handelingen en wer-

ken met databases behoren tot hun werkzaamheden. “An-

dere ziekenhuizen vroegen bijvoorbeeld om hulp met het

invullen van databases”, vertelt Carolien. “Wij zijn gewend

om databases in te vullen, dat kun je ook thuis doen bij wijze

van spreken. Maar wat heel mooi was om te zien, was dat we

meteen goed gefaciliteerd werden door ondersteunende

diensten, zoals I&I om alles snel mogelijk te maken en vlot

benodigde aanpassingen te maken in HIX. Immers, HIX was

tot dan toe voor ons alleen ingericht voor oncologische doel-

einden. Ook het Wetenschapsbureau stond met raad en daad

klaar voor ons; we hadden bijvoorbeeld al snel een kort lijntje

met Hassan1. En internist en infectioloog dr. Jeannet Bos is

speciaal in het Reinier aangesteld in de COVID periode en

nam haar onderzoeksexpertise uit AMC mee.” Carolien: “We

spreken dezelfde taal, zowel op oncologisch gebied maar ook

wat betreft intensive care en infectiologie. Per dag zagen we

dat we met hulp van al deze disciplines stappen vooruit

maakten, wat er eerst niet was, werd vlot in orde gemaakt en

we leerden snel bij.“

Steentje bijdragen

“Sommige oncologische trials werden noodgedwongen 

gestopt i.v.m. de COVID-risico’s. Dat gaf ons de ruimte om an-

dere onderzoekers dan oncologische onderzoekers te onder-

steunen. Het maatschappelijk belang van COVID-onderzoek

was en is groot dus we waren heel blij dat we een steentje

konden bijdragen aan de COVID-onderzoeken ziekenhuis-

breed, maar ook samen met andere ziekenhuizen en zelfs 

internationaal”, aldus Edith. Carolien vult aan: “We denken

vaak dat we al veel weten maar tijdens de COVID-uitbraak

bleek dat heel veel nog onbekend is. 

1. Hassan Mkadmi, klinisch epidemioloog 
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ONDERZOEK

Tegelijkertijd gebeurde er op wereldwijde schaal heel veel.

Dan wil je meehollen en meedoen. Als researchverpleegkun-

dige zit het willen weten en het vergaren van kennis in je

bloed.” En ze voegt daaraan toe: “Die wereldwijde golf van

problemen en aangedragen oplossingen geeft een heel bij-

zondere dynamiek en maakt enorm nieuwsgierig!”

Terugkijkend op een hectische maar ook inspirerende periode

zijn Carolien en Edith het er over eens dat de sprong in het

diepe hen veel inzichten heeft gegeven. Carolien: “We moes-

ten out of the box denken en door de snelheid waarmee ont-

wikkelingen elkaar opvolgden, was het een uitdaging om je te

verdiepen in het faciliteren van onderzoek op een totaal

ander vakgebied en met andere patiëntengroepen. 

We hebben hier veel van geleerd.” Edith vult aan: “Ja, dat was

zeker een uitdaging maar ook heel interessant. Carolien,

Brenda en ik hadden alledrie een mentaliteit van: Kom maar

op!”

Edith van Druten en Carolien Haazer



De juiste plek verhoogt de kans 
op snel herstel!

Specialistische 
revalidatiezorg

Herstellen bij Florence revalidatie

Na een behandeling in het ziekenhuis zijn patiënten 

van harte welkom bij Florence revalidatiecentrum 

Westhoff en Gulden Huis om verder te herstellen en 

te revalideren. Patiënten kunnen rekenen op hoog- 

waardige kennis, onderzoek én behandeling die naad-

loos aansluiten op het behandelplan van de specialist.

Revalideren bij Florence betekent dat 

patiënten volgens een zorgpad de zorg en 

behandeling ontvangen. Het is daarmee voor 

de patiënt en voor de behandelaren inzichtelijk 

wanneer welke behandeling plaatsvindt en op 

welke manier.

Onze specialistische 

revalidatie richt zich op:

• CVA en neurorevalidatie 

• Revalidatie in combinatie 

met cognitieve problemen

• Orthopedie, traumatologie 

en overige revalidatie

Meer informatie
T  070 - 41 31 000
W www.florence.nl
E info@florence.nl
           florencezorg
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De casus

Een pijnpunt in het dossier van het Wuhan Coronavirus

researchprogramma is de timing van Coronaresearch en de

daarbij toegepaste BLS. 

BLS staat voor Biosafety Laboratory Standard. BLS wordt door

de World Health Organisation (WHO) in 4 niveaus ingedeeld,

rekening houdend met potentiële besmetting van het micro-

organisme of de stof/gas. 

Het laboratorium ontworpen naar BLS-niveau 1 en 2 (Fig.1) is

eenvoudig en verschilt duidelijk met dat van niveau 3 en 4

(Fig.2). BLS 4 labs zijn uitgerust met een sluis, een douche,

afgesloten containers, werkruimtes met positieve druk en

HEPA-luchtfilters. 

Na de SARS-uitbraak in 2003, sloten de Chinese en Franse

regeringen een samenwerkingsovereenkomst om een BLS-4

laboratorium in Wuhan te gaan bouwen1. 

Problematisch is de research met Coronavirus met peer-

reviewed publicaties vanaf 20052. Het Coronaonderzoek werd

intussen in verschillende labs, waaronder het Wuhan

Institute for Virology, uitgebreid met als resultaat de vondst

van een hybride virusconstruct dat in staat bleek om

menselijke HeLa cellen te infecteren3.

De huidige samenzweringstheorieën die beweren dat de

Coronapandemie in het Wuhan laboratorium is gecreëerd,

zijn onder meer gebaseerd op een commentaar uit 2015 dat

werd gepubliceerd in het blad Nature4. In het maart 2020

nummer verscheen daarover in Nature een Editor’s note:

‘’We are aware that this story is being used as the basis for

unverified theories that the novel coronavirus causing COVID-

19 was engineered. There is no evidence that this is true;

scientists believe that an animal is the most likely source of

the coronavirus.”

Hoe is uw kennis over het vereiste BLS-veiligheidsniveau van een laboratorium om met de

hieronder beschreven micro-organismen te mogen werken? Slechts één antwoord is goed. 

A. E. coli, Campylobacter spp [Level 1]

B. HIV-geinfecteerd bloed [Level 3]

C. B. anthracis [Level 4]

D. Hendra and Nipah virussen [Level 4]

Door Dave Schweitzer, internist-endocrinoloog

1. Accreditatie dec. 2016 (ISO); WHO-WHE-CPI-2018.40-eng.pdf.

2. Bats Are Natural Reservoirs of SARS-Like Coronaviruses. Science (5748) p.676-9.

3. "A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence.", Nature Medicine,

2015 (12) p. 1508–13. 

4, Engineered bat virus stirs debate over risky research; Lab-made coronavirus related to SARS can infect human

cells Nature doi:10.1038/nature

    
 

 
   

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
   

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

Figuur 1 Figuur 2
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Wetenschapscafé

Door: Daphne Wijffels

“Biosimilars beter dan originals?”

Pim Langendijk, ziekenhuisapotheker in Reinier, gaf ophelde-

ring over de verschillen tussen de twee soorten geneesmid-

delen: biosimilars zijn geneesmiddelen met een vergelijkbare

werking als het originele geneesmiddel. Het originele genees-

middel is het eerst-geregistreerde biologische geneesmiddel

van die klasse. Een biologisch geneesmiddel (ook wel ‘biologi-

cal’ genoemd) is een middel waarvan de productie in levende

organismen plaatsvindt, d.w.z. menselijke of dierlijke eiwitten

die gekweekt worden in levende cellen en daarna worden ge-

zuiverd. Voorbeelden van biologische geneesmiddelen zijn in-

suline, groeihormonen, erytropoëtine (epo), vaccins,

bepaalde kankermedicatie en ontstekingsremmers. 

Deze manier van geneesmiddelenproductie is overigens heel

anders dan chemisch geproduceerde geneesmiddelen die tot

stand komen d.m.v. een aantal chemische processen (ook wel

chemische synthese genoemd) en waarbij gebruik wordt ge-

maakt van eenvoudige chemische stoffen. 

Biologische geneesmiddelen zijn daarnaast, vergeleken met

synthetische geneesmiddelen, aanzienlijk duurder en ver-

schillen ook in moleculaire structuur: groot en complex (bio-

logisch) versus klein en eenvoudig (synthetisch).

De voordelen van biologische geneesmiddelen zijn: het aantal

behandelingsmogelijkheden voor een aantal moeilijk behan-

delbare aandoeningen kan hierdoor worden uitgebreid. Denk

aan chronische auto-immuunziekten, reumatoïde artritis en

verschillende typen kanker.

De nadelen van biologische geneesmiddelen zijn, behalve de

hoge kosten: bijwerkingen zoals immuunreacties (o.a. huid)

en opportunistische infecties zoals schimmelinfecties, virusin-

fecties en gewrichtsinfecties. 

Maar wat is dan een biosimilar? Dit is een nagemaakte versie

van een biologisch geneesmiddel. Een biosimilar is goedkoper

dan het origineel; het dure biologische geneesmiddel. 

Vergelijkbaar met synthetisch geproduceerde geneesmidde-

len worden biologische geneesmiddelen de eerste jaren na

introductie beschermd door octrooien die namaak verbieden.

Na afloop van de octrooiperiode echter, kunnen farmaceuti-

sche bedrijven nagemaakte versies gaan verkopen, de biosi-

milars. De productie daarvan is aanzienlijk goedkoper omdat

er geen klinische researchkosten meer aan vastzitten.

Waar moet de behandelaar, apotheker, apothekersassistente

en verpleegkundige op letten als een dure ‘original’ vervan-

gen wordt door een goedkopere ‘biosimilar’:

Patiënten moeten goed ingelicht worden over: 

- het feit dat een biosimilar gelijkwaardig is aan het origineel. 

- door toepassing van nieuwe technieken kunnen biosimilars

technisch en farmaceutisch moderner   geproduceerd wor-

den.

- door concurrentie met ‘originals’ en ‘andere biosimilars’

daalt de prijs en kunnen meer patiënten tegen dezelfde kos-

ten behandeld worden.

**Voor artsen, apothekers, apothekersassistenten en ver-

pleegkundigen is het mogelijk om via Reinier Academie een

online module te volgen over biosimilars (kijk op: Mijn 

Reinier Academie)

Korte historie: nadat men vanaf de prehistorie tot medio

1800 was aangewezen op de toepassing van planten, krui-

den en organen voor genezing van ziekten werd na 1850

een voorzichtige aanvang gemaakt met de productie van

synthetische geneesmiddelen. Na de 2e wereldoorlog leid-

den de grotere technologische mogelijkheden tot een

forse toename van deze wijze van produceren van genees-

middelen. Na 1970 zien we het ontstaan van de biotech-

nologie en de ontwikkeling rDNA-technologie (bijv.

humane insuline).
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ROC Mondriaan biedt in Den Haag, Delft, 
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Uitwerking casus
Het goede antwoord is D 

A is fout omdat alleen niet-pathogene E. coli onder

BLS-1 valt. HIV-geïnfecteerd bloed valt onder niveau

2, HIV-gekweekt materiaal onder niveau 3, het

werken met Antrax valt onder niveau 3. 

Hendra and Nipah virus (de Henipa groep) omvat

een aantal zeer pathogene Paramyxo-virussen en

kunnen alleen onder niveau 4 condities worden

gekweekt. De eerste beschrijving uit 1934 was het

Rabiës-virus met een vleermuis als gastheer. 

BLS-4 laboratorium condities gelden tegenwoordig

ook voor Filo -en Corona virussen (waaronder Severe

Acute Respiratory Syndrome (SARS), de Middle East

Respiratory Syndrome (MERS) en het Severe Acute

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

het bekende COVID-19. De gemeenschappelijke

transmissie verloopt via de vleermuis. In China

betreft het de Chinese Horseshoe vleermuis

(Rhinolophus sinicus;). Deze Corona dragende

‘vliegende vos’ werd door de onderzoeksgroep van

het virologisch instituut te Wuhan in een grot in de

provincie Yunnan in China ontdekt. 

Kleine Henipa epidemieën blijven tot nu toe beperkt

tot Azië. De transmissie verloopt via Oude Wereld

fruitvleermuis (Pteropus); de eerst-beschreven

casuïstiek dateert uit 1997 ( Hsu VP,  et al. Nipah

virus encephalitis emergence. Bang Emerg Infec Dis.

2004; 12: 2082-7.

September 2020

Chinese hoefijzerneus



Gepubliceerd

Alle abstracts van wetenschappelijke publicaties die door 

Reinier geïnitieerd werden en/of publicaties waarvan de 

eerste auteur staflid of medewerker in ons ziekenhuis is/was

worden volledig in het Nederlands vertaald afgedrukt. 

Alle onderstaande publicaties zijn in peer reviewed tijdschrif-

ten gepubliceerd

Allergologie

de Geus E, Emons J, Merkun-Wieland H, de Groot H. Peul-

vruchten(kruis)allergie en de relatie met een pinda-allergie

bij kinderen - ervaringen van de kinderartsallergologen. Ned
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Anesthesiologie

de Graeff A, van den Beuken-van Everdingen MHJ, Giezeman

MJMM, Klaren-Florijn HM, Kramp B, Martens MJM, et al

waaronder Wagemans MFM. Modulaire revisie van de richt-

lijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met

kanker. Ned Tijdschr Oncol. 2020;17(2):66-9. 

Knegtmans MF, Wauben LS, Wagemans MF, Oldenmenger
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tients with cancer. Pain pract. 2020;20(2):122-8.

Chirurgie

Albers LF, Van Ek GF, Krouwel EM, Oosterkamp-Borgelink

CM, Liefers GJ, den Ouden MEM, et al. Sexual Health Needs:
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Huiskens J, Kool BRJ, Bakker JM, Bruns ERJ, de Jonge SW,
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Dutch academic randomized controlled trials. Res Synth

methods. 2020;11(2):218-26.

van Lieshout EMM, Mahabier KC, Tuinebreijer WE, Verhofs-

tad MHJ, Den Hartog D, Hummer Investigators H, waaronder

van der Elst M. Rasch analysis of the Disabilities of the Arm,

Shoulder and Hand (DASH) instrument in patients with a

humeral shaft fracture. J Shoulder Elbow Surg.

2020;29(5):1040-9.

Mackay TM, Smits FJ, Roos D, Bonsing BA, Bosscha K, Busch

OR, et al. The risk of not receiving adjuvant chemotherapy

after resection of pancreatic ductal adenocarcinoma: a na-

tionwide analysis. HPB (Oxford). 2020;22(2):233-40.

Metman MJH, Olthof PB, van der Wal JBC, van Gulik TM,

Roos D, Dekker JWT. Clinical relevance of gallbladder polyps;

is cholecystectomy always necessary? HPB (Oxford).

2020;22(4):506-10.

Galblaaspoliepen worden met echografie vaak gediagnosti-

seerd. De richtlijn geeft aan dat cholecystectomie bij laesies >

10 mm te verkiezen is vanwege het risico op ontwikkeling van

galblaascarcinoom. Nu blijkt achteraf dat de verwijderde gal-

blaas veelal geen poliepen maar hoogstens pseudopoliepen

bevat. Dus is de cholecystectomie helemaal voor niets ge-

weest. Onderzoekers wilden daarom de relatie tussen echo-

grafische bevindingen en die van de histopathologie

analyseren. Het onderzoek betreft de verwijderde galblazen

tussen januari 2010 en augustus 2017 afkomstig van twee

Nederlandse ziekenhuizen. Van de 108 patiënten, hadden 65

patiënten (60.2%) meerdere galblaaspoliepen. De gemid-

delde diameter van de in beeld gebrachte poliepen was 11

mm. Bij PA waren er slechts drie galblaaspreparaten met

echte poliepen, de rest alleen maar pseudopoliepen. 48 pa-

tiënten (44%) hadden geen helemaal geen afwijkingen en 51

patiënten (47%) alleen cholesterolose. Conclusie: De preva-

lentie van galblaaspoliepen in dit onderzoek bleek veel lager

dan in de literatuur. In 97% bevatten de galblazen geen echte

poliepen die in potentie maligne kunnen ontaarden, meestal

waren er überhaupt geen afwijkingen. Dit onderzoek zet

vraagtekens achter de richtlijn om preventief cholecystecto-

mie te doen bij echografisch vastgestelde galblaaspoliepen >

10mm. 

Olthof PB, van Dam JL, Groen JV, Ophuis CO, van der Harst E,

Coene PP, et al waaronder Roos D. Screening for colorectal

cancer after pancreatoduodenectomy for ampullary cancer.

Eur J Surg Oncol. 2020;46(4 pt.A):534-8.

In Nederlandse gespecialiseerde centra vindt er doorgaans bij

elke patiënt die een pancreatoduodenectomie (PD) wegens

carcinoom van de papil van Vater heeft ondergaan, - stan-

daard - surveillance colonoscopie naar coloncarcinoom (CRC)

plaats. De vraag is nu, of dit beleid onderbouwd kan worden.

Allerlei klinische gegevens van PD-patiënten tussen 2005 en

2017 van 4 centra, werden hierop nagekeken. Van totaal 287

ingevoerde patiënten waren ook surveillance colonoscopie

gegevens bekend (11%). 
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Acht patiënten (2.7%) hadden inderdaad coloncarcinoom, bij

2 patiënten (0.7%) al bekend voor de PD en bij 2 patiënten

pas na de PD, te weten 14 en 72 maanden post-chirurgie. De

CRC-incidentie voor -en post-PD bleek echter niet significant

te verschillen. De conclusie: de kans op CRC voor -en post-PD

verschilt niet waardoor routine colonoscopie niet nodig is. 
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Intensive Care

de Ridder EF, Hoeboer MDB, van Dam AFDM, van den Bosch
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Med Device. 2020;14(2):025004 / MED-19-1116.

Interne Geneeskunde
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2020;5(2):e000619. 
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teristics of cognitive functioning in older patients approach-
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multiple myeloma patients treated with either thalidomide
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tive, open-label, multicenter, randomized, phase 3 study.

Haematologica. 2020;105(6):1650-9.

Schuurman MS, Hollestein LM, Bastiaannet E, Posthuma

EFM, van Akkooi AJC, Kukutsch NA, et al. Melanoma in older

patients: declining gap in survival between younger and

older patients with melanoma. Acta Oncol. 2020;59(1):4-12.

van der Straten L, Kater AP, Doorduijn JK, van den Broek EC,

Posthuma EFM, Dinmohamed AG, et al. Possible hampered

effectiveness of second-line treatment with rituximab-con-

taining chemotherapy without signs of rituximab resistance:

a population-based study among patients with chronic lym-

phocytic leukemia. Ann hematol. 2020;99(5):1081-91.

van der Straten L, Levin MD, Visser O, Posthuma EFM, Door-

duijn JK, Kater AP, et al. Survival continues to increase in

chronic lymphocytic leukaemia: a population-based analysis

among 20 468 patients diagnosed in the Netherlands be-

tween 1989 and 2016. Br J Haematol. 2020;189(3):574-7. 

Kindergeneeskunde

van den Elzen APM, Benninga MA. Een jongen met buikpijn

en hypertympanie. Ned Tijdschr Geneeskd.

2020;164(6):D3707.

Landman M, Theuns SDM, van Wering HM, Tramper G, van

Ledden M, Rietveld E, et al waaronder van der Lelij N. Evalu-

ation of the implementation of the 2012 ESPGHAN guideline

of Coeliac disease in children: results of a retrospective

study in the Netherlands. Arch Dis Child. 2020;105(4):413..

van de Maat JS, Peeters D, Nieboer D, van Wermeskerken

AM, Smit FJ, Noordzij JG, et al. Evaluation of a clinical deci-

sion rule to guide antibiotic prescription in children with

suspected lower respiratory tract infection in The Nether-

lands: A stepped-wedge cluster randomised trial. PLoS Med.

2020;17(1):e1003034.



de Veld L, van Hoof JJ, Ouwehand S, van der Lely N. Age at

First Alcohol Use as a Possible Risk Factor for Adolescent

Acute Alcohol Intoxication Hospital Admission in the

Netherlands. Alcohol Clin Exp Res. 2020;44(1):219-24.

Klinische Fysica / Chirurgie

Spoon EQW, van Lieshout EMM, Wijffels MME, Verhoeven

VW, van der Elst M. The effective dose due to scattered radi-

ation at patients during primary osteosynthesis; a multicen-

ter prospective observational study. Injury.

2020;51(5):1172-6.

Gedurende fractuuroperaties wordt doorgaans onderzoek ge-

daan met röntgenstraling. Het onderzoeksdoel was om strooi-

straling ter plekke van de schildklier, het borstweefsel en de

gonaden in kaart te brengen. Het betreft een prospectief, ob-

servationeel multicenter onderzoek waarbij 3 dosismeters

t.p.v. de betreffende organen tijdens operatie werden ge-

plaatst. In de periode tussen maart 2017 en juni 2018 werden

de dosis-metrische gegevens van in totaal 205 patiënten ver-

zameld. Meetbare strooistraling bleek onder 32-39% van de

patiënten; de hoogste mediane straling tijdens heupoperaties

ter plaatste van de gonaden echter wel laag: 60.43 microSv

(P25-P75 33.84-100.76). Conclusie: Bij een derde van de pa-

tiënten die verschillende fractuuroperaties ondergingen werd

er meetbare strooistraling vastgesteld. Deze straling was ech-

ter heel laag. 

MDL

Issa Y, Kempeneers MA, Bruno MJ, Fockens P, Poley JW,

Ahmed Ali U, et al waaronder coll. Josemanders D. Effect of

Early Surgery vs Endoscopy-First Approach on Pain in Pa-

tients With Chronic Pancreatitis: The ESCAPE Randomized

Clinical Trial. JAMA. 2020;323(3):237-47.

van Riet PA, Quispel R, Cahen DL, Snijders-Kruisbergen MC,

van Loenen P, Erler NS, et al waaronder Mulder SA, Veldt BJ.

Diagnostic yield and agreement on fine-needle specimens

from solid pancreatic lesions: comparing the smear tech-

nique to liquid-based cytology. Endosc Int Open.

2020;08(02):E155-E62.

Smits LJT, Pauwels RWM, Kievit W, de Jong DJ, de Vries AC,

Hoentjen F, et al waaronder coll. Jansen SV. Lengthening

adalimumab dosing interval in quiescent Crohn’s disease pa-

tients: protocol for the pragmatic randomised non-inferior-

ity LADI study. BMJ Open. 2020;10(5):e035326.

Mackay TM, Smits FJ, Latenstein AEJ, Bogte A, Bonsing BA,

Bos H, et al waaronder coll. Quispel R, Vulink A. Impact of

nationwide enhanced implementation of best practices in

pancreatic cancer care (PACAP-1): a multicenter stepped-

wedge cluster randomized controlled trial. Trials.

2020;21(1):334.

Medische Immunologie

Rosken GHJ, van Beek AA, Bakker-Jonges LE, Schreurs MWJ.

Antinucleaire antistoffen bij systemische auto-immuun-

ziekte. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164(18):D4066.

Medische Microbiologie

van Weerlee C, van der Vorm ER, Nolles L, Meeuws-van den

Ende S, van der Bij AK. Duration of carriage of multidrug re-

sistant Enterobacterales in discharged hospital and general

practice patients and factors associated with clearance. In-

fect Prevent Pract. 2020;2(3):100066.

Volgens de Nederlandse richtlijn dient men patiënten met

meervoudig geneesmiddel-resistente bacteriën gedurende 12

maanden met kweken op te volgen. De vraag was of dit wel

rationeel is. In de periode januari 2013 tot mei 2016, werden

rectum en feceskweken naar Enterobacterales verricht van

een aantal uit het ziekenhuis ontslagen patiënten en een aan-

tal patiënten in de huisartsenpraktijk. Tweeënzeventig patiën-

ten met meervoudig geneesmiddel-resistente

Enterobacterales, werden hierop op de tijdstippen 3,6 en 12

maanden gekweekt. De zg. bacterieklaring werd vastgesteld

gedefinieerd als een of meer negatieve kweken zonder een

opvolgende positieve kweek. Een positieve klaring werd bij 31

patiënten vastgesteld (43.1% [95%CI: 32.3–54.6]) waarvan 23

patiënten met 2 of meer opvolgende negatieve kweken.

Onder 12 patiënten werd intermitterend dragerschap vastge-

steld (16.7% [95%CI: 9.8–26.9]) en onder 29 patiënten persis-

terend dragerschap (40.3% [95% CI: 29.7–51.8]). De

meerderheid van de intermitterende dragers (9 patiënten)

had 2 negatieve kweken. De bacterieklaring bleek tussen ont-

slagen en huisartsen patiënten niet te verschillen. Een buiten-

landreis gold echter wel als relevante factor (OR=3.5 [95%CI:

1.0–12.4]). Conclusie: Het actief kweken op dragerschap van

geneesmiddel-resistente Enterobacterales naar de letter van

de kweken op het dragerschap van meervoudig geneesmid-

del-resistente Enterobacterales is toch niet zinvol en pleit

tegen de Nederlandse aanbeveling. 

Neurologie

Visser LNC, Pelt SAR, Kunneman M, Bouwman FH, Claus JJ,

Kalisvaart KJ, et al waaronder de Beer MH. Communicating

uncertainties when disclosing diagnostic test results for

(Alzheimer’s) dementia in the memory clinic: The ABIDE

project. Health Expect. 2020;23(1):52-62.

Visser LNC, van Maurik IS, Bouwman FH, Staekenborg S,

Vreeswijk R, Hempenius L, et al waaronder de Beer MH . Cli-

nicians’ communication with patients receiving a MCI diag-

nosis: The ABIDE project. PLoS One. 2020;15(1):e0227282. 

Neurologie / Intensive Care

Bekooij TJS, Gilhuis HJ, Dawson L, Niks EH. Dysautonomia as

the Presenting Symptom in Anti-Muscle-Specific Kinase An-

tibody Myasthenia Gravis. J neuromuscul dis. 2020;7(1):47-

50.

Neurologie / Radiologie

Boodt N, Compagne KCJ, Dutra BG, Samuels N, Tolhuisen

ML, Alves H, et al waaronder Aerden LAM, Dallinga RJ,

Bodde K. Stroke Etiology and Thrombus Computed Tomogra-

phy Characteristics in Patients With Acute Ischemic Stroke:

A MR CLEAN Registry Substudy. Stroke. 2020;51(6):1727-35.
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Goldhoorn RB, van de Graaf RA, van Rees JM, Lingsma HF,

Dippel DWJ, Hinsenveld WH, et al waaronder Aerden LAM,

Dallinga RJ, Bodde K. Endovascular Treatment for Acute Is-

chemic Stroke in Patients on Oral Anticoagulants: Results

From the MR CLEAN Registry. Stroke. 2020;51(6):1781-9.

LeCouffe NE, Kappelhof M, Treurniet KM, Lingsma HF, Zhang

G, van den Wijngaard IR, et al waaronder Aerden LAM,

Dallinga RJ, Bodde K. 2B, 2C, or 3: What Should Be the An-

giographic Target for Endovascular Treatment in Ischemic

Stroke? Stroke. 2020;51(6):1790-6.

Wiegers EJA, Mulder MJHL, Jansen IGH, Venema E, Com-

pagne KCJ, Berkhemer OA, et al waaronder Aerden LAM,

Dallinga RJ, Bodde K . Clinical and Imaging Determinants of

Collateral Status in Patients With Acute Ischemic Stroke in

MR CLEAN Trial and Registry. Stroke. 2020;51(5):1493-502.

Orthopedie

Krastman P, Mathijssen NM, Bierma-Zeinstra SMA, Kraan G,

Runhaar J. Diagnostic accuracy of history taking, physical ex-

amination and imaging for phalangeal, metacarpal and

carpal fractures: a systematic review update. BMC Muscu-

loskelet Disord. 2020;21(1):12.

Nieuwenhuijse MJ, Vehmeijer SBW, Mathijsen NMC, Keizer

SB. Fixation of the short global tissue-sparing hip stem.

Bone Joint J. 2020;102-b(6):699-708.

Roling MA, Mathijssen NMC, Bloem RM. Diagnostic sensitiv-

ity and specificity of dynamic three-dimensional CT analysis

in detection of cam and pincer type femoroacetabular im-

pingement. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):37.

Cam en pincer-type heupkomafwijkingen kunnen de oorzaak

zijn van het femoroacetabular impingement syndroom. Dit

wordt d.m.v. standaard röntgenfoto’s doorgaans vastgesteld.

Ter aanvulling is er ook een CT-afgeleide 3-dimensionale si-

mulatie mogelijk. Het typische röntgenbeeld is de berekening

van de alfa en de centrale randhoek. De uitkomsten van deze

hoeken werden in dit onderzoek vergeleken met de bevindin-

gen vastgesteld m.b.v. de dynamische CT-scan analyse en met

de uiteindelijke peroperatieve vaststelling m.b.t. cam en pin-

cer afwijkingen. Geïncludeerd werden 127 patiënten waaron-

der 90 patiënten met een cam en 45 patiënten met een

pincer afwijking. Sensitiviteit en specificiteit van cam afwijkin-

gen vastgesteld a.d.h.v. röntgenbeelden bleek 84 en 72% te

zijn, terwijl dit 90 en 43% was m.b.v. 3-D-CT-scans. Voor pin-

cer afwijkingen: 82 en 39% vs. 84 en 51% resp. Conclusie:

sensitiviteit en specificiteit van de röntgenfoto vs. 3-D-CT

bleek onderling niet verschillend ter voorspelling van opera-

tie-bewezen cam of pincer afwijkingen van de heup kom

(Level-4 bewijs).

van Egmond JC, Verburg H, Hesseling B, Mathijssen NMC.

The Correlation of Shoe Size and Component Size of Primary

Total Knee Arthroplasty. J Knee Surg. 2020;33(3):260-4.

In de voorbereiding van een totale knieprothese (TKP) komt

het erop aan om de benodigde materialen tijdens de operatie

op voorraad te hebben. De gedachte bij dit onderzoek is om

de prothesemaatvoering op een slimme manier voor te berei-

den door de schoenmaat van patiënt als voorspeller aan te

wenden. Het betreft een retrospectieve analyse naar de cor-

relatie tussen schoenmaat en de peroperatief gekozen maat

van de TKP, onderzocht bij 498 patiënten in de periode sep-

tember 2013 tot maart 2016. Onderscheiden werd het tibiale

en fibulaire deel van de TKP en men stelde een correlatieco-

ëfficiënt vast van 0.751 en 0.759, resp. Echter indien de

schoenmaat werd uitgedrukt naar schoenmaat +/- 1 *SD

vond men 94 en 86%, resp. Onderzoekers concludeerden dat

schoenmaat een bruikbare factor is om de prothese maatvoe-

ring vooraf aan de operatie te plannen (Level IV-bewijs). 

Orthopedie/Interne geneeskunde/ Klinische Chemie

van den Berg P, Schweitzer DH, van Haard PMM, Geusens

PP, van den Bergh JP. The use of pulse-echo ultrasound in

women with a recent non-vertebral fracture to identify

those without osteoporosis and/or a subclinical vertebral

fracture: a pilot study. Arch Osteoporos. 2020;15(1):56. 

In dit onderzoek wordt het gebruik van ultrageluid (pulse-

echo ultrasonometry; P-EU) onderzocht om fractuurpatiënten

die juist geen osteoporose en/of een subklinische wervelfrac-

turen hebben, te identificeren. Dus de patiënt (allen vrouwen

tussen 50-70 jaar met een fractuur) voor wie verder onder-

zoek met een DXA gecombineerd met een dwarse wervelko-

lomfoto (VFA) niet nodig is. Het betreft hier een

cross-sectioneel onderzoek onder 209 vrouwen. Het ultrage-

luid- apparaat heet Bindex. Hiermee kan de onderzoeker ver-

schillende drempelwaarden (density index (DI, g/cm (2))

instellen. Drieëntachtig vrouwen hadden in deze groep osteo-

porose (40%) waaronder 17 vrouwen met minstens een wer-

velfractuur (8%). Indien de DI-drempel zoals door de fabrikant

aanbevolen, werd toegepast (0.844 g/cm2), bleek dat de uit-

komst bij 31% terecht-negatief en bij 6% fout-negatief was.

Echter, bij het hanteren van een DI van 0.896 g/cm2 was het

18.6% terecht-negatief en slechts 1% fout-negatief. Conclusie:

P-EU identificeert een substantiële proportie vrouwen met

fractuur tussen 50-70 jaar die helemaal geen DXA/VFA nodig

hebben terwijl het aantal onterechte missers zeer klein is. 



Orthopedie/ Radiologie

Roling MA, Mathijssen NM, Blom I, Lagrand T, Minderman D,

Bloem RM. Traction force for peroperative hip dislocation in

hip arthroscopy. Hip Int. 2020;30(3):333-8. Tijdens heupar-

throscopie is het onvermijdelijk om een zekere tractiekracht

te gebruiken ter spreiding van het gewricht maar vervolgens

is het niet bekend, hoeveel kracht er eigenlijk wordt toege-

past en in hoeverre dit op de wijdte van het heupgewricht re-

percussies heeft. Deze onderzoeksvraag werd gesteld aan de

hand van 27 patiënten, voornamelijk vrouwen. De wijdte van

de gewrichtsspleet werd m.b.v. fluoroscopie vastgesteld. De

tractiekracht op het gewricht bedroeg 714 N voor scopie,

daalde naar 520 N na vacuüm-afnemen en naar 473 N na het

openen van het gewrichtskapsel (capsulotomie) (P < 0.001).

De mediane krachtopbouw in het gewricht liep op naar 714 N

met een gewrichtsruimte van 8.8 mm. Na loslaten van het va-

cuüm daalde de druk met 200 N (capsulotomie -) en met 250

N (capsulotomie+) zonder verlies aan gewrichtsruimte. On-

derzoekers vonden geen relatie tussen leeftijd, BMI of toe-

name op de Kellgren-Lawrence classificatie voor heup

artrose.  

Pathologie / Longgeneeskunde

Cohen D, Hondelink LM, Solleveld-Westerink N, Uljee SM,

Ruano D, Cleton-Jansen AM, et al waaronder Smedts F, van

Rossem RN. Optimizing Mutation and Fusion Detection in

NSCLC by Sequential DNA and RNA Sequencing. J Thorac

Oncol. 2020;15(6):1000-14.

Radiotherapie

Lo-Fo-Wong DN, de Haes HC, Aaronson NK, van Abbema DL,

Admiraal JM, den Boer MD, et al waaronder Immink M.

Health care use and remaining needs for support among

women with breast cancer in the first 15 months after diag-
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PecFent is geïndiceerd voor het onder controle houden van doorbraakpijn bij volwassenen die al een onderhoudstherapie met opioïden ondergaan voor chronische kankerpijn.
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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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Jorveza® 1 mg Tablet

Verkorte SKP-tekst Jorveza® orodispergeerbare tablet-
ten. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
0,5 mg orodispergeerbare tablet bevatten 0,5 mg
budesonide per tablet. 1 mg orodispergeerbare tablet
bevatten 1 mg budesonide per tablet. Hulpstof met bekend
effect: 26 mg natrium per orodispergeerbare tablet.
Therapeutische indicaties: Eosinofiele oesofagitis bij
volwassenen. Dosering: inductie van remissie: 1 mg
budesonide ’s ochtends en 1 mg budesonide ’s avonds.
Gebruikelijke duur van de behandeling is 6 weken. Voor
patiënten die niet toereikend reageren tijdens de 6 weken,
kan de behandeling worden verlengd naar maximaal 12
weken. Onderhoud van remissie: de aanbevolen dagelijkse
dosering is 1 mg budesonide als één 0,5 mg-tablet ’s
ochtends en één 0,5 mg-tablet ’s avonds of 2 mg
budesonide als één 1mg-tablet ’s ochtends en één 1 mg-
tablet ’s avonds, afhankelijk van de individuele klinische
noodzaak bij de patiënt. Een onderhoudsdosis van 1 mg
budesonide tweemaal daags wordt aanbevolen voor
patiënten met een langdurige ziektegeschiedenis en/of een
zeer uitgebreide ontsteking van de slokdarm in de acute
fase van de ziekte. De duur van de onderhoudstherapie
wordt bepaald door de behandelend arts. Wijze van
toediening: Oraal. De orodispergeerbare tablet moet na
een maaltijd worden ingenomen. Hij moet op de punt van
de tong worden geplaatst en voorzichtig tegen de
bovenzijde van de mond worden gedrukt, waar die zal
oplossen. Dit duurt doorgaans ongeveer twee minuten. Het
opgeloste materiaal moet beetje bij beetje, terwijl de
orodispergeerbare tablet uiteenvalt, met speeksel worden
doorgeslikt. De orodispergeerbare tablet mag niet met
vloeistof of voeding worden ingenomen. Er moet ten
minste 30 minuten worden gewacht alvorens iets te eten
of te drinken en alvorens mondhygiëne wordt uitgevoerd.
Dranken, sprays of kauwtabletten moeten ten minste 30
minuten vóór of na toediening van Jorveza® worden
gebruikt. Op de orodispergeerbare tablet mag niet worden
gekauwd en de orodispergeerbare tablet mag niet
onopgelost worden doorgeslikt. Deze maatregelen zorgen
voor een optimale blootstelling van het slokdarmslijmvlies
aan de werkzame stof. Bijwerkingen: Infecties en
parasitaire aandoeningen: oesofageale candidiasis (zeer
vaak ≥ 1/10), orale en orofaryngeale candidiasis (vaak ≥ 1/
100 - <1/10); Psychische stoornissen: slaapstoornis, angst
(soms ≥ 1/1.000 - <1/100); Zenuwstelselaandoeningen:
hoofdpijn (vaak ≥ 1/100 - <1/10). Duizeligheid, dysgeusie
(soms ≥ 1/1.000 - <1/100); Ademhalingsstelsel- borstkas-
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en mediastinumaandoeningen: hoesten, droge keel,
orofaryngeale pijn (soms ≥ 1/1.000 - <1/100); Bloed-
vataandoeningen: hypertensie (vaak ≥ 1/100 - <1/10);
Maagdarmstelselaandoeningen: gastro-oesofageale reflux-
ziekte, nausea, orale paresthesie, dyspepsie (vaak ≥ 1/100
- <1/10). Abdominale pijn, pijn in de bovenbuik, droge
mond, dysfagie, erosieve gastritis, maagzweer, glossodynia,
lipoedeem (soms ≥ 1/1.000 - <1/100); Huid- en onder-
huidaandoeningen: rash, urticaria (soms ≥ 1/1.000 -
<1/100). Algemene aandoeningen en toedienings-
plaatsstoornissen: vermoeidheid (vaak ≥ 1/100 - <1/10).
Gevoel van vreemd lichaam (soms ≥ 1/1.000 - <1/100);
Onderzoeken: bloedcortisol verlaagd (vaak ≥ 1/100 -
<1/10). Bijwerkingen van de therapeutische klasse kunnen
ook optreden met Jorveza® (frequentie niet bekend).
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame
stof of een van de hulpstoffen. Waarschuwingen:
Onderdrukking van de inflammatoire respons en immuun-
functie verhoogt de vatbaarheid voor infecties en de ernst
daarvan. Symptomen van infectie kunnen atypisch of
gemaskeerd zijn. In klinische studies die met Jorveza® zijn
uitgevoerd, zijn orale, orofaryngeale en oesofageale
candida-infecties waargenomen met een hoge frequentie
(zie rubriek 4.8). Indien aangewezen, kan symptomatische
candidiasis van mond en keel worden behandeld met
topische of systemische antischimmeltherapie terwijl de
behandeling met Jorveza® wordt voortgezet. Water-
pokken, herpes zoster en mazelen kunnen een ernstiger
verloop hebben bij patiënten die worden behandeld met
glucocorticosteroïden. Bij patiënten die deze ziekten niet
gehad hebben, dient de vaccinatiestatus te worden
gecontroleerd en dient blootstelling strikt te worden
vermeden. Gelijktijdige behandeling met ketoconazol of
andere CYP3A4-remmers dient te worden vermeden (zie
rubriek 4.5). Dit geneesmiddel bevat 52 mg natrium per
dagelijkse dosis, overeenkomend met 2,6% van de door de
WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g
voor een volwassene. Voor overige waarschuwingen en
voorzorgen bij gebruik, raadpleeg de volledige SPC.
Verpakking: Doos met 1 mg orodispergeerbare tabletten
budesonide 90 stuks. Niet alle doseringen of verpak-
kingsgrootten zoals vermeld in de samenvatting van
productkenmerken worden in de handel gebracht.
Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift.
Registratiehouder: Dr. Falk Pharma GmbH, Leinen-
weberstrasse 5, D-79108 Freiburg, Duitsland. Nummer
van de vergunning voor het in de handel
brengen: 1 mg orodispergeerbare tabletten
budesonide 90 stuks EU/1/17/1254/004. Voor
informatie: Dr. Falk Pharma Benelux B.V., Claudius
Prinsenlaan 136A, 4818CP Breda, Nederland +32-16-
404085, +31-76-5244200, of raad-pleeg de volledige
SPC. Versie verkorte SPC-tekst: 20200604

Verkorte productinformatie NovoRapid®

Naam: NovoRapid® FlexPen® 100 eenheden/ml; NovoRapid® Pen�ll® 100 eenheden/
ml; NovoRapid® PumpCart® 100 eenheden/ml en NovoRapid® oplossing voor injectie 
in injectie�acon 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 aanpassingen van de 
insulinedosis worden aanbevolen om een optimale glykemische controle te bereiken. 
NovoRapid® wordt subcutaan toegediend door 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 
lichame lijke 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® injectie�acon 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® 
injectie�acon en moet worden uitgevoerd door artsen of ander medisch personeel. 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de 
hulpstoffen. Belangrijkste waarschuwingen: 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 hyperglykemie en diabetische ketoacidose. 
Indien de insulinedosis te hoog is ten opzichte van de insulinebehoefte, 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. Er zijn gevallen van hartfalen gemeld wanneer 
pioglitazon werd gebruikt in combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten 
met risicofactoren voor het ontwikkelen 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 zeld-
zame 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 veiligheidspro�el: 
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 patiëntenpopulatie, 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, netel-
roos, 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, snel-
werkend, ATC-code A10AB05. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig vergoed. 
Datum: december 2018.

Verkorte productinformatie Fiasp®

 Fiasp®. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Naam: Fiasp® FlexTouch® 100 eenheden/ml; Fiasp® Pen�ll® 100 eenheden/ml;  
Fiasp® oplossing voor injectie in injectie�acon 100 eenheden/ml. Fiasp® PumpCart® 
100 een heden/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 lang werkende insuline. In een behandeling met een basaalbolusregime 
kan Fiasp® voorzien in ongeveer 50% van de behoefte en kan in de rest worden 
voorzien door middel lang of langwerkende insuline. Een nauwgezette controle van de 
bloed glucosespiegel verdient aanbeveling tijdens het overschakelen van andere 
maaltijd insulines en gedurende de eerste weken daarna. Er kan worden over-
geschakeld van een andere maaltijdinsuline op basis van eenheid op eenheid. Een 
patiënt overs chakelen, 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 dosis aanpassing noodzakelijk maken. Fiasp® kan worden gebruikt voor CSII in 
pompen die geschikt zijn voor insuline-infusie en zal voorzien in zowel de behoefte 
aan bolus insuline (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-
werkingspro�el 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 voor-
komen. 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. 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 voor-
bijgaande, reversibele oftalmologische refractieaandoening, verergering van dia-
betische retinopathie, acute pijnlijke perifere neuropathie en perifeer oedeem. 
Patiënten en zorgverleners mogen nooit een injectiespuit gebruiken om het genees -
middel op te trekken uit een patroon of FlexTouch®. Insulinetoediening kan de 
vorming van insuline-antilichamen veroorzaken. Patiënten moeten worden geïn-
strueerd 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 veiligheidspro�el: 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 lipodystro�e; niet bekend – 
anafylactische reacties. Farmacotherapeutische categorie: Geneesmiddelen 
gebruikt bij diabetes. Insulines en analogen voor injectie, ATC-code A10AB05. 
Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig vergoed. Datum: maart 2020.

Verkorte productinformatie Tresiba®

Naam: Tresiba® FlexTouch® 100 eenheden/ml; Tresiba® FlexTouch® 200 eenheden/
ml; Tresiba® Pen�ll® 100 eenheden/ml. Samenstelling en farmaceutische 
vorm: Insuline degludec 100 eenheden/ml of 200 eenheden/ml, oplossing voor 
injectie. Indicaties: Behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, 
adolescenten en kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar. Dosering en wijze van 
toediening: Eenmaal daagse subcutane toediening op een willekeurig tijdstip 
van de dag, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. Op momenten dat 
toediening op hetzelfde tijdstip van de dag niet mogelijk is, is het met Tresiba® 
mogelijk �exibel te zijn met het toedieningstijdstip van de insuline. Er moet altijd 
minstens 8 uur tussen injecties zitten. Er is geen klinische ervaring met het �exibel 
omgaan met het toedieningstijdstip van Tresiba® bij kinderen en adolescenten. 
Tresiba® moet worden gedoseerd in overeenstemming met de behoeften van de 
individuele patiënt. Het wordt aanbevolen om de glykemische regulatie te 
optimaliseren via dosisaanpassing gebaseerd op nuchtere plasmaglucose. Zie voor 
starten en dosisaanpassingen de volledige productinformatie. Tresiba® is 
uitsluitend bestemd voor subcutaan gebruik. Dit geneesmiddel mag niet 
intraveneus of intramusculair worden toegediend. Dit geneesmiddel mag niet in 
insuline-infusiepompen worden gebruikt. Contra-indicaties: Overgevoeligheid 
voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste 
waarschuwingen: Hypoglykemie kan optreden als de insulinedosis te hoog is 
ten opzichte van de insulinebehoefte. Een verkeerde dosering en/of het afbreken 
van de behandeling bij patiënten die insuline nodig hebben, kan leiden tot 
hyperglykemie en mogelijk tot diabetische ketoacidose. Het overschakelen van 
een patiënt op een ander type of merk insuline of een andere fabrikant van 
insuline moet onder medisch toezicht plaatsvinden en kan een aanpassing van de 
dosis noodzakelijk maken. Er zijn gevallen van hartfalen gemeld wanneer pio-
glitazon werd gebruikt in combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten 
met risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen. Intensivering van de 
insulinebehandeling met een abrupte verbetering in de glykemische regulatie kan 
gepaard gaan met tijdelijke verergering van diabetische retinopathie terwijl een 
langdurig verbeterde glykemische regulatie het risico op progressie van 
diabetische retinopathie vermindert. Tresiba® is beschikbaar in twee sterktes. De 
benodigde dosis wordt voor beide in eenheden ingesteld. De dosisstappen 
verschillen echter tussen de twee sterktes Tresiba®. Het dosisa�eesvenster toont 
het aantal eenheden ongeacht de sterkte en er mag geen dosisomzetting 
plaatsvinden wanneer een patiënt op een nieuwe sterkte moet overschakelen. 
Patiënten moeten worden geïnstrueerd om altijd het etiket van de insuline te 
controleren vóór elke injectie om onbedoelde verwisselingen van de twee sterktes 
Tresiba® en ook andere insulines te vermijden. Patiënten moeten het aantal 
ingestelde eenheden op het dosisa�eesvenster van de pen visueel controleren. 
Patiënten en zorgverleners mogen nooit een injectiespuit gebruiken om het 
geneesmiddel op te trekken uit de patroon van FlexTouch®. Patiënten dienen te 
worden geïnstrueerd om altijd een nieuwe naald te gebruiken. Het hergebruik 
van naalden vergroot het risico op verstopte naalden, wat kan leiden tot onder- of 
overdosering. Insulinetoediening kan de vorming van insuline-antilichamen 
veroorzaken. In zeldzame gevallen kan de aanwezigheid van dergelijke insuline-
antilichamen een aanpassing in de insulinedosis noodzakelijk maken om zo een 
neiging tot hyper- of hypoglykemie te corrigeren. Bijwerkingen: Samenvatting 
van het veiligheidspro�el: De meest frequent gemelde bijwerking tijdens de 
behandeling is hypoglykemie. Gemeld zijn zeer vaak: hypoglykemie. Vaak: 
reacties op de injectieplaats. Soms: lipodystro�e en perifeer oedeem. Zelden: 
over gevoeligheid en urticaria. Farmacotherapeutische categorie: Genees-
middelen gebruikt bij diabetes. Insulines en analogen voor injectie, langwerkend. 
ATC-code: A10AE06. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Tresiba® is opgenomen 
in de Regeling Zorgverzekering, bijlage 1A. Datum: november 2018.
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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. 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: 0)172 - 44 94 94, E-mail: informatie@novonordisk.nl
Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK Alphen aan den Rijn, T + 31 (0)172 44 94 94, informatie@novonordisk.com, novonordisk.nl

       



Fysiek ben ik alleen maar opgeknapt
Na jarenlang worstelen met haar gewicht en eindeloos diëten koos Bianca bij de Nederlandse 
Obesitas Kliniek voor een maagverkleining. Het was pittig, maar absoluut de moeite waard.  

“Mensen herkennen me soms niet. Laatst kwam ik een oud-collega tegen, ik riep haar naam, 
ze keek me aan en fietste door. Ze herkende me gewoonweg niet. Ben je ziek? Dat krijg ik ook 
veel te horen. Het voelt een beetje dubbel. Ik zie er dus echt anders uit. Toch ben ik dezelfde 
Bianca, alleen met meer zelfvertrouwen.

Als ik niet was geopereerd, zat er waarschijnlijk 10 tot 20 kilo extra bij aan. Mijn leven is behoorlijk 
veranderd. Omdat je zelf een transformatie in gang zet, verandert ook je omgeving. Sommige 
vrienden verschuiven naar de achtergrond. Dat is ergens teleurstellend, maar ik ben blij dat ik 
mezelf staande kan houden, dat ik me durf uit te spreken en dat ik sterk genoeg ben om deze 
omslag aan te kunnen. Na mijn operatie waren er een aantal lastige momenten. Mijn eetpatroon 
was anders, daar moest mijn lijf aan wennen. Fysiek ben ik alleen maar opgeknapt. Een week na 
de operatie stopte ik al met de bloeddrukpillen. Ik heb veel meer energie, ik beweeg makkelijker 
en ik heb een betere weerstand. Ik ben niet ziek geweest.

Mijn zelfbeeld is nog in verandering. Als ik nu foto’s zie, denk ik: hey, dit ben ik. 
Dan zie ik een leuk hoofd. Mijn lijf is er al, maar mijn hoofd is nog onderweg”.

Gewicht verliezen?
Wilt u gewicht verliezen? Dan willen wij u hier graag bij helpen. Wilt u meer weten over 
ons leefstijltraject of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze vestiging in 
Den Haag. Wij zijn bereikbaar voor vrijblijvende informatie op 070 - 3204703 of kijk voor 
een online voorlichting op www.obesitaskliniek.nl/agenda 

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



SPIE, een gezamenlijke ambitie
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Bel 015 256 59 00 of kijk op
fysoptimadelft.nl

Brahmslaan 4 | Minervaweg 10a | 
Van Beresteijnstraat 169 | Aart v.d. Leeuwlaan 904 

DELFT

ECHT 
GROENE STROOM?

Vergelijk het zelf en stap over via 
www.wise-energievergelijker.nl

Dit is een campagne van WISE ondersteund door



QuantOn Cal® 

  

   

  

Thuis 
fecaal calprotectine meten

Binnen 20 minuten 
een kwantitatieve uitslag beschikbaar
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Wetenschap & Innovatiekalender 
2020

Inschrijven voor cursussen in 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

Wetenschappelijke artikelen schrijven

in het Engels

Wetenschappelijke literatuur zoeken

met PubMed

Wetenschapscafé
**Aanmelden via agenda ReinierNet i.v.m.

Corona-maatregelen, max. 30 personen

Wetenschapsmiddag 2020

2020

Maandag 26 oktober =vol 

(meld je alvast aan voor de wachtlijst)

Donderdag 5 november en maandag 

9 november

Donderdag 20 augustus 2020

Maandag 14 september 2020

Dinsdag 13 oktober 2020

Donderdag 12 november 2020

Maandag 7 december 2020

Donderdag 1 oktober

Donderdag 15 oktober

Donderdag 29 oktober

Donderdag 19 november

In ontwikkeling

Maandag 14 september 2020

Maandag 28 september 2020 (online)

Maandag 12 oktober 2020

maandag 9 november 2020

maandag 23 november 2020 (online)

maandag 7 december 2020

Alleen op afspraak:

bibliotheek@rdgg.nl

Dinsdag 15 september

Maandag 12 oktober

Maandag 9 november

Woensdag 28 oktober 2020

Tijd

13.30-19.30 uur 

17.00 uur-19.00uur

17.30 – 19.30 uur

12.15 – 13.15 uur

(Incl lunch)

12.00 -18.30 uur


