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Redactioneel
Geachte lezer, in een nieuwe redactionele samenstelling
bieden wij u met groot genoegen het voorjaarsnummer aan
van Reinier Research. De redactie verwelkomt hierbij
allereerst chirurg Bob Bloemendaal als nieuw lid van de
redactieraad.
Wij beginnen dit nummer met de luchtwegen, KNO-arts
Harriët Hafkamp en longarts José de Kluijver komen aan het
woord over het microbioom in keel en luchtwegen. Amy
Rieborn, aios interne geneeskunde, praat u bij over onderzoek
naar penicillineallergie. Peter van den Berg, VS
fractuurpreventie & osteoporose, heeft baanbrekend werk
verricht op het gebied van secundaire factuurpreventie. Dit
resulteerde in een proefschrift. Heleen van der Hulst neemt
ons mee in haar promotietraject over prehabilitatie bij oudere
en kwetsbare patiënten die geopereerd worden voor een
colon- of rectumcarcinoom (CRC). Vanaf het voorjaar 2021 zal
Heleen ons als gastcolumnist op de hoogte blijven houden van
de voortgang van haar promotieonderzoek. Hoofdredacteur
Daphne Wijﬀels vat de prioriteringsavond over innovatie en
onderzoek in het RHOC voor u samen. De rubriek
Wetenschapsbureau komt uit de pen van Margreet Kerkmeer,
m.b.t. ECTR (European Clinical Trial Regulation). Voor de
wetenschappers onder u relevant om kennis van te nemen.
Jozé Arkesteijn, onze vraagbaak over wetenschappelijke
literatuur, neemt ons mee in een handleiding over zoeken met
PubMed, heel handig. Johan van der Stok heeft de opleiding
tot orthopedisch chirurg afgerond in het Reinier de Graaf
ziekenhuis en beleeft de lockdown als fellow orthopedisch
chirurg in het Beacon Hospital in Dublin, Ierland. Hij heeft met
zijn onderzoek naar 3D-geprinte lunatum implantaten bij de
ziekte van Kienböck een mooie subsidie binnengehaald. Tessa
van Hartingsveldt beschrijft in haar masterthesis van de studie

Biomedical Engineering hoe je een slim planningsmodel voor
de OK in coronatijd kunt bouwen, een zeer actueel
onderwerp.
De casus die als slijpsteen van de geest dient, is geheel en al
gewijd aan de apostel Jacobus, oftewel over de wetenschap
achter een mysterie. Twee sprekers in het Wetenschapscafé
volgen op de voet; allergoloog Hans de Groot over pinda’s,
kippeneiwit en epicutane immunotherapie, en aios interne
geneeskunde Mesut Savas over obesitas en stress. Wij
verklappen nog niets. Tenslotte de uitwerking van de casus,
gepubliceerde artikelen en de Wetenschapskalender.
Veel leesplezier namens de redactie,
DaveSchweitzer
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Microbiotaindeluchtwegen:vitalerolbij
voorkomenluchtweginfectiesbijouderen
Door:DaphneWijﬀels

Ouderen(≥65jaar)behorentotdepopulatiesdie
hetmeesterisicolopenopluchtweginfecties.
Wereldwijdzijndezeinfectieseenvande
belangrijksteoorzakenvanmorbiditeiten
mortaliteitonderouderen.Vooralinfectiesvande
ondersteluchtwegenzijnverantwoordelijkvoor
eenpotentieelernstigziekteverloop,zoals
longontsteking.
De veroorzakers van luchtweginfecties zijn voornamelijk
bacteriën en virussen (o.a. Streptococcus en Haemophilus
spp.). Echter, steeds meer blijkt het belang van de interacties
met de van nature aanwezige microbiota (microbioom) in de
luchtwegen. Onderzoek toont aan dat het verloop van de
ziekte en de daaropvolgende gezondheid van de luchtwegen
beïnvloed wordt door een intricaat samenspel van het
ecosysteem van al deze micro-organismen.
KNO-arts Harriët Hafkamp en longarts José de Kluijver hebben
meegewerkt aan één van de grootste studies die tot nu toe
zijn verricht naar de nasale en orofaryngeale microbiota en de
relatie met onderste en bovenste luchtweginfecties bij
ouderen. Het doel van deze studie was om te bepalen of
nasale en/of orofaryngeale microbiotaproﬁelen geassocieerd
zijn met leeftijd en luchtweginfecties1.
Leerzamesamenwerking
José en Harriët zijn beiden medisch specialist in Reinier en niet
alleen hun specialismen overlappen, ook hun aﬃniteit met
wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn zij beiden redactieleden
van het tijdschrift NTvAAKI (Nederlands Tijdschrift voor
Astma, Allergie en Klinische Immunologie). Ook werken zij al
enige jaren in het Delfts Allergie Centrum en onderhouden
korte lijntjes om patiënten te bespreken die zij hebben gezien
op het inhalatie-allergiespreekuur, de hoestpoli en de
astmapoli. Harriët vertelt: “Onze manier van werken is
hetzelfde en we weten wat we aan elkaar hebben. Dan kun je
dus heel goed samen overleggen, maar ook processen
innoveren en verbeteringen doorvoeren zodat de zorg voor
onze patiënten beter wordt.”
Ook wetenschappelijk onderzoek is, zoals gezegd, iets wat hen
verbindt en enthousiast maakt. Harriët vertelt dat ze
hoofdonderzoeker Ellen van den Munckhof, die werkzaam is
als onderzoeker bij DDL Diagnostic Laboratory2, al langer kent.
Net als Ellen heeft Harriët ook biomedische wetenschappen

gestudeerd voordat zij koos voor geneeskunde en zich
specialiseerde tot KNO-arts. En met hun beider alma mater in
Leiden waren de contacten snel hernieuwd. Voor Harriët was
het een logische stap om José te vragen om te participeren in
de studie. José vertelt: “Samen aan een groot onderzoek
meewerken, doen we inderdaad heel graag en de combinatie
met een diagnostisch centrum is voor ons enorm leerzaam
geweest. Het is bijzonder om als clinicus samen te kunnen
werken met een bedrijf dat onderzoeken doet en ook
onderzoeksmethoden ontwikkelt om bepaalde zaken te
detecteren. Het is goed om die twee werelden bij elkaar te
brengen. Een klinisch onderzoeker in een ziekenhuissetting
kijkt anders naar feiten en gebeurtenissen dan een
laboratoriumonderzoeker.”
Respiratoireuitstrijkjes
José en Harriët vertellen hoe de studie was opgezet en data
voor de studie werd verkregen. Harriët: “Gedurende twee jaar
werden respiratoire uitstrijkjes afgenomen bij een groot aantal
volwassen patiënten die de polikliniek KNO bezochten of op
de longafdeling van het Reinier waren opgenomen. De
onderzoeker kwam elke dinsdag naar de polikliniek om de
monsters af te nemen en ik begeleidde dat proces en was
verantwoordelijk voor de selectie van de patiënten. De
patiënten op de polikliniek KNO die meededen aan het
onderzoek kwamen daar initieel voor een grote diversiteit aan
klachten, variërend van gehoorklachten tot allergieën en
bovenste luchtweginfecties. De groep patiënten die op de
longafdeling waren opgenomen, hadden longontsteking of
een exacerbatie COPD. Belangrijk was ook om er op toe te
zien dat geen van de proefpersonen een week voor de

1. van den Munckhof, E.H.A., Hafkamp, H.C., de Kluijver, J. et al. Nasal microbiota dominated by Moraxella spp. is associated with respiratory
health in the elderly population: a case control study. Respir Res 21, 181 (2020). https://doi.org/10.1186/s12931-020-01443-8
2. DDL is gespecialiseerd in (moleculaire) diagnostische testen en diagnostische assay-ontwikkeling.
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monsterafname antibiotica had
gekregen.”
Nasale en orofaryngeale
uitstrijkjes van 152 patiënten
zonder klinische symptomen
(controlepatiënten) en 152
patiënten met een
luchtweginfectie werden
geïncludeerd (waarvan 72
patiënten met een bovenste
luchtweginfectie en 80 met een
onderste luchtweginfectie).
Zowel nasale als orofaryngeale
uitstrijkjes werden
onderworpen aan
microbiotaproﬁlering. José vult
aan: “Op basis van de
microbiotaproﬁelen van de
controles en de patiënten met
luchtweginfecties, werden acht
nasale en negen orofaryngeale
microbiotaclusters gedeﬁnieerd.
José de Kluijver en Harriët Hafkamp
Eén van de clusters van nasale
microbiota was sterk
geassocieerd met leeftijd en
luchtweginfecties. M.a.w. nasale microbiota gedomineerd
van Moraxella was bij aanvang van de studie namelijk nog niet
door Moraxella catarrhalis / nonliquefaciens bleek invloed te
bekend. De hoofdonderzoeker was nog voornamelijk bezig
hebben op de respiratoire gezondheid bij ouderen.”
met clusteranalyses, dus welke beestjes zijn aanwezig onder
normale omstandigheden en wat is er nu anders bij de
Commensalemicro-organismen
geselecteerde groepen patiënten. De doelstelling van het
De reden dat nasale microbiota gedomineerd door Moraxella
onderzoek was dus heel eenvoudig het algemeen screenen
catarrhalis / nonliquefaciens wordt geassocieerd met de
van de beestjes die werden aangetroﬀen in de luchtwegen.
gezondheid van de luchtwegen bij ouderen is dat Moraxella
Dat de aanwezigheid van Moraxella in de bovenste
catarrhalis / nonliquefaciens signiﬁcant minder vaak
luchtwegen, met name de neus, zou beschermen tegen lagere
voorkwam bij ouderen met een lagere luchtweginfectie in
luchtweginfecties, dat wisten we toen nog niet. Daar werd
vergelijking met de gezonde oudere populatie.
voorheen niet zoveel over nagedacht maar is nu erg actueel,
De resultaten van deze studie toonden verder aan dat het
denk alleen al aan alle onderzoeken naar microbiota in de
nasale cluster dat gedomineerd werd door Moraxella
darmen. En juist ook in deze tijd waarin we veel leren van de
catarrhalis / nonliquefaciens, signiﬁcant vaker voorkwam bij
ontwikkelingen van bijvoorbeeld het Covid-virus.”
gezonde ouderen (≥65 jaar ) dan bij gezonde volwassenen van
Harriët vervolgt: “Bedenk wel dat de afgenomen kweken
middelbare leeftijd (40-60 jaar).
slechts representatief zijn als een momentopname. Eigenlijk
De bacterie Moraxella catarrhalis komt alleen voor bij de mens
zou je een studie over langere tijd moeten doen om meer te
en behoort tot de menselijke natuurlijke ﬂora. Moraxella
weten te komen, d.w.z. kweken afnemen van microbiota en
kwam tijdens de studie prominent naar voren als veroorzaker
dan kijken hoe verschuivingen optreden als patiënten een
van lagere luchtweginfecties. José licht dit toe: “Veel
infectie krijgen. En ook: wat gebeurt er als ze vervolgens
microbiota zijn commensale micro-organismen, ze behoren
behandeld worden met antibiotica.” José vult aan: “Het
tot de natuurlijke ﬂora en doen goed werk. Maar ze kunnen
belang van de uitkomst van een studie is interessant als het
ook pathogeen worden onder bepaalde omstandigheden,
klinische implicaties heeft. M.a.w. wat kun je met deze kennis
bijvoorbeeld als de weerstand is afgenomen of als ze op een
doen? Fenotypering is wat dat betreft ook interessant, die
andere plek voorkomen. Of als andere pathogenen de
kennis is de toekomst. Wat kun je doen als bekend is dat een
overhand krijgen. Van Moraxella is bekend dat deze bacteriën
oudere patiënt het Moraxella fenotype heeft.”
van nature voorkomen in de neus en lagere luchtwegen en zo
Harriët en José zijn het er over eens dat veel vragen op dit
een bescherming bieden voor de luchtwegen, maar ze kunnen
gebied nog open liggen en dat vervolgonderzoek belangrijk is.
ook een infectie veroorzaken.”
Screenenvanbeestjes
De uitkomsten waren verrassend, legt Harriёt uit: “De invloed
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Penicilline-allergieën:ishetechteenallergie?
te kunnen beantwoorden en een statistische analyse te
kunnen doen.

Door:AmyRieborn

Depatiëntheefteenpenicilline-allergie:watnu?Ditis
vermoedelijkeenherkenbaarprobleemvoorveel
clinici.Hoegrootisdekansdathetdaadwerkelijkeen
penicilline-allergiebetreft?Watkunjedoenomnate
gaanoferdaadwerkelijksprakeisvaneenpenicillineallergie?DitvoorjaarstartopdeafdelingInterne
Geneeskundeeenonderzoeknaardemogelijkheidvan
hetreducerenvanhetaantalgerapporteerde
penicilline-allergieën.
Een penicilline-allergie wordt vaak gerapporteerd door
patiënten, omdat ze klachten kregen die gerelateerd leken aan
een allergie. Bij een allergische reactie wordt onderscheid
gemaakt tussen verschillende typen. De meest bekende is de
type I, IgE gemedieerde allergie. Deze treedt op na seconden
tot minuten, geeft het klassieke beeld van anafylaxie en is
potentieel levensbedreigend. De type III allergie verloopt via
IgG antistoﬀen en heeft zijn eﬀect door de neerslag van
immuuncomplexen. Een voorbeeld hiervan is een tubulointerstitiële nefritis (TIN). Tot slot speelt ook een type IV
allergie een rol bij penicillinen. Dit type is T-cel gemedieerd en
kan vanaf uren tot weken na contact plaatsvinden. Een
belangrijke en levensbedreigende vorm hiervan is toxische
epidermale necrolyse (TEN) dan wel Stevens Johnson
syndroom (SJS), waarbij een ernstige huidreactie met blaren
optreedt. Binnen de beta-lactam antibiotica is kruisreactiviteit
beschreven, echter deze kans is gering (1-2%)1.
Bijwerkingofallergie?
Door een penicilline-allergie kan noodzaak ontstaan tot het
afwijken van de eerste keus antibiotica. Een voorbeeld hiervan
is het geven van clindamycine in plaats van ﬂucloxacilline in
het geval van een erysipelas. Afwijken van de eerste keus
antibiotica betekent dat niet het meest eﬀectieve en het
meest smalspectrum antibioticum gegeven kan worden. Dit
kan nadelige gevolgen hebben voor resistentieontwikkeling2.
Het vermoeden bestaat dat slechts 6-10% van de
gerapporteerde penicilline-allergieën een daadwerkelijke
allergie betreft3. Een voorbeeld hiervan is de vermelding van
een penicilline-allergie met als symptoom ‘diarree’. Dit betreft
een bijwerking en geeft geen contra-indicatie voor penicillines
of andere beta-lactam antibiotica. Door het afnemen van een
goede allergie-anamnese kan bij een groot deel van de
patiënten de registratie van de allergie komen te vervallen.
We besloten een onderzoek te initiëren om te evalueren of
een gestructureerde risicoschatting op basis van anamnese
leidt tot een reductie van het aantal gerapporteerde allergieën
voor beta-lactam antibiotica.
Methoden
Dit onderzoek betreft een observationele, prospectieve
cohortstudie. We zullen patiënten includeren die opgenomen
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Deonderzoekers:wiezijndat?
De inspiratie voor dit onderzoek ontstond al enkele jaren
geleden, naar aanleiding van een publicatie vanuit het Leids
Universitair Medisch Centrum over het afnemen van een
gestructureerde anamnese betreﬀende penicilline-allergieën.
Recentelijk heeft dit ook tot een artikel geleid in het NTvG4.
Inmiddels kunnen we echt spreken van een multidisciplinair
onderzoek. Vanuit de apotheek zijn Pim Langendijk en Saskia
Coenradie, beide apotheker, betrokken en spelen zij een
belangrijke rol bij het opzetten en coördineren van de
samenwerking met de apothekersassistenten. Vanuit de
afdeling allergologie wordt door Hans de Groot, internistallergoloog, veel waardevolle input gegeven over met name
de allergie-anamnese en de adviezen in geval van een
penicilline-allergie. Vanuit het Antibioticateam zijn Jacobien

Ellerbroek, internist-infectioloog, Eva Lundblad-Mattson,
medisch microbioloog en onafhankelijk arts van het
onderzoek, en Tanja Feberwee, apotheker, nauw betrokken.
Tot slot zijn vanuit de Interne geneeskunde Henk Boom,
internist-nefroloog, en ondergetekende, Amy Rieborn, artsassistent interne geneeskunde, betrokken.
Ik ben in de loop van 2020 betrokken geraakt bij dit
onderzoek, nadat eerder Christian Alderweireld en Annegien
Kenter als arts-assistenten interne geneeskunde betrokken
waren. Ik vervul een coördinerende rol, wat met de vele
betrokken disciplines een pittige maar geweldig leuke
uitdaging is. Iedereen die bij het project betrokken is, heeft
zijn of haar eigen invalshoek op het onderwerp, wat tot
overeenkomende visie kan leiden, maar soms ook tot een
stevige maar gezonde wetenschappelijke discussie. Het komen
tot een consensus is niet altijd even makkelijk, maar des te
interessanter en uitdagender.

Amy Rieborn

worden via de Spoedeisende Hulp (SEH) en mondeling een
penicilline-allergie melden of waarbij in HiX een penicillineallergie geregistreerd staat. We hebben bij deze studie
gekozen om ons te richten op de patiënten die in kantooruren
opgenomen worden, omdat bij deze groep patiënten een
medicatieveriﬁcatie door de apothekersassistenten wordt
gedaan. Patiënten worden om toestemming gevraagd middels
een proefpersonen informatieformulier (PIF). Door de
apothekersassistente wordt een gestructureerde allergieanamnese afgenomen aan de hand van een stroomschema in
HiX, dat voor iedereen inzichtelijk is (zie Figuur 1). Tijdens het
gesprek wordt gevraagd naar de klachten die patiënt kreeg na
inname van het antibioticum, of hiervoor een
ziekenhuisopname en/of medicatie noodzakelijk was en hoe
lang deze reactie geleden was. Aan de hand van deze vragen
volgt een advies betreﬀende het wel of niet geven van
penicillines, cefalosporines en carbapenems.
De primaire uitkomstmaat van het onderzoek is het aantal en
percentage patiënten dat geen allergie voor penicillines blijkt
te hebben.
Stand van zaken
Op het moment van schrijven, beweegt het onderzoek zich
richting de startblokken. Toestemming van de METC Leiden –
Den Haag – Delft is verkregen. De laatste hand wordt gelegd
aan de database, werkinstructie op iProva en het
studieprotocol. In samenwerking met het Antibioticateam
worden de vragenlijst en het stroomschema in HiX
bijgeschaafd. We hopen in de komende maanden van start te
kunnen gaan. We verwachten binnen een half jaar voldoende
patiënten geïncludeerd te hebben om onze onderzoeksvraag

1. Penicillin allergy: Immediate reactions. Up to date (2017).
2. Macfadden, D. R. et al. Impact of Reported Beta-Lactam Allergy on Inpatient Outcomes: A Multicenter Prospective Cohort Study. Clin. Infect.
Dis. 63, 904–910 (2016).
3. Sánchez-borges, M. et al. Hypersensitivity reactions to non beta-lactam antimicrobial agents , a statement of the WAO special committee on
drug allergy. World Allergy Organ. J. 1–23 (2013).
4. Lambregts, M. et al. Kruisallergie van penicillines met cefalosporines. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4253 (2020).
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Consequentiesvoordepraktijk
Voor mij was vanaf het eerste moment het belang van dit
onderzoek duidelijk. Het registreren van allergieën in HiX is
namelijk laagdrempelig, maar wellicht te laagdrempelig. Het
blijkt dat in de loop van de jaren vervuiling is opgetreden van
de geregistreerde allergieën in HiX. Een voorbeeld uit de
praktijk hiervan is een patiënte die ik enige tijd geleden op de
Spoedeisende Hulp zag. In HiX stond geregistreerd dat zij een
contactallergie had, met als symptoom ‘allergisch voor
antibiotica, 1 soort, weet geen naam’. Als tweede allergie
stond er een matig-ernstige allergie voor penicillines met als
symptoom ‘jeuk’. Bij de anamnese ontkende patiënte
allergisch te zijn voor antibiotica.
U kunt zich voorstellen: dit zorgt voor problemen in de
praktijk. Door het afnemen van een goede allergie-anamnese
kunnen we dit probleem aanpakken en hopelijk voorkomen.

Reinier Research
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Dit onderzoek is multidisciplinair en heeft ook gevolgen voor
vele disciplines. Beta-lactam antibiotica worden gebruikt op
alle klinische afdelingen, maar ook op de operatiekamers en in
de poliklinische setting. Maar het belangrijkste, en wat mij ook
het meest motiveert, is dat de resultaten van dit onderzoek
directe gevolgen zal hebben voor de patiënt. De patiënt
proﬁteert er van dat hij of zij, indien geïndiceerd, het
antibioticum krijgt met het meeste kans op succes en minder
kans op bijwerkingen.
Wij hopen over een half jaar onze resultaten met u te kunnen
delen via Reinier Research.
Amy Rieborn is ANIOS Interne Geneeskunde in Reinier
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Promovendiaanhetwoord
Proefschrift:“FractureLiaisonService:Optimizingcarefrom
anursepractitioner’sperspective”.
Door: Peter van den Berg

Introductie
In 2015 maakte ik een begin met het promotieonderzoek
naar aspecten van fractuurpreventie (“osteoporosezorg”) en
de rol van de verpleegkundig specialist daarin aan de
universiteit van Maastricht onder leiding van de promotores
prof. dr. Joop van den Bergh, internist-endocrinoloog en prof.
dr. Piet Geusens, reumatoloog. Dr. Dave Schweitzer, internistendocrinoloog in RdGG is als co-promotor in het gehele
proces en van aanvang af onmisbaar geweest als sparring
partner, steun, toeverlaat en vriend. Grote dank past dr. Paul
van Haard, tot recent klinisch chemicus RdGG, die als
biostatisticus met grote inzet de statistische ondersteuning
bood.
Op 18 december 2020 was de promotie en precies in die
week werd bekend dat de on-site promotie nog mocht
doorgaan, maar – teleurstellend - volledig zonder publiek. Er
was slechts toegang voor de promotiecommissie en 2
paranimfen waarvan ik eventueel één had kunnen inruilen
voor de aanwezigheid van Maria (mijn echtgenote) in de aula.
Maar ondanks het spreken tegenover een lege zaal kijk ik
toch met veel dankbaarheid terug op een sfeervolle
verdediging met dank aan alle leden van de
promotiecommissie, toch enkele verstekelingen in de zaal, de
gevatte bijdrages van de prorector en de woorden van
waardering en vriendschap in de laudatio die werd
uitgesproken door Dave Schweitzer.
Samenvattingvandeinhoudvanhetproefschrift
Een botbreuk bij ouderen is - in tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht – zeker niet altijd het
onvermijdelijke gevolg van pech of
onhandigheid. De eerste fractuur zou
alarmerend moeten werken, want het is
bekend dat op dat moment de kans op
een volgende fractuur behoorlijk
toeneemt. Naast de extra pijn en
functiebeperking kunnen mensen
geïnvalideerd raken of zelfs eerder
komen te overlijden. Van de 120.000
fracturen die jaarlijks voorkomen bij
ouderen in Nederland betreft het in
zeker 35% een fractuur ten gevolge van
osteoporose.
De cascade aan fracturen begint vaak
met een ‘’onschuldige’’ polsfractuur, niet
zelden gevolgd door een heup- of
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wervelfractuur. Naast alle bijkomende ontreddering zijn
osteoporotische fracturen bij ouderen duur en substantieel
bijdragend aan hogere zorgkosten. De Fractuurpreventie &
Osteoporosepoliklinieken (“Fracture Liaison Services”)
beoordelen het opvolgende fractuurrisico bij
fractuurpatiënten, bieden preventieve voeding- en
beweegadviezen en starten botsparende medicatie.
Uit dit proefschrift blijkt dat de organisatie van deze
multidisciplinair gedragen Fractuurpreventie &
Osteoporosepoliklinieken (FP&OP) het beste in
verpleegkundig-specialistische handen kan worden gegeven.
De verpleegkundig specialist lijkt hiermee de aangewezen
persoon om als verbinder tussen betrokken partijen
secundaire fractuurpreventie in Nederland zowel
organisatorisch als inhoudelijk vorm te geven.
Bevindingen
Uit dit proefschrift blijkt dat de kennis over botgezondheid en
het inzicht in het risico op een nieuwe fractuur op de korte
termijn verre van voldoende is. Mede hierdoor is er beperkte
belangstelling bij fractuurpatiënten en is het bezoek aan de
Fractuurpreventie & Osteoporose polikliniek laag. Echter,
naast de beperkte kennis en interesse vanuit de patiënt
kunnen we ons het lage bezoek in flinke mate ook zelf
aanrekenen: door onnauwkeurige fractuurregistraties in de
ziekenhuizen werd 14% van de oudere fractuurpatiënten
gemist en dus niet uitgenodigd voor de polikliniek.
Ook blijkt de informatie aan de patient over nut en noodzaak
om de polikliniek te bezoeken van groot belang: uit ons
onderzoek blijkt dat de fractuurpatiënt die zich geen
persoonlijk gegeven informatie kan herinneren niet geneigd is
om een afspraak te maken terwijl de patiënt die persoonlijk
werd geïnformeerd dat wél doet. Tijdige en adequate
persoonlijke informatie tijdens de fase van de
fractuurbehandeling werkt motiverend
naar fractuurpatiënten. In het kader
hiervan werd de betrouwbaarheid van
een simpele screeningsmethode
onderzocht door ultrageluidtechnologie
in te zetten. Het voordeel is om
zodoende patiënten direct na de breuk
nog tijdens de behandeling met gips met
botgezondheid te confronteren en het
spreekuurbezoek daarmee te
ondersteunen.
Naast de identificatie van patiënten
verdient de follow-up van patiënten die
met antiresorptieve medicatie starten
meer aandacht. Het is bekend dat veel
preventieve medicatie niet trouw wordt
gebruikt, maar het behandelplan krijgt
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onvoldoende kans van slagen als de follow-up van
medicatietrouw geen prominente plaats krijgt.
erisnogveeltedoen
De ziektelast van botbreuken door osteoporose onder
ouderen zal de komende jaren alleen maar versterkt
toenemen door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.
Maar door gebruik te maken van goed gestructureerde
modellen zoals het beschreven “5-stappenplan” (identificatie
van patiënten, praktisch ingericht diagnostisch traject,
indicatiestelling voor behandeling, inventarisatie van
leefstijlaspecten en adequate follow-up van een ingestelde
behandeling) is efficiënte inzet op secundaire
fractuurpreventie beslist te realiseren waardoor door
beperkte interventies de totale ziektelast en de daaruit
voortvloeiende kosten worden beperkt.
Inmiddels is secundaire fractuurpreventie in de vorm van een
Zinnig Zorg traject - waarbij alle stakeholders door het
Zorginstituut zijn verzameld – in een implementatiefase
geraakt. Deze landelijke uitrol en implementatie vraagt om
visie van de betrokken wetenschappelijke en
beroepsverenigingen, zeker ook van de osteoporosepatiëntenvereniging en zorgverzekeraars. Op lokaal niveau
vraagt het om verpleegkundig-specialistische aansturing van
een multidisciplinaire inzet, maar kan niet ontwikkeld worden
zonder de visie op (secundair) preventieve zorg waarin
ondersteuning door ziekenhuisdirectie onmisbaar is.

de betreffende patiënt te adresseren, krijgt de patiënt de
noodzakelijke centrale positie in het zorgproces. Het
structureren en ook de inhoudelijke verantwoording dragen
voor deze secundair preventieve zorg om nieuwe fracturen te
beperken, kan heel goed worden vormgegeven vanuit de
verbeterde versie van al bestaande Fractuurpreventie &
Osteoporose poliklinieken waarbij in plaats van de medisch
specialist de verpleegkundig specialist in the lead is. Het
ideale pakket voorziet erin de oudere patiënt een
geïntegreerd aanbod van primaire fractuurbehandeling en
secundaire preventieve fractuurzorg als totaalpakket te
bieden.
Dit proefschrift is in de basis ontstaan vanuit mijn jarenlange
ervaring in de behandeling van patiënten met fracturen, maar
is pas kunnen ontstaan in de ontmoeting van die mensen die
daarin het ontwikkelproces konden stimuleren. Het werd
geschreven vanuit de overtuigde visie op effectief
multidisciplinair samenwerken en het uitbouwen van
passende zorgstructuren om secundaire fractuurpreventie de
vorm te geven die het verdient.
Link naar proefschrift:
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/fractureliaison-service-optimizing-care-from-a-nurse-practitione
Peter van den Berg is Verpleegkundig Specialist
fractuurpreventie en osteoporose in Reinier.

Afsluitend
Door de breuk te behandelen en het toekomstig belang van
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Promovendiaanhetwoord
Promotieonderzoek:“Prehabilitatiebijoudereenkwetsbare
patiëntendiegeopereerdwordenvooreencolon-of
rectumcarcinoom(CRC)”.
Door: Heleen van der Hulst

Mijn naam is Heleen van der Hulst, 26 jaar en in augustus
2019 heb ik de studie geneeskunde aan de Universiteit van
Leiden afgerond om gelijk daarna te beginnen aan een
fulltime promotietraject bij de chirurgie in het Reinier de
Graaf Gasthuis. Met Jan-Willem Dekker (chirurg) en Jessica
van der Bol (geriater) als copromotoren en directe
begeleiders heb ik de kans gekregen om samen een regionale
multicenterstudie op te zetten en een proefschrift te
schrijven.
De studie (BEBOP-studie) en het proefschrift betreffen
hetzelfde onderwerp: Prehabilitatie bij oudere en kwetsbare
patiënten die geopereerd worden voor een colon- of rectum
carcinoom (CRC).
Waarompromoveren?
Na mijn wetenschapsstage bij de afdeling chirurgie in het
LUMC over “het risico op een recidief (lokaal of op afstand) in
een nationaal cohort van oudere (70+) borstkankerpatiënten”
is de interesse voor ‘onderzoek doen’ ontstaan.
Het verwerken van ruwe data naar iets wat in de klinische
praktijk kan worden toegepast, had mijn belangstelling
gewekt. Daarnaast vind ik het belangrijk om meer te weten
over het tot stand komen van onderzoek, zodat ik later
beleidsbepalende onderzoeksresultaten in ieder geval goed
kan interpreteren. Bovendien – en dat is niet onbelangrijk –
kon ik solliciteren voor een promotietraject met een
onderwerp dat goed bij mij past.
Hetonderwerp:prehabilitatiebijoudereCRCpatiënten
Mijn promotietraject bestaat dus uit twee onderdelen: het
uitrollen van de multicenter BEBOP-studie + dataverzameling
én het schrijven van een proefschrift op basis van artikelen
die allemaal bijdragen aan het beantwoorden van de vraag:
welke patiënten gaan het meeste baat hebben bij
prehabilitatie?
Prehabilitatie betekent het optimaliseren van de conditie
vóór de operatie. Binnen het prehabilitatietraject hebben we
aandacht voor: fysieke conditie (trainingsprogramma),
voedingsstatus (dieetadviezen, bijvoeding), leefstijl (stoppenmet-roken-project), psychosociale omstandigheden
(psychologische support) en aanvullende medische
optimalisatie (o.a. behandeling bloedarmoede). Elke patiënt

BEBOP staat voor:
‘Beter BovenOp’ en
onderzoekt het effect
van een multimodaal
prehabilitatie en
revalidatieprogramma
bij kwetsbare
patiënten van 70 jaar
of ouder met een stadium I-III colon of rectum carcinoom,
die een electieve operatie ondergaan.
De BEBOP-studie is de eerste regionale studie binnen het
Regionaal Oncologienetwerk-West:
de patiënten worden geïncludeerd uit het Reinier de Graaf
Ziekenhuis in Delft, het LUMC in Leiden, het Alrijne
ziekenhuis in Leiderdorp, Groene Hart ziekenhuis in
Gouda, het Haga ziekenhuis, het Haaglanden Medisch
centrum (HMC) in Den Haag en het Langeland Ziekenhuis
in Zoetermeer.
In het midden: Heleen van der Hulst

zal een trainingsprogramma volgen en dieetadviezen krijgen.
Een stoppen-met-roken-project, psychologische support en
behandeling van bloedarmoede zal alleen worden
aangeboden als daar een indicatie voor is. We verwachten
dat het aantal postoperatieve complicaties en opnamedagen
daardoor zal afnemen. In combinatie met revalidatie hopen
we tevens een verbetering van de overleving en de kwaliteit
van leven te zien.
Dit is ook precies de reden waarom het onderwerp mij zo
aansprak. Ik ben zelf fervent schaatser (ik rijd in de landelijke
dames (B-divisie) marathon) en weet dat een goede
voorbereiding het halve werk is. Bovendien heeft de interesse
voor inspanningsfysiologie er op medisch vlak ook altijd al
ingezeten.
Startvanhetpromotietraject
In het begin lag de focus op de BEBOP-studie. Deze studie is
een multicenter prospectief regionaal cohort studie. De
studie is WMO-plichtig en moest goedgekeurd worden door
een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De
aanvraag bij de METC bestaat o.a. uit het schrijven van een
protocol, de aanvraag van lokale uitvoerbaarheid per
deelnemend ziekenhuis en het regelen van verzekeringen.
Ook al moet een onderzoeker een heel boekwerk inleveren
bij de METC, het staat wel garant voor een goed fundament.
De studie is dan ook goedgekeurd, waardoor we officieel in

de praktijk mogen starten. De volgende stap is om het
prehabilitatietraject in elk deelnemend ziekenhuis te
implementeren, zo veel mogelijk binnen de kaders van het al
bestaande zorgpad.
Naast het opzetten van de BEBOP-studie, ben ik ook bezig om
een proefschrift te schrijven. Op dit moment lopen meerdere
observationele onderzoeken die mij helpen om de
hoofdvraag van het proefschrift te beantwoorden. We
hebben o.a. de voorloper van de BEBOP-studie geëvalueerd
(het kwaliteitsverbeterproject CRC 75+, dat in 2014 in Reinier
de Graaf is geïmplementeerd) en in samenwerking met het
LUMC werken we aan twee andere observationele studies om
de kwetsbaarste patiënten binnen de oudere CRC-populatie
(die geopereerd worden) in beeld te brengen. Deze groep zal
waarschijnlijk het meeste baat hebben bij de eerder
genoemde extra preoperatieve zorg.

over de stukken die je aan het schrijven bent, zijn
weggevallen. Het zorgt voor wat minder afwisseling. Toch ben
je ten tijde van een promotietraject redelijk flexibel in je
dagindeling. Dat betekent dat er – vooral in deze tijd – ruimte
is om de afwisseling elders te zoeken. Ik vind dat in mijn
sport, maar dat kunnen ook andere hobby’s zijn. Hoe dan
ook, een bepaalde afwisseling is wel aan te raden, want
onder één ding kom je nooit uit: je werk is nooit écht af.
Lees in de aankomende nummers van Reinier Research over
de voortgang van mijn promotietraject!*
Heleen van der Hulst is arts en wetenschappelijk medewerker
bij de vakgroep Chirurgie en Traumatologie.

PromotietrajecttijdensCOVID-19
De meeste werkzaamheden binnen een promotietraject zijn
goed thuis uit te voeren. De projecten blijven mij inhoudelijk
erg boeien, waardoor de dagen eerder té snel voorbijgaan.
Het is jammer dat zaken die een promotietraject dynamischer
maken, zoals buitenlandse congressen, koffiecontacten met
collega-onderzoekers of de korte discussies of klaagzangen

* Vanaf voorjaar 2021 zal Heleen als gastcolumnist voor Reinier Research schrijven over de voortgang van haar promotieonderzoek.
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Dé stap
naar betrouwbare fractuurpreventie

Specialistische
revalidatiezorg
De juiste plek verhoogt de kans
op snel herstel!

Herstellen bij Florence revalidatie
Na een behandeling in het ziekenhuis zijn patiënten

Revalideren bij Florence betekent dat

van harte welkom bij Florence revalidatiecentrum

patiënten volgens een zorgpad de zorg en

Westhoff om verder te herstellen en te revalideren.

behandeling ontvangen. Het is daarmee voor

Patiënten kunnen rekenen op hoogwaardige kennis,

de patiënt en voor de behandelaren inzichtelijk

onderzoek én behandeling die naadloos aansluiten

wanneer welke behandeling plaatsvindt en op

op het behandelplan van de specialist.

welke manier.

Onze specialistische
revalidatie richt zich op:

Meer informatie

• CVA en neurorevalidatie

T 070 - 41 31 000
W www.florence.nl
E info@florence.nl
florencezorg

• Revalidatie in combinatie
met cognitieve problemen

Minder fracturen1

• Orthopedie, traumatologie
NL-PRO-0321-00022/APR2021

1,2
Veilig en goed verdragen

Patiëntengemak:
1 subcutane injectie per 6 maanden3
www.prolia.nl

Zie voor referenties en meer productinformatie elders in deze uitgave.

en overige revalidatie
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PrioriteringsavondInnovatieenOnderzoekvan
ReinierHagaOrthopedischCentrum
Door:DaphneWijﬀels

Op 19 november 2020 werd de eerste prioriteringsavond
gehouden van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum
(RHOC). Het idee van een prioriteringsavond kwam van Nina
Mathijssen, hoofd onderzoeksafdeling in het RHOC en
ontstond al brainstormend: “In het RHOC staat doelmatigheid
en waarde voor de patiënt hoog in het vaandel. We kiezen er
daarom liever voor om elk jaar onze aandacht, tijd en geld te
besteden aan een paar selecte onderzoeksprojecten die een
duidelijke impact hebben op onze orthopedische patiënt.
Daarnaast willen we duidelijke onderzoekslijnen opzetten. Dit
zijn veelal goedlopende onderzoekslijnen die al gestart zijn in
een van de moederhuizen en die we in het RHOC verder
willen uitbreiden. Daarom is het ook belangrijk om objectief
en met elkaar te kiezen welke onderzoeken prioriteit krijgen.”
Maarten Leijs, aios orthopedie en avondvoorzitter, hield
uiterst vakkundig niet alleen de klok scherp in de gaten, maar
introduceerde de sprekers op een vlotte en persoonlijke
manier; inclusief de zo kenmerkende ‘orthopedenhumor’.
Maar liefst 12 onderzoeksvoorstellen van orthopedisch
chirurgen stonden op het online programma; elke spreker
hield een pitch van 5 minuten. Nina ligt de selectie toe: “Alle
voorinzendingen zijn vooraf bekeken door het
onderzoeksbureau (die bij de meeste onderzoeksvoorstellen
al betrokken waren bij de opzet), en zij stelden hier en daar
nog wat vragen om sommige aspecten wat duidelijker te
krijgen. Maar alle inzendingen mochten door naar de
pitches.”
Na elke pitch was er 3-5 minuten ruimte om vragen te stellen
aan de pitcher. De prioriteringsavond werd goed bezocht; in
totaal waren er in de online omgeving, behalve de sprekers,
24 toehoorders aanwezig.
De jury, bestaande uit 5 orthopeden, een radioloog en een
anesthesioloog, beoordeelde de onderzoeksvoorstellen
uiteindelijk op basis van de volgende eisen:
• Het onderzoeksproject moet kennis toevoegen, een
duidelijke impact hebben voor het RHOC en voor de
orthopedische patiënt, aantoonbare urgentie hebben, en de
tijdsinvestering en kosten maar ook de haalbaarheid van
het onderzoeksproject moeten duidelijk zijn.

1. Cuprevisies via de anterieure of
laterale/posterieure benadering – welke
patiënten doen het beter?
Door Marijn Rutgers, orthopedisch
chirurg.
Bij het plaatsen van een totale
heupprothese kan worden gekozen uit verschillende
‘benaderingen’. De ‘voorste benadering’ voor het plaatsen
van een totale heup prothese (THP) staat bekend als de
‘direct anterior approach’ (DAA) of ‘anterior supine
intermuscular’ (ASI) benadering. Voordelen van deze
benadering ten opzichte van de klassieke ‘posterolaterale’ en
‘direct laterale’ benadering zouden sneller herstel, minder
weefselschade en minder luxaties zijn. De voordelen van de
DAA benadering zouden ook van toepassing kunnen zijn bij
een revisie-ingreep. De ervaring en/of bekendheid met het
verrichten van revisies via de voorste benadering is echter
nog gering. Deze studie wordt opgezet als een prospectieve
cohortstudie. De centrale vraag is: van welke benadering
(anterieur, lateraal/posterolateraal) profiteert een patiënt die
een geïsoleerde cuprevisie ondergaat functioneel het
meeste?
2. ROTATE studie: Welke patiënten met een
voorste kruisbandruptuur (VKB ruptuur)
hebben chirurgische reconstructie
nodig?
Door Aernout Langeveld, orthopedisch
chirurg.
Een gescheurde voorste kruisband is een veel voorkomend
letsel van de knie. De voorste kruisband is belangrijk voor de
stabiliteit van de knie. Door een onnatuurlijke beweging van
de knie kan deze scheuren. Er zijn op dit moment twee
behandelmogelijkheden voor patiënten met een primaire
VKB ruptuur: fysiotherapeutische behandeling of VKB
operatie. Het blijkt soms lastig om direct de goede
behandeling te kiezen voor de patiënt. Daardoor start een
patiënt soms later met de beste behandeling. In de ROTATE
studie gaat het vooral over het proces van de keuze. Deze
keuze wordt in de ene groep met behulp van een algoritme
gedaan. In de andere groep wordt de keuze op de normale
manier gedaan; d.w.z. in samenspraak arts/patiënt.
Dit is een multicenterstudie waar behalve het RHOC en
Erasmus MC nog 5 ziekenhuizen aan meedoen.

3. Is operatieve behandeling nodig bij een
mallet fractuur? Door Gerald Kraan,
orthopedisch chirurg en hand- en
polsspecialist.
Ondanks de hoge incidentiecijfers van
mallet fracturen is er nog steeds geen
duidelijke consensus over wat de beste
behandeling is. Behandelmogelijkheden zijn conservatief of
operatief. Daarnaast is het niet duidelijk of een mallet
fractuur leidt tot osteoartritis (OA) . Deze gerandomiseerde
klinische studie beoogt meer kennis te verzamelen over de
kosteneffectiviteit van de beste behandeling bij patiënten ≥
18 jaar die zich presenteren op de SEH met een mallet
fractuur. De bedoeling is om deze studie als multicenterstudie
op te zetten om grotere aantallen patiënten te kunnen
includeren.
4. Actieve Monitoring versus een abductieapparaat voor de behandeling van
kinderen met een gecentreerde
dysplastische heupafwijking.
Door Nina Mathijssen, senior
onderzoeker.
De TRAM-studie (TReatment with Active Monitoring)1 is
opgezet als een gerandomiseerde klinische studie en
onderzoekt kinderen met een gecentreerde heupafwijking
Graf type IIb of IIc DDH in de leeftijd van 10-18 weken. De
studie vergelijkt de kosteneffectiviteit van twee
behandelingsopties voor kinderen met een stabiele,
gecentreerde dysplastische heup, namelijk actieve
monitoring of het gebruik van een dynamische
spreidvoorziening. Dertien centra vanuit heel Nederland
doen mee aan deze studie.
5. Prehabilitatie bij revisie-operaties.
Door Marieke van Doorn, sportarts.
Het is wetenschappelijk bewezen dat
preoperatieve trainings- en
oefenprogramma’s bij patiënten die een
pulmonale, cardiale of abdominale operatie
moeten ondergaan, leiden tot minder perioperatieve
complicaties en tot een korter postoperatief
ziekenhuisverblijf. Bij patiënten die een THP of TKP krijgen, is
dit effect van preoperatieve training niet overtuigend
aangetoond. Het is vooralsnog niet duidelijk waar dit verschil
door komt. De studie betreft een gerandomiseerde pilot en
haalbaarheidsstudie t.b.v. het verbeteren van de uitkomsten
na een revisie-operatie aan heup of knie bij kwetsbare
patiënten. Revisie-operaties gaan gepaard met een hoger
percentage complicaties dan de primaire THP en TKP.
Centrale vraag is of het mogelijk is om kwetsbare patiënten
die een revisie-operatie aan de heup of de knie zullen
ondergaan voorafgaand te trainen, zodat zij er op

cardiovasculair gebied beter voor staan en daardoor mogelijk
een kortere ligduur en minder kans op complicaties hebben?
6. Hoe is de migratie van de femur en
tibiacomponent van de MAKOgeassisteerde PKA (Stryker) gemeten
met RSA.
Door Hennie Verburg, orthopedisch
chirurg
Op korte termijn zal de MAKO robot in het RHOC worden
geïnstalleerd om aanvankelijk TKP en THP te gaan plaatsen.
Echter, er is mondiaal een langere ervaring met het plaatsen
van de hemiknieprothese (PKA) van Stryker met de MAKO
met goede resultaten. Er is echter een gebrek aan studies
met longterm follow-up van de MAKO-assisted UKP
(unicompartimentele knieprothese). RSA studie naar deze
prothese is nog niet verricht. Radiostereometrische analyse
(RSA) maakt het mogelijk om te meten of een prothese goed
vastzit in het bot. Tijdens de operatie worden een aantal
kleine metalen balletjes rond de prothese in het bot
geplaatst. Deze balletjes zijn nodig om m.b.v. speciale
röntgenfoto’s de positie van de prothese in het bot te meten.
Door de positie van de prothese in het bot op een aantal
momenten in de eerste 2 jaar na de operatie te vergelijken,
wordt bepaald of de prothese vastzit. Als de prothese na de
operatie niet vastzit binnen 2 jaar, dan is de kans groot dat de
prothese vroegtijdig vervangen moet worden. In deze studie
worden 35 patiënten gevolgd na UKP. RSA foto’s worden
direct postoperatief en ook 6 weken, 6 maanden en 1, 2 en 5
jaar postoperatief gemaakt en geanalyseerd.
7. De rol van Ketamine in het Rapid
Recoveryprotocol.
Door Stephan Vehmeijer, orthopedisch
chirurg.
Rapid Recovery is een breed geaccepteerd
protocol voor de behandeling van patiënten
die een THP geplaatst krijgen. In het anesthesieprotocol
wordt in het kader van het Rapid Recovery programma
Ketamine toegediend. Er bestaat echter geen enkel bewijs
over de effectiviteit hiervan. De hypothese is dat het middel
Ketamine niet bijdraagt aan de pijnstilling na het plaatsen van
een primaire THP (een non-inferiority studie). Centrale vraag
is wat het postoperatieve pijnstillende effect van Ketamine is
als het wordt toegediend voorafgaand aan de ingreep. De
studie richt zich op de groep patiënten na ongecementeerde
primaire THP.

1. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) ondersteunt de studie in het CORE netwerk (Consortium Orthopaedic Research). Dit
netwerk initieert en vervolgt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van orthopedie.
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8. Trapeziectomie versus prothese.
Door Gerald Kraan, orthopedisch chirurg
en hand- en polsspecialist.
Deze prospectieve gerandomiseerde studie
richt zich op patiënten met artrose van het
trapeziometacarpaal gewricht waarbij de
uitkomsten van trapeziectomie versus trapeziometacarpale
gewrichtsprothese vergeleken worden. De hypothese is dat
klinische uitkomsten m.b.t. pijn, kracht en bewegingsbereik
na een trapeziometacarpale gewrichtsprothese beter zijn dan
na trapeziectomie bij patiënten die een vergevorderd stadium
van osteoartritis hebben van het TMC-gewricht. Het
onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. radiostereometrische
analyse (RSA).
9. Doelmatigheid van standaard
röntgenfoto’s bij follow-up van patiënten
met adolescente idiopatische scoliose.
Door Nina Mathijssen, senior
onderzoeker.
Scoliose is een vervorming van de
wervelkolom en romp die ontstaat tijdens de groei en
gevolgen heeft voor de rest van het leven. Deze afwijking
komt bij 2-3 % van de kinderen voor en verergert bij een deel
dermate dat een operatie nodig is om verdere progressie en
een negatief effect op kwaliteit van leven te voorkomen.
Omdat een scoliose progressief kan zijn tijdens de groei
worden in deze periode frequent röntgenfoto’s gemaakt. De
noodzaak om deze frequente radiologische controle te doen,
is echter nooit onderzocht en de huidige behandelprotocollen
zijn gebaseerd op een Internationale Consensus Meeting.
Desondanks is er nog een grote praktijkvariatie tussen
Nederlandse centra. Een recent onderzoek, waarbij de
radiologische follow-up mogelijk geassocieerd was met een
verhoogde incidentie van kanker op latere leeftijd bij scoliose
patiënten, heeft geresulteerd in bewustwording van het
gebrek aan een wetenschappelijke onderbouwing voor de
follow-up en in de oprichting van een Nederlands Scoliose
Consortium waarin alle centra zijn vertegenwoordigd. Het
doel van dit onderzoek is om de doelmatigheid van de
radiologische follow-up bij scoliosepatiënten te vergroten.
Hierbij wordt middels een cohort multiple RCT (cmRCT)
design onderzocht of een geprotocolleerd beleid met PROMs
en zelf-assessment tools de standaard radiologische follow-up
kan vervangen. Middels deze studie kan een
wetenschappelijke onderbouwde richtlijn voor follow-up van
scoliosepatiënten opgesteld worden.
10. Wondlekkage en wondgenezing na drie
verschillende hechttechnieken bij totale
heupprothese (THP).
Door Stephan Vehmeijer, orthopedisch
chirurg.
Wondgenezingsstoornissen komen
regelmatig voor na het plaatsen van een THP. Wondlekkage of
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vertraging in wondgenezing kan leiden tot postoperatieve
infecties. Een goede en snelle sluiting van de wond is
derhalve essentieel. Er bestaan verschillende
hechttechnieken die invloed kunnen hebben op het
wondherstel. De hypothese is dat het hechten met Prineo de
beste wondgenezing geeft in de eerste 6 weken na een THP.
Deze prospectief gerandomiseerde studie richt zich op de
veiligheid van drie hechttechnieken bij patiënten na
ongecementeerde primaire THP, om de kans op slechtere
uitkomsten, zoals oppervlakkige en diepe wondinfectie, te
verkleinen. De mate en duur van wondlekkage en het
optreden van dehiscentie zijn hierbij belangrijke factoren.
Secundaire uitkomstmaten zullen oppervlakkige en diepe
wondinfectie zijn tot 30 dagen en tot 90 dagen na OK,
aangezien het niet haalbaar is om voldoende power te
creëren om hier de primaire uitkomstmaat van te maken.
11. Liner wear en ﬁxatie / migratie van de
ongecementeerde total knee geplaatst
met de MAKO robot m.b.v. model based
RSA bij twee soorten liner, CR en CS.
Door Ruud de Ridder, orthopedisch
chirurg.
Ondanks de verbetering van het polyethyleen is er nog steeds
wear van de liner, met name op langere termijn, daarnaast
zijn er aanwijzingen dat dit slijtvastere polyethyleen juist
meer problemen kan opleveren. A: op plekken in de liner
waarop grote krachten inspelen zoals de cam bij de PS insert
met als gevolg breuk van de cam en B: omdat de kleinere
polypartikels vrijkomend bij de slijtvastere liners meer
osteolyse kunnen veroorzaken, en daarmee kunnen leiden tot
aseptische loslating. Met name bij de jongere
patiëntenpopulatie (<65 jaar, ASA I en II) kan dit tot
problemen leiden gezien langere benodigde survival en hoger
activiteitenpatroon, daarnaast is mondiaal een toenemend
BMI bij patiënten waardoor meer belasting/ stress op de
liner. Doel van het onderzoek is het meten van de wear van
de liners, en secundair het bepalen van de invloed van type
liner op de migratie van de prothesedelen, met name de
tibiacomponent. Het onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v.
radiostereometrische analyse (RSA).
12. Superior Capsular Reconstructie (CSR)
voor patiënten met een irreperabele
rotatorcuﬀ ruptuur.
Door Just vd Linde, orthopedisch chirurg.
De behandeling van jonge, actieve patiënten
met forse teruggetrokken rotator cuff
scheuren blijft lastig. De
behandelingsmogelijkheden bestaan traditioneel uit
debridement en bicepstenotomie, partieel herstel, interval
slide met herstel, rotator cuff partieel herstel met
augmentatie of bridge grafting als volledig terughechten op
de humerus niet meer lukt, spiertransferprocedure of een
reverse totale schouderprothese. Een relatief nieuwe

Wetenschaps-enInnovatieagenda2021

Naam studie
ROTATE trial
Ketamine THP

ͻ Opmerkingen en voorwaarden
ͻZo snel mogelijk starten

ͻStart studie einde voorjaar (tijd nodig voor opzetten/verder uitwerken)

Cuprevisie heup

ͻStart studie op korte termijn

RSA hemi MAKO

ͻSponsoring Stryker bespreken, start voorjaar

RSA CS vs CR
Scoliose

TRAM
Mallet RCT
Hechten na THP
Trapeziectomy vs prothese
RSA
SCR
Prevalidatie

ͻSponsoring Stryker bespreken
ͻCCD
CCD studie afgerond en reduced fasting ver afgerond (najaar 2021)
ͻGebruik subsidie TRAM en inclusiegelden voor onderzoekscoordinator
kinderorthopedie in JKZ (voorwaarde: TRAM subsidie ZonMw)
ͻVoorwaarde: subsidie ZonMw. Onderzoekscoordinator in JKZ aanstellen
voor kinderorthopedie studies

ͻVoorwaarde: subsidie ReumaNL
ͻStudie verder uitwerken
ͻIndien Ketamine studie is afgerond, dan starten
ͻVoorwaarde: vergoeding prothese via Stryker regelen

ͻStudie kan niet doorgaan, zelfde populatie als ballonstudie (verwachte
inclusietijd ballon: 2 jaar
ͻStudie verder uitwerken met fysio, onderzoekers, orthopeden
ͻMo
Mogelijk subsidie zoeken voor studie

chirurgische mogelijkheid is de arthroscopische superior
capsular reconstructie (SCR) om forse irreparabele rotatorcuff
rupturen te herstellen. Hierbij wordt d.m.v. een
arthroscopische procedure het ‘gat’ in de gescheurde pees
opgevuld door medisch bewerkte donorhuid in dit gat in te
hechten. Deze studie onderzoekt primair functie en
tevredenheid na (PROM) na SCR. Secundair donor site
morbiditeit en het voorkomen van cuff artropathie.
totstandkomingWetenschaps-enInnovatieagenda
De Wetenschaps- en Innovatieagenda is bedoeld voor 2021.
Nina legt uit hoe de uiteindelijke prioritering tot stand kwam:
“De jury heeft alle onderzoeksvoorstellen beoordeeld met
behulp van een scoreformulier. Impact, belasting, kosten,
urgentie, tijd en haalbaarheid werden onafhankelijk van

elkaar gescoord. Hierna heeft het onderzoeksbureau samen
met de directie RHOC, op basis van de juryscores de
Wetenschaps- en Innovatieagenda bekend gemaakt (zie
schema). Elf projecten zijn op deze agenda geplaatst,
sommigen met voorwaarden (zoals de honorering van een
subsidie). De schouderstudie is afgevallen omdat deze
interfereert met een andere lopende schouderstudie die we
eerst willen afronden. De studie kan daarna weer opnieuw
gepitcht worden. Eind 2021 gaan we namelijk weer werken
aan de agenda van 2022.”
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Het terugbrengen naar twee
systemen brengt rust

O
(KN/X.KHG8OORGGNĂNCNEKGGĚ
IGYONFGěOGLOMSě
(Kě YĞN KS KN FGYG RCRG ěĞF DGĚCNIRĞLGR
FCNOOKě)GĚTLLKIJOGUGNVGFCěCCN
YORIMGFGVGRLGRS NKGě ěG UGRěGĚĚGN
&Cě UGRěGĚĚGN ęTĚĚKG CĚ #CN FTKYGNFGN
&GĚHěGNCRGN FKG FCI KN GN FCI TKě JGě
4GKNKGR FG )RCCH ICSěJTKS DGYOGLGN
/CCR FGNLGN ęTĚĚKG OOL CCN ęGYGĚH! 'N
KN JOGUGRRG DGN ęG NKGě ¤YOMCCR ¥ Ăě
MCCROOLĂNCNEKGGĚĂě!
Een financieel fit leven zorgt voor rust, overzicht
en maakt het leven makkelijker. Anders gezegd,
geldzorgen maakt het leven moeilijker. Slapeloze
nachten, niet goed meer kunnen nadenken over
andere zaken, financieel fit klinkt als een luxe,
maar is eigenlijk noodzaak. Gelukkig hoeft het
niet lastig te zijn. Het begin namelijk allemaal
bij inzicht.

(KN/X.KHGCĚSFGĂNCNEKoĚGEOCEJ
Soms is het moeilijk om zelf tot deze inzichten
te komen. En zijn er professionals nodig om
anderen te wijzen op bepaalde veranderingen of
mogelijkheden. Zoals een arts in het zorgdomein,
een sportcoach op het sportveld en een financiële
coach op financieel vlak. Benieuwd geworden
wat FinMyLife voor jou kan betekenen? Of al
geïnteresseerd in de mogelijkheden van een
financieel fit leven? Neem dan vrijblijvend contact
op via 015-3106992 of kijk op finmylife.nl voor
meer informatie.

(KNCNEKoĚGSKěTCěKGKNYKEJěGĚĞLMCLGN
Net als met een operatie, een klacht of een
behandeling, begint ook een financieel fit leven
bij inzicht in de situatie. Financiële planning
staat of valt met de wensen en behoeften van
de klant, gecombineerd met de mogelijkheden.
Van eerder stoppen
stop
met werken tot vaker op
vakantie, financiële planning is noodzakelijk om
zonder zorgen te leven.
Wie ben
ben ik?
ik?
Ik ben Pascal Berends, Financial Lifestyle Coach met meer dan twintig jaar er varing. In 2016
tjes’ met het geven van
ben ik g
gestart met
m FinMyLife.
y
Daar com
mbineer ik mijn
j kennis va
an de ‘cijfertjes’
diepgaand, perssoonlijk advies. FinMyLife
f staat voor uitmuntend
de ser vice, eerlijke communicatie en
helderheid over werkzaamheden en tarieven.

p de vraag welke voordelen DVDexit oplevert
hoeft Rudy van der Lek, hoofd Technisch
Cluster & Informatiemanager UMC Utrecht,
niet lang na te denken. “Dagelijks ervaren we winst
van DVDexit. De beelden en verslagen via Twiin
komen, zonder handmatige acties, veel sneller binnen
in het PACS. Hierdoor kan een dienstdoende arts een
spoedonderzoek direct inzien. Daarnaast hadden wij in
het verleden met zoveel verschillende uitwisselsystemen te maken. Het terugbrengen naar twee
systemen, Philips ForView XDS en Twiin, maakt het
overzichtelijker. Dit brengt rust met zich mee.

Hoe hebben jullie DVDexit binnen UMC Utrecht ingericht?
Rudy: “We hebben een centrale plek waar de import, export
en het koppelwerk wordt verricht. We werken zoveel
mogelijk geïntegreerd in het PACS. Als een ziekenhuis ons
beelden toestuurt, dan komen ze automatisch in de Twiin
werklijst (MissingRIS) in het PACS. De applicatiebeheerder
controleert regelmatig deze werklijst op nieuw
binnengekomen onderzoeken, zodat deze direct (mits de
patiënt is ingeschreven) aan een ZIS-onderzoek wordt
gekoppeld. Versturen van beelden en verslagen is helemaal
simpel. Het Twiin portaal wordt via het PACS geopend. De
juiste patiënt staat dan al op de context. Hierna hoef je alleen
de onderzoeken en het juiste ziekenhuis uit het Twiin
adresboek te selecteren. Het wordt steeds makkelijker
doordat we nu allemaal op Twiin overstappen en in het PACS
werken. Onze dienstdoende artsen hebben een PACS-account
om in de werklijst te kijken. Nadat de applicatiebeheer de
beelden heeft gekoppeld kunnen ook alle andere artsen de
beelden rechtstreeks bekijken, via de PACS viewer in het ZIS.
Het draagvlak is groot, omdat Twiin de technische laag al
heeft neergelegd.”
Welke kinderziektes zijn jullie tegengekomen bij de
implementatie van DVDexit?
Wouter Veldhuis, radioloog UMC Utrecht: “Laten we het
groeipijntjes noemen. We zien met name uitdagingen bij het
uitwisselen van beelden én verslagen. Ze worden niet samen
verstuurd bijvoorbeeld. Of de ene keer is het een DICOM-pdf,
de andere keer een SR-document. Soms krijgen we helemaal
niks. Daar moet je afspraken over maken en dat moet je
ﬁnetunen. Dat is terug te herleiden naar de opstartfase.”
Hoe verloopt de regionale samenwerking?
Rudy: “In het adresboek kun je zien wie meedoet aan
DVDexit, dus naar die ziekenhuizen versturen wij sowieso
digitaal. Natuurlijk krijg je daar weleens een gefrustreerde
reactie op. Dat ze er nog niet klaar voor zijn, bijvoorbeeld. Wij
proberen afspraken te maken en het gesprek aan te gaan met
omliggende ziekenhuizen als er iets mis loopt: ‘het

Hoofd Technisch Cluster & Informatiemanager
Rudy van der Lek en radioloog Wouter Veldhuis

radiologieverslag ontbreekt, er zijn teveel onderzoeken
verzonden/ontvangen, tag InstitutionName is niet correct
ingevuld’. Dit wordt vervolgens opgepakt en gecorrigeerd.
De handreiking ‘Welke onderzoeken te verzenden bij een
verwijzing’ van de NVVR helpt daarbij.” Wouter: “We trekken
hiermee in de regio steeds meer gezamenlijk op.”
Waarom zou UMC Utrecht DVDexit behouden wanneer XDS
de preferred route is geworden?
Rudy: “XDS is al onze preferred route, maar nog niet landelijk
dekkend. Het heeft er bij ons bijvoorbeeld ook een paar keer
uitgelegen. Bij een ﬂinke upgrade, bijvoorbeeld. Gebruik je
Twiin, dan hoef je op zo'n moment niet meer terug te vallen
op dvd’s. We zijn inmiddels verslaafd aan het snel
binnenhalen en versturen van beelden. Daarom moet je wat
mij betreft ‘embedden’ dat je zowel push als pull methode
naast elkaar laat bestaan. Het kunnen ondersteunen van
zowel acute 24/7 als chronische zorg is dan een goed
argument.” Wouter: “Daar is nog een ander punt aan
gerelateerd. Ondanks een XDS-relatie kiezen mensen soms
voor DVDexit, omdat ze gewoon terugvallen op de bekende
weg.”
Welke verbeteringen wensen jullie nog in DVDexit?
Rudy: “Wij zijn direct ingestapt op niveau 4. Maar ik zou er
zelfs nog een niveau bovenop willen leggen. Nu moet onze
applicatiebeheerder nog een ZIS-onderzoek aanmaken en de
beelden correct koppelen. Pas daarna zijn ze beschikbaar
voor de rest van het ziekenhuis. Ik zou zeggen: zorg ervoor
dat er vanuit Twiin ZIS-onderzoek wordt aangemaakt en dat
de beelden automatisch worden gekoppeld. Dat zou nog
mooier zijn. Maar volgens mij liggen de eerste bouwstenen er
al voor dat soort workﬂow-koppelingen.”

Meer weten over het landelijk uitwisselen van beelden en
verslagen met Twiin? Neem dan contact op met het aansluitteam:
www.twiin.nl/aansluitteam

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
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DeeCtR–watveranderter?

contract geeft de directie voorwaardelijk toestemming voor
uitvoering van het onderzoek. Dit betekent dat het onderzoek
pas kan worden uitgevoerd als aan deze voorwaarden is
voldaan. De herziene template van het CTA, met deze
‘opschortende voorwaarden’, is beschikbaar via de iProva.

Door:Margreetkerkmeer

ECTR staat voor European Clinical Trial Regulation. Per 1 juni
2021 is de ECTR verplicht, en sinds 1 december jl. is er een
overgangsfase waarin beide methoden van indiening gebruikt
mogen worden. In Nederland geldt de ECTR voor al het
WMO-plichtige onderzoek. Let op: voor niet-WMO-plichtig
onderzoek verandert er dus niets.

•

Deel A. Op grond van de informatie in deel B tekent de
directie deel A (één A4’tje). Hiermee verklaart de
directie dat het ziekenhuis geschikt is om het onderzoek
uit te voeren. Deel A van de VGO is onderdeel van het
toetsingsproces.
De brief met de toestemming van de directie komt hiermee
te vervallen.

Met de ECTR willen Europese landen het opstartproces van
klinisch onderzoek versnellen en optimaliseren. Hierdoor
Om een beeld te krijgen hieronder twee fragmenten uit Deel
blijven nieuwe medicijnen beschikbaar voor Europese
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enditisnognietalles…
Vanaf 1 december 2021 wordt bovendien de Europese
indiening van internationaal geneesmiddelenonderzoek
gestroomlijnd. De European Medicines Agency (EMA) levert
dan een Europees webportaal op en een database, het
Clinical Trials Information System (CTIS). Het CTIS ondersteunt
de voorgeschreven processen. Via deze online systemen
worden straks de gegevens van het geneesmiddelenonderzoek ingediend, vastgelegd en ontsloten.
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6. Lokale hoofdonderzoeker legt dit vast in deel B van de
VGO. Onderhandelen over vergoedingen en wat onder
standaardzorg valt. Dit zou binnen veertien dagen
moeten gebeuren.
7. De directie gebruikt de informatie in deel B om te
beoordelen of het ziekenhuis geschikt is en bereid is mee
te doen aan het onderzoek.
8. Directie tekent deel A.
9. Opdrachtgever verzamelt alle getekende delen A als
onderdeel van het studiedossier.
10. Opdrachtgever dient studiedossier in bij METC.
11. Directie tekent intussen het standaard
onderzoekscontract (met opschortende voorwaarden).
Hiermee wordt dus voorwaardelijke toestemming
verleend.
12. Ziekenhuis in de startblokken.
13. METC keurt goed in maximaal drie maanden vanaf het
moment van indiening.
14. Als nu blijkt dat aan de voorwaarden, van de
voorwaardelijke goedkeuring, niet is voldaan, kan de
instelling afzien van deelname.
15. Initiatie.
16. Start onderzoek.

Er hoeft dan voor heel Europa nog maar één METC een studie
te beoordelen. Aan elke fase zijn strikte deadlines verbonden.
Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen aldus de DCRF:
”Vanaf de toepassing van de ECTR zal er bij multinationaal
onderzoek voor Nederland meer concurrentie zijn van andere
EU-landen. Immers, de duur van de medisch-ethische
toetsing is nu voor alle deelnemende centra in de EU gelijk.
De snelheid van deze toestemmingsprocedure in de
verschillende EU-landen is daarmee een keuzebepalende
factor geworden. Verschillende landen bereiden zich al voor
op de ECTR en regelen dat de nationale toetsingsprocedures
zo kort mogelijk zijn; korter dan de maximale termijnen die
de ECTR voorschrijft. Dat maakt hen als onderzoeksland
aantrekkelijk voor opdrachtgevers van geneesmiddelenonderzoek.” Dit geldt overigens alleen voor geneesmiddelenonderzoek, niet voor ander WMO-plichtig onderzoek.
evaluatie
De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en de Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zullen de
nieuwe lokale haalbaarheidsprocedure en het gebruik van de
VGO samen evalueren. De resultaten hiervan bepalen of de
procedure nog aanpassingen behoeft. Deze evaluatie is
uiterlijk 1 december 2021 afgerond. Daarom wil de DCRF
graag ervaringen horen over het werken volgens de
procedure en het gebruik van de VGO.
Alle vragen en reacties zijn welkom. Alleen met inbreng van
de gebruikers kunnen we de procedure optimaliseren. Stuur
je reacties daarom naar secretariaat@dcrfonline.nl.
Meerweten?
Neem een kijkje bij de DCRF:
https://dcrfonline.nl/ectr-procedure-lokale-haalbaarheid/
ook voor folders, een presentatie en een video van een online
presentatie.
Je kunt een e-learning doen:
https://dcrfonline.nl/ectr-e-learning/
Zie ook: ReinierNet pagina Wetenschap

NB: Bij gebruik van de VGO is het noodzakelijk het standaard
onderzoekscontract (CTA) te gebruiken, waarin ‘opschortende
voorwaarden’ zijn beschreven. Met ondertekening van dit
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Hoevindikeenwetenschappelijk
artikelinPubMed
Door:JozéArkesteijn

Inleiding
In dit artikel worden de basisprincipes van PubMed
behandeld. Er wordt een voorbeeld als leidraad gebruikt om
concreet en praktisch toelichting te geven over de werkwijze
en mogelijkheden. PubMed is een gratis beschikbare
database met referenties van artikelen uit meer dan 5000
tijdschriften op biomedisch gebied. De referenties bestaan uit
verschillende onderdelen (velden), met o.a. de auteur(s) van
het artikel, de titel van het artikel, de tijdschriftgegevens
zoals; de titel van het tijdschrift, het publicatiejaar, het
volume en afleveringsnummer, de begin- en eindpagina en
(meestal) een samenvatting.
Zoekvraagformuleren
Voordat je kunt beginnen met literatuuronderzoek is het van
groot belang eerst je klinische probleem te vertalen naar een
beantwoordbare onderzoeksvraag. De PICO-methode is een
hierbij hulpmiddel (Patiënt (P), Intervention (I), Comparison
(C), Outcome (O)).
Literatuuronderzoek geeft inzicht in wat er al bekend is over
het onderwerp.
Zoekvraag: Helpt het gebruik van oordoppen patiënten op de
IC/CCU beter te slapen?
De PICO voor deze vraag is: Patient; IC/CCU patiënt
Interventie; oordoppen Comparison; geen oordoppen
Outcome: ervaren kwaliteit van slaap
ZoekenviadezoekbalkvanPubMed
Je kunt heel eenvoudig een aantal woorden intikken in de
zoekbalk van PubMed, net als bij Google.
In veel gevallen zal dat best wat resultaten opleveren, maar je
weet niet of je artikelen die relevant kunnen zijn, mist.
Zoektermen zonder aanhalingstekens of veldcodes vertaalt
PubMed automatisch met behulp van “Automatic term
mapping”. Dit gaat heel vaak goed maar ook wel eens fout.
Denk bijvoorbeeld aan het woord nursing, hierbij komt keurig
de term “Nursing”[MeSH] naar voren, maar ook de term
“Breastfeeding”[MeSH].
Het aantal referenties is erg afhankelijk van de zoektermen
die je invoert. Vaak zijn er meerdere synoniemen voor een
bepaalde zoekterm en het is aan te bevelen om deze zo veel
mogelijk toe te voegen.

Documenteren is heel belangrijk, omdat je dan altijd kunt
terugzien hoe je hebt gezocht. Je kunt ook, wanneer nodig, je
zoekstrategie gemakkelijk aanpassen en je zoekactie
reproduceren.
Plak dus steeds de gebruikte zoektermen in een Word
document.
Bij het systematisch zoeken bouw je eerst voor elke
component van de PICO apart een zoekstrategie, met een
combinatie van MeSH-termen en vrije tekst, daarna worden
de verschillende zoekstrategieën samengevoegd. MeSH staat
voor Medical Subject Heading, het zijn trefwoorden die door
de NLM worden toegekend aan referenties. Meestal is het
voldoende om op 2 componenten te zoeken. Met het gebruik
van MeSH-termen heb je het grootste deel van de referenties
al te pakken. Vrije tekst is nodig omdat nog niet alle
referenties al voorzien zijn van MeSH-termen. Denk
bijvoorbeeld aan de meest recente referenties. Sommige
referenties krijgen nooit een MeSH-term, bovendien zijn niet
altijd de juiste MeSH-termen aan een referentie toegevoegd.

Wanneer je in de zoekbalk van de MeSH Database Sleep
intikt, krijg je direct al veel informatie:
• Een korte definitie van de term, zodat je kunt checken of
je de juiste MeSH-term te pakken hebt.
• Het jaar van introductie van de term.
• De subheadings, deze worden vooralsnog buiten de
zoekactie gehouden.
• De Entry terms. Wanneer je in de zoekbalk van PubMed
een van de entry terms intikt, dan kom je uit bij deze
MeSH-term. Ze zijn ook handig om als vrije tekst woord te
gebruiken.
• De previous indexing, vaak staan hier de jaartallen bij
vermeld.
• See Also, een ander MeSH-term die relevant kan zijn voor
je zoekactie.
• En ten slotte, de hierarchische structuur van de term, de
zgn. “tree”.
Ten slotte zie je helemaal rechts de “PubMed Search Builder”.
Door op “Add to Search builder” te klikken, kun je de MeSHterm toevoegen en met “Search PubMed” alle artikelen met
deze MeSH-term boven water krijgen. Het is ook mogelijk om
direct een andere MeSH-term in dit zoekblok erbij te tikken
met de booleaanse operator “OR”. Je wilt immers alles vinden
met één van deze termen.
Booleaanse operatoren worden gebruikt om binnen een
vraag termen op een bepaalde manier met elkaar te
combineren. De 2 bekendste zijn AND en OR. Met AND zoek
je publicaties waarin beide zoektermen voorkomen. Met OR

zoek je alle documenten waarin in ieder geval 1 van de
zoektermen in voorkomt (figuur 1).
Zoeken op “Sleep”[Mesh] levert ruim 80.000 artikelen op.
Zoek vervolgens op vrije tekst woorden om ook de niet
geïndexeerde artikelen te vinden. Door de veldcode voor titel
en abstract toe te voegen [tiab] zoek je een stuk efficiënter
dan met [all fields]. Je kunt spellingsvarianten meenemen
door op het begin van een woord te zoeken en daar een *
achter te zetten. Voorwaarde is wel dat de stam uit minimaal
4 letters moet bestaan. Vervolgens zet je dubbele
aanhalingstekens om het woord. Zoals in het voorbeel (figuur
2).
Deze zoekactie levert ruim 190.000 artikelen op.
Klik nu op “Advanced” om beide zoekacties met elkaar te
combineren met OR. Je wilt immers alle artikelen vinden met
één van deze woorden.

Begin met het verzamelen van zoveel mogelijk synoniemen.
Lees je in op het onderwerp en zoek zo breed mogelijk,
inperken kan altijd nog.
De MeSH Database vind je onder Explore in het beginscherm
van PubMed. Door op het PubMed logo te klikken kom je
gemakkelijk in het beginscherm. De MeSH database is een
aparte database met alleen de MeSH-termen en hun
hierarchische structuur, terwijl PubMed een database is met
artikelen.

Figuur 1

Systematischzoeken
Systematisch zoeken begint met een methodische aanpak.
Figuur 2
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Door op de 3 puntjes te klikken kun je vervolgens de
zoekactie in de “query box” zetten met “Add query”. De
volgende zoekactie toevoegen biedt meer opties, hier kies je
voor “Add with OR”

Hiermee zoek je alleen artikelen waarin deze 3 termen
gecombineerd voorkomen.
Ga vervolgens weer naar “Advanced” en combineer de MeSH
term “Ear Protective Devices” met de vrije tekst met “OR”.
"Ear Protective Devices"[Mesh] OR "ear plug*"[tiab] OR
"earplug*"[tiab] OR "earmuff*"[tiab] OR ("ear"[tiab] AND
"protect*"[tiab] AND "device*"[tiab]) OR ("hearing"[tiab]
AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab])

•

Deze combinatie levert ruim 2000 artikelen op.

•

Om artikelen te vinden met zowel slaap, als oordoppen
combineer je beide componenten van de PICO met AND als
volgt;
(("Sleep"[Mesh]) OR ("Sleep*"[tiab])) AND (("Ear Protective
Devices"[Mesh]) OR ("ear plug*"[tiab] OR "earplug*"[tiab] OR
"earmuff*"[tiab] OR ("ear"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND
"device*"[tiab]) OR ("hearing"[tiab] AND "protect*"[tiab]
AND "device*"[tiab])))

“Sleep”Mesh] OR “sleep*”[tiab] levert ruim 200.000
artikelen op.
Vervolgens zoek je in de MeSH index op ear plug (figuur 3).
De MeSH term voor ear plug is, zoals je ziet “Ear Protective
Devices”. Klik op Add to search builder om de MeSH term en
vervolgens op Search PubMed. Dit levert ruim 1300 artikelen
op.
Bij de Entry terms in de MeSH database kun je nog een aantal
synoniemen van ear plug vinden, zoals; ear protective
devices, hearing protective devices, earplugs en earmuffs.

Er blijven nu ongeveer 80 artikelen over. Een extra
component toevoegen is in dit geval niet nodig.
In het resultaatscherm worden de referenties standaard
gesorteerd op “Best match” en in “summary format”. Je ziet
van de eerste 10 referenties de titel van het artikel, de
auteurs, het tijdschrift waarin het verscheen met jaar van
uitgave, volumenummer, afleveringsnummer, de pagina’s.
Voorts het PMID nummer, een uniek nummer waarmee het
artikel terug te vinden is in PubMed, de taal wanneer het niet
in het Engels is verschenen en indien er een abstract is,
worden de eerste regels gepresenteerd.

Zoek in de
zoekbalk
devervolgens
synoniemenopvan
omPubMed
de MeSH
term en
S ear plug als
volgt in:

Het is mogelijk
Klik opdeA“Display options” te wijzigen naar
bijvoorbeeld “abstract” en/of naar “most recent” en je kunt
er hier ook voor kiezen om i.p.v. 10 referenties er 20 tot 200
per pagina’s te zien (figuur 4).

"ear plug*"[tiab] OR "earplug*"[tiab] OR "earmuff*"[tiab] OR
("ear"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab]) OR
("hearing"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab])

tipsentrucs

Dit levert ruim 1300 artikelen op. Je ziet dat een deel van de
zoekwoorden tussen ronde haken is geplaatst, b.v.
("ear"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab]).

Figuur 3

om de MeSH term en vervolgens op S
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voor leeftijd, gender, soort etc. Je moet deze filters eerst
selecteren om ze zichtbaar te maken in het scherm,
daarna dien je ze nog aan te vinken.
Let op! Door gebruik te maken van filters, mis je de meest
recente en niet geïndexeerde publicaties, omdat het in
feite MeSH-terms zijn, behalve de filters voor “publication
date” en “language”.
Let op! Vergeet niet om vóór een volgende zoekactie je
filters weer uit te zetten.
Kijk ook eens bij de “Similar articles” of “Cited By”
wanneer je in “abstract display” staat.
Wanneer de zoekstrategie te veel oplevert kun je er ook
voor kiezen om i.p.v. [MeSH] voor [Majr] te kiezen. Je kunt
dit heel gemakkelijk doen door in je Word document met
“zoeken en vervangen” te werken. Een [Majr] term geeft
aan dat de focus van het artikel op deze term ligt. Je
herkent de [Majr] term aan het * bij de MeSH-term.
Met NOT kun je zien welke referenties er wel in de ene
search zitten maar niet in de ander. Je begint met de
grootse set (met [MeSH] en [tiab]) en combineert die met
de kleinere set (met [Majr] en [tiab]). NOT is heel geschikt
om het effect van een verandering in een zoekstrategie te
beoordelen, het is niet geschikt
om het zoekresultaat
in te
a
n
O
perken.
Rechts bovenin het scherm staat een knop “Log in”. Je
kunt je hier gratis registreren met een Google account en
c
[
b
je zoekstrategie
bewaren. Je kunt
je gevonden artikelen
opslaan en je kunt een alert aanmaken, waarmee je op de
hoogte blijft van nieuwe artikelen die aan jouw
zoekstrategie voldoen.
Met “Save” kun je referenties bewaren in een document.
Het is mogelijk referenties aan jezelf, of iemand anders te

e-mailen. Met “Send to” kun je referenties verzamelen in
s
o
het “Clipboard”,
bewaren in “Myabibliography” of
“Collections” of versturen naar een “citation manager”.
Het “Clipboard” bewaart de referenties 8 uur, je kunt er
maximaal 500 referenties verzamelen van verschillende
zoekacties. Het “Clipboard” neemt alle referenties maar
één keer op, ook wanneer verschillende zoekacties
dezelfde resultaten opleveren. Wanneer er referenties op
het “Clipboard” staan is dat te zien onder de zoekbalk.
• In het beginscherm van PubMed zie je onder “Find” de
•
“Single
Citation Matcher”, dit is een handige zoekoptie om
snel een artikel terug te vinden waarvan je niet de
volledige gegevens hebt.

e

n

)
et

#

a
R

a

2049 a

• Links in het resultaten of Display scherm staan filters die
je kunt gebruiken om je zoekresultaat verder in te perken,
o.a. op type artikel en op jaar. Helemaal onderaan staat
nog een blokje met “Additional filters”, hier vind je filters

Klik op A

Figuur 4
e

e

e
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Documentatiezoekstrategie
#7
(("Sleep"[Mesh]) OR ("Sleep*"[tiab])) AND (("Ear Protective
Devices"[Mesh]) OR ("ear plug*"[tiab] OR "earplug*"[tiab] OR
"earmuff*"[tiab] OR ("ear"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND
"device*"[tiab]) OR ("hearing"[tiab] AND "protect*"[tiab]
AND "device*"[tiab]))) 84 artikelen
#6
("Ear Protective Devices"[Mesh]) OR ("ear plug*"[tiab] OR
"earplug*"[tiab] OR "earmuff*"[tiab] OR ("ear"[tiab] AND
"protect*"[tiab] AND "device*"[tiab]) OR ("hearing"[tiab]
AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab])) 2049 artikelen
#5
"ear plug*"[tiab] OR "earplug*"[tiab] OR "earmuff*"[tiab] OR
("ear"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab]) OR
("hearing"[tiab] AND "protect*"[tiab] AND "device*"[tiab])
1307 artikelen
#4
"Ear Protective Devices"[Mesh] 1381 artikelen

#3
("Sleep"[Mesh]) OR ("Sleep*"[tiab]) 207862 artikelen
#2
"Sleep*"[tiab] 190796 artikelen
#1
"Sleep"[Mesh] 81532 artikelen

URSOCHOL
UR
S OCHOL 600

Bronnen:
• Medischonderwijs.nl – Een effectieve zoekstrategie
bouwen in PubMed
• https://libguides.ru.nl/PubMed
• https://libguides.library.uu.nl/c.php?g=202207&
p=1330854
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/
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Jozé Arkesteijn is informatiespecialist bij het Kenniscentrum
van Reinier. Heb je vragen met betrekking tot het vinden van
medisch-wetenschappelijke literatuur, mail naar:
bibliotheek@rdgg.nl
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Onderzoeknaar3D-geprintelunatum
implantatenbijdeziektevankienböck
Door:JohanvanderStok

De ziekte van Kienböck1 is een aandoening die vooral relatief
jonge mensen (30-50 jaar) treft en zelfs voor kan komen bij
jong volwassenen (<20 jaar). Het wordt vaak pas laat ontdekt
omdat de klachten mild beginnen en een röntgenfoto op dat
moment nog geen afwijkingen toont. De klachten zijn
voornamelijk pijn en op termijn het minder goed kunnen
bewegen van de pols. De ziekte heeft als gevolg dat een van
de handwortelbeentjes, het os lunatum (maanvormig botje),
zijn vorm verliest en inzakt (zie afbeelding rechts). Men denkt
dat de reden voor het inzakken van het lunatum te maken
heeft met een verstoring van de bloedvoorziening,
zogenoemde avasculaire necrose. Als het lunatum eenmaal is
ingezakt, verstoort dat de normale beweging van het gewricht
en kan dit leiden tot artrose in de pols.
Op dit moment is er geen behandeling voor de ziekte van
Kienböck die de beweging van de pols herstelt en ontwikkeling
van artrose tegen kan gaan. De huidige behandeling richt zich
vooral op het verminderen van pijn door het verwijderen van
het lunatum en de daarnaast gelegen twee
middenhandsbeentjes (een zogenoemde proximale rij
resectie). Dankzij de kennis die ik had opgedaan tijdens mijn
promotieonderzoek op het gebied van 3D-printen van
orthopedische implantaten (2015)2, en mijn groeiende
interesse in handchirurgie gedurende mijn opleiding, zag ik
het als een mooie uitdaging om te onderzoeken of een 3Dgeprinte lunatum implantaat de behandeling van de ziekte van
Kienböck mogelijk kan verbeteren. Samen met mijn
enthousiaste opleider en handchirurg, dr. Kraan, ben ik al in
2015 gestart met dit onderzoek met als ultiem doel om in de
toekomst de patiënt met de ziekte van Kienböck een betere
behandeling te kunnen bieden.
3Dgeprinteimplantaten:watishetidee?
Door de snelle ontwikkeling van 3D-printtechnieken is het
mogelijk geworden om op maat gemaakte implantaten te
ontwikkelen voor vrijwel elk bot of gewricht. Dit is bij uitstek
interessant voor implantaten die aan een hele speciﬁeke vorm
moeten voldoen, zoals het geval is bij het lunatum. Het
lunatum (roze in afbeelding) wordt namelijk omringd door de
andere handwortelbeentjes, onder andere het scafoïd (S) en
het triquetrum (T), en vormt ook nog eens een gewricht met
de radius (spaakbeen). Onze onderzoekstheorie is dat een
exacte kopie van het lunatum ervoor zorgt dat de normale

anatomie van het polsgewricht zo nauwkeurig mogelijk wordt
hersteld en dat daarmee de functie zo veel mogelijk behouden
kan blijven. Maar dit is nog niet of nauwelijks in de praktijk
gedaan. Daarom willen wij, voordat we een 3D-geprint
lunatum implantaat in de praktijk gaan gebruiken bij patiënten
met de ziekte van Kienböck, deze theorie onderzoeken in een
3D-model.

CT-scan afbeelding van pols met ingezakt lunatum (roze),
omringd door de andere handwortelbeentjes (S = scafoïd,
C = capitatum, T = triquetrum, H = hamatum) en de radius
(R, spaakbeen) en ulna (U, ellepijp).
Voor het bewijzen van deze theorie gaan we gebruik maken
van geavanceerde 3D-print technieken en 4D-CT-scans. Op de
TU Delft zijn 3D-printtechnieken voorhanden waarmee een
3D-model van de gehele pols kan worden gemaakt. Dit model
zal worden gemaakt van materialen die vergelijkbare
eigenschappen hebben als de botten, ligamenten en buig- en
strekpezen rondom de pols. Het model kan vervolgens worden
gescand met een 4D-CT scanner. Binnen de afdeling radiologie
van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft men al ruime
ervaring met het maken van 4D-CT scans, en het mooie van
4D-CT scans is dat je een 3D- beeld kunt maken van
bewegingen. Het resultaat is een korte video van de beweging
in het polsgewricht. Met dit model hopen we te kunnen

1. Robert Kienböck (1871-1953), Oostenrijkse radioloog die in 1910 een artikel publiceerde over “lunatomalacia”. Über traumatische Malazie
des Mondbeins und ihre Folgezustände,
2. Fortschritte auf dem Gebiete der Roentgenstrahlen 16, 78-103, 1910.
van der Stok, J. (2015, May 20). Bone Graft Substitutes developed for trauma and orthopaedic surgery. Erasmus University Rotterdam.
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bepalen in hoeverre de normale polsbeweging behouden blijft
met lunatum implantaten. De informatie uit dit onderzoek kan
ons dus hopelijk helpen om te voorspellen of een 3D-geprint
lunatum implantaat succesvol zou kunnen zijn in een patiënt
met de ziekte van Kienböck.
Subsidieaanvragen:europeessucces
Als onderzoeker wil je vooruitgang boeken, maar onderzoek
kost veel tijd en geld. Subsidies kunnen daarom enorm helpen,
maar het binnenhalen van een subsidie is niet makkelijk. Je
moet een goed en duidelijk idee voor ogen hebben en
vervolgens is het belangrijk om je idee op een goede manier
te pitchen op verschillende podia. Al doende leert men, en
door een idee alleen al te pitchen, ontvang ik vaak al op zijn
minst waardevolle feedback. Voor het aanvragen van subsidies
ben ik ‘klein’ begonnen, en de eerste subsidie voor dit project
is gekomen vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis (WAC
stipendium). Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor!
Begin dit jaar heb ik ook een subsidie gekregen van de FESSH
(Federation of European Societies for Surgery of the Hand).
Voorwaarde voor deze subsidie was dat het onderzoek
bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en/of
technieken in de handchirurgie en onderzoeksvoorstellen
werden hiervoor beoordeeld door een panel van collegahandchirurgen uit heel Europa. De toekenning van deze
subsidie is mede daarom erg waardevol en de blijk van
erkenning kan ertoe bijdragen dat toekomstige
subsidieaanvragen ook succesvol zijn.
Werk&onderzoek:hoecombineerjedat?
In de eerste plaats ben ik een jonge orthopedisch chirurg, en
de tijd voor het doen van onderzoek is daardoor beperkt.
Daarom investeer ik mijn tijd vooral in het opzetten van goede
samenwerkingen. In dit onderzoek werken we onder andere
samen met de TU Delft en de Haagse Hogeschool en er zijn
inmiddels meerdere studenten geweest die een stage hebben
gewijd aan dit onderwerp. Er is heel veel kennis op het gebied
van 3D-printen op zowel de TU Delft als de Haagse
Hogeschool, maar het blijft heel belangrijk om goed uit te
leggen wat wij als handchirurgen voor ogen hebben, zodat het
uiteindelijke resultaat van het onderzoek ook relevant is voor
de praktijk. Ik ben heel erg blij met het enthousiaste team
waarmee ik nu samenwerk, en in de toekomst zou het
geweldig zijn een promovendus aan te kunnen nemen voor dit
onderzoeksproject, hiermee hoop ik dat het onderzoek in een
stroomversnelling kan raken.

Johan van der Stok

toekomstplanning
In 2021 hoop ik dat we weer een aantal nieuwe stappen
kunnen zetten binnen ons onderzoeksproject. Ik ben erg
benieuwd naar het hierboven benoemde onderzoek met de
4D-CT scans, en voor de uitvoering hiervan zijn we altijd op
zoek naar enthousiaste studenten die een stage of
afstudeeropdracht willen doen. Daarnaast werk ik momenteel
als fellow orthopedisch chirurg in Dublin en focus ik mijzelf op
mijn eigen klinische ontwikkeling tot een volwaardig
handchirurg.
Johan van der Stok heeft de opleiding tot orthopedisch chirurg
afgerond in het Reinier de Graaf ziekenhuis en werkt
momenteel als fellow orthopedisch chirurg in Beacon Hospital
in Dublin, Ierland.

Hoewel deze aandoening niet heel veel voorkomt, (jaarlijks
zien we in het Reinier de Graaf / RHOC misschien een handvol
patiënten) is het leed dat deze relatief jonge patiënten hebben
de moeite waard om hen een betere behandeling te willen
aanbieden. Als blijkt dat wij succesvol een lunatum implantaat
kunnen ontwikkelen, dan verwacht ik dat er patiënten vanuit
heel Nederland naar Delft / Zoetermeer zullen willen komen.
Daarnaast zou deze techniek in de toekomst mogelijk ook nog
kunnen worden uitgebreid naar andere handwortelbeentjes.
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nieuwplanningsmodelvoordeOk
intijdenvancorona
Door:tessavanHartingsveldt

eenOk-planningmakenisincoronatijddoorde
beperktecapaciteiteenﬂinkeuitdaging.Indehuidige
planningsmodellenwordenvaakkorteoperatiesals
eerstingepland.Maarhoezorgjeervoordaturgente
patiënten,dielangopdewachtlijststaan,nietuithet
oogwordenverloren?Hetafgelopenjaarhebikinhet
kadervanmijnmasterthesisBiomedicalengineering1
i.s.m.Q-ConsultonderzoekgedaaninhetReinierde
GraafGasthuisnaareennieuwplanningsmodelvoor
deOkintijdenvancorona.
Watishetnutvaneenplanningsmodel?
Tijdens een coronagolf zijn veel bedden bezet door
coronapatiënten, waardoor er minder bedden beschikbaar
zijn voor OK-patiënten. Ook worden OK-medewerkers op
andere plekken ingezet om de coronadruk beter aan te
kunnen. Hierdoor moet de OK afschalen. Tijdens coronagolven
kan het daarom lastig zijn voor de OK-planners om het
voortdurend veranderende OK-rooster continu te updaten.
Een planningsmodel kan hiervoor een uitkomst bieden.
Wat is belangrijk in een OK-planningsmodel tijdens corona?
In een OK-planningsmodel dat gebruikt wordt tijdens corona is

Figuur 1: De positie van de geplande patiënten op de
wachtlijst, waarbij te zien is dat het nieuwe model
voornamelijk urgente patiënten die bovenaan de wachtlijst
staan plant en het model uit de literatuur ook veel minder
urgente patiënten plant.

het belangrijk om drie dingen te integreren: patiëntprioriteit,
reguleren van uitstroom en de utilisatie van de OK.
Patiëntprioriteit moet meegenomen worden omdat er minder
tijd is om alle patiënten te helpen, dus er moet voorrang
gegeven worden aan de meest urgente patiënten. Omdat er
minder bedden beschikbaar zijn op de verpleegafdelingen en
de IC moet de uitstroom naar deze afdelingen soms omlaag.
Doordat er minder OK-tijd beschikbaar is, wil je deze zo goed
mogelijk benutten om zo veel mogelijk mensen te helpen. De
OK-utilisatie, d.w.z. het percentage van de beschikbare OK-tijd
die gebruikt wordt voor operaties, moet daarom zo hoog
mogelijk zijn.
Hoewasdesituatietijdensdeeerstecoronagolf?
Uit interviews die we gehouden hebben, bleek dat tijdens de
eerste coronagolf goed rekening werd gehouden met
patiëntprioriteit en met de uitstroom naar de
verpleegafdelingen en de IC. Tijdens de eerste golf was de OK
rigoreus afgeschaald. Omdat we toen nog niet wisten wat er
verwacht kon worden, was dat een goede keuze. Wel is de
vraag of dit in opvolgende golven ook weer nodig is, iets dat
tot nu toe gelukkig nog niet het geval is geweest. In de data
zagen we een vergelijkbaar patroon, acute operaties bleven

Figuur 2: De utilisatie per simulatie, waarbij te zien is dat het
nieuwe model een veel hogere bezetting van de OK heeft dan
het model uit de literatuur. Dit verschil komt doordat het
model uit de literatuur veel korte operaties inplant waardoor
er veel wisseltijd nodig is tussen de operaties.

doorgaan tijdens de eerste coronagolf, terwijl electieve zorg
signiﬁcant afgeschaald was. Ook zagen we dat de uitstroom
tijdens de eerste coronagolf signiﬁcant lager was. De utilisatie
van de OK was ook signiﬁcant lager, wat verklaard kan worden
doordat vrijwel alleen acute en semi-acute zorg is uitgevoerd.
Waaromeennieuwplanningsmodel?
In de literatuur zijn er veel OK-planningsmodellen te vinden. In
deze modellen komen zowel uitstroom als utilisatie vaak aan
bod. Uitstroom kan bijvoorbeeld geïmplementeerd worden
door een maximale uitstroom te hanteren en tegelijkertijd het
aantal bezette bedden per dag constant te houden. Utilisatie
kan meegenomen worden door onder- en overtijd op de OK te
minimaliseren. Er is in de literatuur echter weinig informatie
te vinden over hoe patiëntprioriteit meegenomen kan worden
in een planningsmodel, en de manieren die gevonden zijn,
lijken ongeschikt. Daarom is een nieuwe manier van plannen
van patiëntprioriteit bedacht en vergeleken met een
bestaande manier. In een simpel model zijn deze vergeleken.
Hoewerkthetbestaandeplanningsmodel?
In de bestaande manier van plannen van patiëntprioriteit
moet er handmatig een wachtlijst op basis van prioriteit
gemaakt worden. Deze gesorteerde patiënten krijgen allemaal
een prioriteitswaarde toegekend en vervolgens worden er
zoveel mogelijk prioriteitswaardes ingepland door het model.
Dit resulteert in een model dat vooral korte operaties inplant
om zoveel mogelijk prioriteitswaardes in te plannen.
Hoewerkthetnieuweplanningsmodel?
In de nieuwe manier van patiëntprioriteit meten, wordt de
wachtlijst automatisch gemaakt op basis van een door de
specialist opgegeven waarde. Deze waarde geeft de urgentie
aan en telt hier het aantal dagen op de wachtlijst bij op. Dit
zorgt ervoor dat een patiënt die binnen twee maanden
geopereerd moet worden, maar al een maand op de wachtlijst
staat, even urgent wordt als een patiënt die binnen één
maand geopereerd moet worden en pas net op de wachtlijst
staat. Vervolgens worden de meest urgente patiënten hiervan
ingepland. Zo wordt er bijvoorbeeld eerder één urgente
patiënt van 1 uur ingepland, dan drie minder urgente
patiënten van 20 minuten.

Tessa van Hartingsveldt

uit het oog verloren worden, maar juist meer in het oog
springen. Hier is deze manier van prioriteren toegepast binnen
de OK, maar het kan ook gebruikt worden bij bijvoorbeeld de
radiologie of voor spreekuren met beperkte capaciteit. Dit
planningsmodel is ontwikkeld om patiënten te plannen bij een
tekort aan capaciteit. Het is dan belangrijk om alleen de meest
urgente patiënten in te plannen.
Tessa van Hartingsveldt heeft in januari 2021 haar master
Biomedical Engineering behaald aan de faculteit Mechanical,
Maritime and Materials Engineering van de TU Delft

Bij het vergelijken van deze twee modellen zien we dat de
nieuwe manier van patiëntprioriteit meenemen urgentere
patiënten plant (zie Figuur 1). Doordat het nieuwe model ook
lange operaties inplant, zien we dat de utilisatie van de
geplande OK ook veel hoger is, en dit komt doordat er minder
wisseltijd nodig is (zie Figuur 2).
Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is om op een meer
geautomatiseerde manier prioriteit aan patiënten toe te
kennen, waarbij patiënten die lang op de wachtlijst staan niet

1. https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:917dd2c2-cdb9-463c-a3f8-2c3ded711182?collection=education
Reinier Research
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Decasus
DoorDaveSchweitzer,internist-endocrinoloog

De apostel Jacobus wordt in de roomskatholieke traditie beschouwd als een
neef van Jezus, in de Grieks-orthodoxe
als zijn halfbroer en door vrijzinnige
protestantse theologen gezien als een
echte broer. Een stuk van zijn
bovenbeen is in de eeuwenoude
basilica Dei Santi XII Apostoli in Rome
begraven. Prof. Lautaro Roig Lanzillotta
van de Groningse universiteit vindt
onderzoek aan relieken belangrijk om
de theologie verder te brengen. Zo
kunnen we bijvoorbeeld de vier
evangeliën over de familieverhouding
tussen Jacobus en de zoon van God
misschien beter gaan begrijpen. Door
de eeuwen heen neemt de verwarring
over dit onderwerp alsmaar toe en
onder vrijzinnige theologen ligt mede
hierdoor het fenomeen ‘onbevlekte
ontvangenis’ onder vuur.
Basilica Dei Santi XII Apostoli in Rome

Word jij
de Mondriaan van
het Reinier de Graaf ?

gaan doen. Op naar de basiliek
waarvan wij sinds 1996 weten dat het
een oorspronkelijk Byzantijnse
kerkarchitectuur heeft. Er zijn sterke
aanwijzingen dat het eerste deel van de
bouw in de periode 556-561 tijdens het
pontiﬁcaat van Pelagius I heeft
plaatsgevonden, geïnspireerd door de
Armeens-Perzische generaal Narses.
Het onderzoeksteam van prof.
Lanzillotta bestond uit experts
afkomstig uit de VK, Denemarken, Italië
en Nederland.
Vraag: Hoe groot acht u de kans dat het
reliek van Jacobus daadwerkelijk van de
stoﬀelijke resten van Jacobus afkomstig
is? Hoe valide zijn onderstaande
argumenten 1 t/m 4 (WEL valide of
NIET valide).
1) De kans is klein omdat Jacobus
volgens de overleveringen in 70 AD
te Jerusalem werd gestenigd; de
basiliek in Rome werd tussen 556561 gebouwd.
2) De kans is groot; de resten van
heiligen van het heilige land werden
immers naar alle uithoeken van
Europa versleept.

Deel van een femur mogelijk afkomstig
van de apostel Jacobus

ROC Mondriaan biedt in Den Haag, Delft,

3) De kans is klein, want de restanten
van de apostel Jacobus zijn naar
Spanje overgebracht en aldaar
begraven. De Spanjaarden noemen
de heilige Jacobus ‘Santiago’ en
uiteindelijk werden de stoﬀelijke
resten in de kathedraal van Santiago
de Compostella begraven.
4) De kans is klein omdat onderzoek
met o.a. radiokoolstofdatering
onomstotelijk bewijs levert tegen de
overlevering dat de stoﬀelijke resten
van de apostel Jacobus in de basilica
Dei Santi XII Apostoli begraven
liggen.

Naaldwijk en Leiden opleidingen voor
verplegend personeel en apothekers- of
doktersassistente. Full time leren óf leren
naast je werk. Kijk op rocmondriaan.nl
Stel nou eens voor dat dit reliek echt
van de apostel Jacobus zou zijn, dan is
nu de mogelijkheid om het DNA van de
‘zoon Gods’ op aarde te ontrafelen.
Kortom, voldoende reden voor Prof.
Lanzillotta cs. om hiernaar onderzoek te

April 2021

WetenSCHAPSCAFé 41

40

Wetenschapscafé
MesutSavas,AIOSinternegeneeskundeen
wetenschappelijkonderzoeker,hieldop23februari2021
eenpresentatieoverdevraag:“Isobesitasstressgerelateerd?”

Door:DaphneWijﬀels

Op26januari2021wasallergoloogdr.HansdeGroot
gastsprekerindeeersteaﬂeveringvanhetWetenschapscafé
vanditjaar.
De afdeling allergologie is in 12 jaar tijd uitgegroeid van
kleinste afdeling van het ziekenhuis tot een expertisecentrum
dat voldoet aan alle criteria van een STZ topklinische
zorgfunctie. Het zogeheten Delfts Allergie Centrum* timmert
wat betreft wetenschap en innovatie hard aan de weg en
produceert zo’n 2-4 artikelen per jaar, heeft boeken en
richtlijnen geschreven en is actief in redactieraden, van
vaktijdschrift tot werkgroepen. Hans legde in dit verband het
belang van allergologisch wetenschappelijk onderzoek uit en
benoemde daarbij twee pijlers: preventie en behandeling.
Op het gebied van preventie staat voedselallergie centraal,
met name voor wat betreft allergie voor pinda’s en kippenei.
De inzichten in de preventie van voedselallergie zijn totaal
anders dan een aantal jaar geleden. In plaats van het
vermijden van hoog-allergene voeding krijgen ouders nu
adviezen om deze voeding al vanaf de leeftijd van 4-8
maanden aan te bieden aan hun kind. Recente
gerandomiseerde studies laten namelijk zien dat met het
aanbieden van pinda en kippenei vanaf 4 tot 8 maanden oud
meer dan 75% van deze allergieën kan worden voorkomen.
Het onterecht vermijden van hoog-allergene voeding, dat
decennia lang het standaardadvies was, blijkt juist een
verhoogd risico te geven op de ontwikkeling van een
voedselallergie.
Baby’s met eczeem lopen een grotere kans om ook een
voedselallergie te ontwikkelen. De verklaring hiervoor is
cutane sensibilisatie. Door de beschadigde huidbarrière bij
het eczeem kunnen kleine hoeveelheden voedingseiwitten bij
herhaling in contact komen met het immuunsysteem in de
huid. Dit geeft risico op ontwikkeling van afweerstoffen tegen
het voedingsmiddel waardoor een voedselallergie ontwikkelt,
helemaal als er geen orale blootstelling is van dat allergeen.
Door het oraal aanbieden van hoog-allergene voeding wordt
het gastro-intestinale immuunsysteem aangezet tot het

ontwikkelen van een afweerrespons, met als kenmerk de
productie van IgG4 waarmee de route van sensibilisatie naar
voedselallergie doorbroken wordt en het kind tolerant blijft
voor het voedingsmiddel.
Een goed voorbeeld hiervan is de preventieve behandeling op
de Pindapoli. Op de Pindapoli krijgen baby's met een
verhoogde kans op een pinda-allergie preventief pindakaas te
eten. Daarmee kan voorkomen worden dat ze een pindaallergie gaan ontwikkelen. Kinderen hebben daar de rest van
hun leven profijt van want de lijst met voedingsmiddelen
waar pinda’s of sporen van pinda’s in voorkomt, is lang. (NB:
zelfs via bloedtransfusie kan men via de donor sporen van
pinda’s binnenkrijgen).
De lijst met voedingsmiddelen waar kippenei in verwerkt is, is
zelfs vele malen langer. Aangezien voor kippenei ook
aangetoond is dat vroegintroductie 75% van de ei-allergieën
voorkomt, wordt bij deze groep hoog-risico kinderen
geprobeerd een kippenei- allergie te voorkomen door hen al
vroeg in gecontroleerde mate kippenei te laten eten.
De behandeling van een bewezen voedselallergie kan ook
bestaan uit immunotherapie. Epicutane immunotherapie
(EPIT pleisters) is er op gericht om het immuunsysteem via de
huid te ‘trainen’ om kleine hoeveelheden allergeen te
verdragen. Nadeel van immunotherapie is echter dat de
allergie terugkeert zodra de therapie stopt. Daarnaast is het
risicovol om in geval van een pinda-allergie te hoge doses toe
te dienen omdat een anafylactische reactie kan optreden.
Ook op het gebied van innovatief onderzoek loopt de afdeling
allergologie voorop. Innovatief zijn bijvoorbeeld de
onderzoeken naar nieuwe vormen van immunotherapie
(smelttabletten i.p.v. injectiekuren) en nieuwe vormen van
diagnostiek (o.a. huidtesten met eigen materiaal en
recombinant allergenen serologie). Ook het onderzoek naar
zin en vooral onzin van zogeheten hypoallergene huisdieren
is baanbrekend en innovatief, recent nog samengevat in een
artikel in het NTvG1.

1. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4298
* In het Delfts Allergie Centrum (DAC) werken behalve allergoloog Hans de Groot, ook Dirk Verhoeven en Leonieke van Veen, beiden
kinderarts-allergoloog. Binnen het DAC werken zij nauw samen met kinderartsen, diëtisten, dermatologen, KNO-artsen, medisch
immunologen, medisch psychologen en een longarts.
Onderdeel van het DAC is het Centrum voor Allergie en Kind. Eind 2018 kreeg het Centrum voor Allergie en Kind topklinische erkenning i.v.m.
de hooggespecialiseerde en complexe zorg door de medewerkers en is daarmee 3e_lijns STZ expertisecentrum voor voedselallergie.
De afdeling Allergologie is tevens opleidingscentrum voor kinderartsen die zich specialiseren in allergieën bij kinderen. Deze opleiding wordt
uitgevoerd in clusterverband met het Erasmus MC.

Reinier Research

In het Centrum Gezond Gewicht (CGG) van het Erasmus MC
wordt diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek verricht
naar obesitas. Patiënten krijgen na multidisciplinaire
diagnostiek een behandelingsadvies op maat. De negatieve
effecten van een te hoog BMI zijn bekend; onder meer
diabetes, diverse kankersoorten, en hart- en vaatziekten. Het
alom bekende adagium: ‘eet minder en sport meer’ is
eigenlijk te algemeen en houdt geen rekening met individuele
kenmerken zoals medische, genetische, gedragsmatige,
psychologische en sociaaleconomische kenmerken. De
aanpak van obesitas vraagt om een integrale benadering,
waarin alle factoren die van invloed kunnen zijn, onder de
loep worden genomen. Die factoren kunnen
leefstijlgerelateerd zijn maar ook bijvoorbeeld
medicamenteus, hormonaal, psychisch of genetisch.
Mesut heeft samen met andere onderzoekers in het CGG
onder andere de associatie bestudeerd van het gebruik van
gewichtsverhogende medicatie en overgewicht. Een aantal
groepen medicijnen werd in het onderzoek grondig bekeken;
corticosteroïden, antihypertensiva, antidepressiva,
antipsychotica, pijnstillers, diabetesmedicatie en antiepileptica. Bij een groot onderzoek in de algemene
Nederlandse bevolking met 140.000 deelnemers vonden zij
een associatie tussen het gebruik van corticosteroïden en
verschillende risicofactoren op het ontwikkelen van diabetes
mellitus en hart- en vaatziekten. Corticosteroïden zijn
medicatie die een synthetische variant van ons eigen
stresshormoon cortisol bevatten en werkzaam zijn tegen
allerlei aandoeningen omdat ze het immuunsysteem
onderdrukken en ontstekingen remmen. Van de lokale
toedieningsvormen, zoals bij de puffertjes en smeersels,
wordt doorgaans aangenomen dat ze niet in het bloed
terechtkomen en daarom niet leiden tot systemische
bijwerkingen. Het onderzoek liet echter zien dat vooral
vrouwen die inhalatiemedicatie gebruiken bijna een punt
hoger op hun BMI scoorden en een grotere buikomvang
hebben dan niet-gebruikers van corticosteroïden. Ook bleek
dat metabool syndroom, dat een combinatie is van een
aantal risicofactoren zoals grote buikomtrek, hoge bloeddruk,
en hoog cholesterol, vaker voorkwam bij dezelfde gebruikers.
Deze resultaten suggereren dat de lokale corticosteroïden
wellicht bij een deel van de gebruikers toch kan leiden tot
systemische bijwerkingen.

Corticosteroïden hebben dus invloed op het gewicht. Hoe
werkt dat? Overgewicht bij gebruik van corticosteroïden
ontstaat doordat het stresshormoon cortisol ervoor zorgt dat
onder meer (calorierijke) eetlust toeneemt, vetcellen uit de
periferie verplaatst worden naar de buik, en het bruin vet
(goede type vet) wordt geremd. Door langdurige toediening
van corticosteroïden krijg je in principe hetzelfde effect. Dat
de systemische toediening van corticosteroïden (zoals
prednisontabletten) deze effecten kunnen veroorzaken was
bekend, maar dat lokale toedieningsvormen mogelijk ook
hetzelfde kunnen veroorzaken, is minder bekend.
En hoe wordt het cortisolgehalte gemeten? Cortisol wordt
doorgaans gemeten in bloed, urine of speeksel, maar deze
methoden laten slechts een momentopname zien. De
onderzoekers hebben gebruik gemaakt van een nieuwe
manier van cortisolmeting, namelijk met hoofdhaar van de
patiënt. Hoofdhaar groeit ongeveer 1 cm per maand en bevat
dus ‘informatie’ waarmee je terug kunt kijken naar welke
stoffen in het lichaam circuleerden waaronder ook het
stresshormoon cortisol.
Het CGG bespreekt de verschillende dikmakers met patiënten
en deelt deze kennis met andere zorgverleners om meer
bewustwording te creëren en collega’s te motiveren om bij
obesitas verder te kijken dan alleen leefstijlfactoren.
Het succes dat het CGG inmiddels heeft geboekt met hun
multidisciplinaire en individuele aanpak waarmee patiënten
geholpen worden om hun totale leefstijl aan te passen, heeft
ertoe geleid dat de gecombineerde leefstijlinterventie
inmiddels is opgenomen in het basispakket van de
zorgverzekering. Zie ook: www.centrumgezondgewicht.nl.
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Uitwerkingcasus
Argument 1 en 2 zijn wetenschappelijk niet valide te noemen. De
argumenten komen uit overleveringen en spreken elkaar tegen.
Wat er tegen pleit, is dat volgens de historicus Flavius Josephus,
de apostel Jacobus omstreeks 70 AD door de hogepriester
Ananus beschuldigd werd van wetsovertreding en de doodstraf
kreeg door steniging. Wat er voor pleit, is dat stoffelijke resten
van heiligen al in de 4e eeuw naar graven nabij Rome werden
overgebracht. Een aantal stoffelijke resten dienden in de 6e eeuw
als reliek in de basilica Dei Santi XII Apostoli om de sfeer tussen
‘plaats’, ‘heiligheid’ en ‘het ritueel’ te versterken. Dit was toen
volop mode in christelijke kringen.
Argument 3 is wetenschappelijk niet valide te noemen. De
apostel Jacobus, zoon van Zebedeüs die in Santiago vereerd
wordt, is inderdaad de patroon van Spanje. De argumenten dat
het de apostel Jacobus betreft, zijn echter flinterdun. Historici en
exegeten maken o.b.v. een aantal pelgrimskronieken (6e – 9e
eeuw) waarschijnlijk, dat Jacobus buiten de stadsmuren van
Jeruzalem begraven werd. Vele eeuwen later vertelt een apocrief
onder de naam ‘’Epistula Leonis’’ over het overbrengen van
Jacob’s stoffelijke resten naar Galicië (Translatio Jacobi).

V&W Adviseurs en V&W Makelaars zijn een dynamisch
hypotheek- en makelaarskantoor aan de rand van het
stadscentrum van het historische Delft (50 meter van
Delft C.S.).
Wij onderscheiden ons door de hoogwaardige en adequate
dienstverlening en onze persoonlijke benadering. Met onze
jarenlange ervaring zijn wij voor onze klanten een
betrouwbare partner met een zeer persoonlijke aanpak.
7 redenen voor HYPOTHEEKADVIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deskundige begeleiding
100% onaankelijk advies
Meer dan 50 geldverstrekkers
Scherpe rentes
Uitstekende voorwaarden
Jarenlange expertise
Zeer hoge klanttevredenheid

Wij heten iedereen welkom, echtere een belangrijke
doelgroep van ons hypotheekadvieskantoor zijn medici.
We hebben ook een oplossing voor medici met een tijdelijk
contract zonder intentieverklaring!
Laat u overtuigen en neem vrijblijvend contact op met
V&W Adviseurs!
Voor meer informatie kunt u onze brochure downloaden of
telefonisch contact met ons opnemen voor een gratis
afspraak via 015 – 215 78 00 of ga naar
www.vwadviseurs.nl

V&W Makelaars houden zich bezig met particulier onroerend
goed als verkoopmakelaar, aankoopmakelaar en taxaties in
de regio Delft en omstreken.
Wij onderscheiden ons door de hoogwaardige
dienstverlening en de nuchtere persoonlijke benadering die
sinds 1992 voorop staat. Met onze jarenlange ervaring zijn
wij een betrouwbare partner voor onze klanten.
Of u nu op zoek bent naar een huis in het centrum van Delft
of een aankoopmakelaar nodig heeft in Delft en omstreken;
wij staan graag voor u klaar. Onze aankoopmakelaar biedt u
voordelen wanneer u op zoek bent naar een huis in Delft en
omstreken.
• U weet zeker dat u de juiste prijs voor een huis betaalt;
• Wij behoeden u voor vervelende situaties;
• Wij behoeden u voor emotionele beslissingen;
• Wij bieden voor u op een huis met de juiste prijs;
• Controle van de verkoopovereenkomst;
• Hulp bij het afsluiten van een hypotheek.

Argument 4 is wetenschappelijk wel valide. Want alleen gedegen
wetenschappelijk onderzoek van de hypothese dat de broer of
halfbroer of neef van Jezus in de basilica Dei Santi XII Apostoli in
Rome te vinden is, geldt als onomstotelijk bewijs.
Prof. Lautaro Roig Lanzillotta cs. heeft onomstotelijk bewezen dat
de stoffelijke resten niet van 70 AD maar van 114-340 AD
dateren, en dus niet van de apostel Jacobus kunnen zijn. Sporen
koolzaadolie en scherven keramiek vlak in de buurt van het reliek
dateren uit 551-556 AD, overeenkomstig met het pontificaat van
Pelagius I, toen de basiliek werd opgeleverd. De relieken uit de
basiliek zijn dus niet afkomstig van de apostel Jacobus. (zie ook:
https://www.rug.nl/research/esrig/news/2021/thighbone-inchurch-not-from-james-the-apostle)
Bronnen:
[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijzinnig_protestantisme
[2] Rasmussen, K.L., van der Plicht, J., La Nasa, J. et
al. Investigations of the relics and altar materials relating to
the apostles St James and St Philip at the Basilica dei Santi XII
Apostoli in Rome. Herit Sci 9, 14 (2021).

In combinatie met V&W Adviseurs kunnen wij u een
uitstekende service bieden en heeft u de sleutel voor uw
huis & hypotheek onder 1 dak!
Wij maken graag kennis met u om onze dienstverlening
nader toe te lichten!
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons
opnemen voor een gratis afspraak via 015 – 214 29 09 of
ga naar www.vwmakelaars.nl.
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gemiddeld 4 (4-7) t.o.v. 6 (5-9) dagen in de laparoscopisch
behandelde groep. Hieruit werd geconcludeerd dat robotgeassisteerde rectumchirurgie meer voordelen heeft boven de
laparoscopische benadering met minder operatietijd, een
korter verblijf in het ziekenhuis, en minder complicaties
ondanks een obligate leercurve in een opleidingskliniek.

Redactie:DaveSchweitzerenJozéArkesteijn

Alle abstracts van wetenschappelijke publicaties die door
Reinier geïnitieerd werden en/of publicaties waarvan de 1e
auteur staflid of medewerker in ons ziekenhuis is/was, worden
volledig in het Nederlands vertaald afgedrukt.
Alle onderstaande publicaties zijn in peer reviewed
tijdschriften gepubliceerd.
Allergologie
nederlandseVerenigingvoorkindergeneeskunde,Anafylaxie
Werkgroep,waarondervanVeenL.RichtlijnAnafylaxiebij
kinderen2021.
Anesthesiologie
GuptaA,vonHeymannC,MagnusonA,AlahuhtaS,Fernando
R,VandeVeldeM,etalwaarondercoll.vanDasselaarn,
VerdouwB.Managementpracticesforpostduralpuncture
headacheinobstetrics:aprospective,international,cohort
study.BrJAnaesth.2020;125(6):1045-55.
vandeDonkt,vanCosburghJ,vanDasselaart,vanVelzenM,
DrewesAM,DahanA,etal.tapentadoltreatmentresultsin
long-termpainreliefinpatientswithchroniclowbackpain
andassociateswithreducedsegmentalsensitization.Pain
rep.2020;5(6):e877.
WagemansMF,ScholtenWk,HollmannMW,kuipersAH.
epiduralanesthesiaisnolongerthestandardofcarein
abdominalsurgerywitheRAS.Whatarethealternatives?
MinervaAnestesiol.2020;86(10):1079-88. Met de komst van
de laparoscopische chirurgie en de zgn. Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS) protocollen; dat wil zeggen protocollen
met als doel ‘snel herstel na operaties’, hebben onderzoekers
werking en bijwerking van epidurale analgesie aan de hand van
twee nieuwe meta-analyses bestudeerd. Ze kwamen tot de
conclusie dat epidurale analgesie tijdens buikchirurgie minder
voordelen heeft dan werd aangenomen, mede door de
routinematig uitgevoerde laparoscopische benadering. Vooral
neurologische bijwerkingen komen veel voor. Het nut van
epidurale analgesie is beperkt tot die ingrepen waarbij het als
extra pijnbehandeling kan dienen.
Cardiologie
vandenBergVJ,OemrawsinghRM,UmansV,kardysI,
AsselbergsFW,vanderHarstP,etalwaarondercoll.Ronner
e.temporalevolutionofSerumConcentrationsofHighSensitivityCardiactroponinDuring1YearAfterAcute
CoronarySyndromeAdmission.JAmHeartAssoc.
2021;10(1):e017393.
WesseliusD,ConstandseJ,HauerAD.Araremechanismof
Reinier Research

ectopy.Rythmpuzzle.nethHeartJ.2020;28(11):613-6.
WesseliusD,ConstandseJ,HauerAD.Araremechanismof
ectopy.Answer.nethHeartJ.2020;28(11):619-20.
Chirurgie
DaamenLA,vanGoorLWJM,SchoutentJ,DorlandG,van
RoesselSR,BesselinkMG,etalwaaronderRoosD.
Microscopicresectionmarginstatusinpancreaticductal
adenocarcinoma-Anationwideanalysis.eurJSurgOncol.
2021;47(3B):708-16.
DeteringR,vanOostendorpSe,MeyerVM,vanDierenS,Bos
A,DekkerJWt,etal.MRIct1-2rectalcancerstaging
accuracy:apopulation-basedstudy.BrJSurg.
2020;107(10):1372-82.
GeuzingeHA,ObdeijnIM,RutgerseJt,SaadatmandS,Mann
RM,OosterwijkJC,etalwaarondervan’tRietM. CosteffectivenessofBreastCancerScreeningWithMagnetic
ResonanceImagingforWomenatFamilialRisk.JAMAOncol.
2020;6(9):1381-9.
kuiperSZ,DirksenCD,kimmanML,vankuijkSMJ,vantolRR,
MurisJWM,etalwaaronderBloemendaalALA. effectiveness
andcost-effectivenessofrubberbandligationversussutured
mucopexyversushaemorrhoidectomyinpatientswith
recurrenthaemorrhoidaldisease(napoleontrial):Study
protocolforamulticentrerandomizedcontrolledtrial.
ContempClintrials.2020;99106177.
OlthofPB,GiesenLJX,VijfvinkeltS,RoosD,DekkerJWt.
transitionfromlaparoscopictoroboticrectalresection:
outcomesandlearningcurveoftheinitial100cases.Surg
endosc.2020:doi.org/10.1007/s00464-020-7731-0. Dit
onderzoek is een retrospectieve analyse naar de ervaring met
robotgeleide rectumresecties in een opleidingsziekenhuis.
Gekeken werd naar 100 operaties uitgevoerd in de periode
januari 2012 - september 2019 in het Reinier de Graaf
Gasthuis. Gekeken werd o.a. naar operatietijd, morbiditeit,
anastomoselekkage en duur van het ziekenhuisverblijf. Uit een
serie van 326 opeenvolgende rectumresecties waren er 100
robot-geassisteerd en 22 laparoscopisch en de zes open
procedures werden niet in de analyse betrokken. Daarbij was
de operatieduur korter voor de robot-geassisteerde
procedures: 147 (121 - 167 min.) versus 160 (120-218) min. P =
0.024. De overall morbiditeit lag bij robot-geassisteerde
operaties minder 25% tegenover 50%, P < 0.001, terwijl
ernstige morbiditeit tussen groepen hetzelfde was.
Anastomoselekkage werd in 11% vs. 15% vastgesteld, zelfs
terwijl er meer anastomosen in de robot-geassisteerde
operaties werden aangelegd (P = 0.01). De duur van het
verblijf in het ziekenhuis was in de robot-geassisteerde groep

SouweretD,Bastiaannete,SteyerbergeW,DekkerJt,van
denBosF,PortieljeJeA.Riskpredictionmodelsfor
postoperativeoutcomesofcolorectalcancersurgeryinthe
olderpopulation-asystematicreview.JGeriatrOncol.
2020;11(8):1217-28.
terStegeJA,OldenburgHSA,WoerdemanLAe,WitkampAJ,
kiefferJM,vanHuizumMA,etalwaarondervan’tRietM.
Decisionalconflictinbreastcancerpatientsconsidering
immediatebreastreconstruction.Breast.2020;55:91-7.
UlteekHJ,SteunenbergSL,SchoutenO.Rivaroxabanin
PeripheralArteryDiseaseafterRevascularization.nenglJ
Med.2020;383(21):2089-90.
VeldJV,AmelungFJ,BorstlapWAA,vanHalsemaee,Consten
eCJ,DekkerJWt,etal.DecompressingStomaasBridgeto
electiveSurgeryisaneffectiveStrategyforLeft-sided
ObstructiveColonCancer:Anational,Propensity-score
MatchedStudy.AnnSurg.2020;272(5):738-43.
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vanBakeltMJ,vanderkloosterJM,BorstF,Urlings-StropLC.
PseudohyperaldosteronismedoorArabischedorstlesser.ned
tijdschrGeneeskd.2020;164:D5418.
Geriatrie
vanHolsteinY,vanDeudekomFJ,trompetS,PostmusI,Uit
denBoogaardA,vanderelstMJt,etalwaarondervander
BolJM.Designandrationaleofaroutineclinicalcare
pathwayandprospectivecohortstudyinolderpatients
needingintensivetreatment.BMCGeriatr.2021;21(1):29.
Gynaecologie
CornelisseS,RamosL,ArendsB,Brink-vanderVlugtJJ,de
BruinJP,CurfsMH,etalwaarondervanSantbrinkeJ.
Comparingthecumulativelivebirthrateofcleavage-stage
versusblastocyst-stageembryotransfersbetweenIVFcycles:
astudyprotocolforamulticentrerandomisedcontrolled
superioritytrial(thetoFtrial).BMJOpen.
2021;11(1):e042395.
vanHoogenhuijzene,MolF,LavenJSe,GroenewoudeR,
traasMAF,JanssenCAH,etalwaaronderBoxmeerJC.
endometrialscratchinginwomenwithonefailedIVF/ICSI
cycle-outcomesofarandomisedcontrolledtrial(SCRatCH).
HumReprod.2021;36(1):87-98.
kootMH,GrootenIJ,vanderPostJAM,BaisJMJ,Ris-Stalpers
C,naaktgeborenCA,etalwaaronderBremerHA. ketonuriais
notassociatedwithhyperemesisgravidarumdiseaseseverity.
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eurJObstetGynecolReprodBiol.2020;254:315-20.
OostingheC,kosterMPH,vanDijkMR,WillemsenSP,
BroekmansFJM,HoekA,etalwaarondervanSantbrinkeJP.
FirsteffectivemHealthnutritionandlifestylecoaching
programforsubfertilecouplesundergoinginvitro
fertilizationtreatment:asingle-blindedmulticenter
randomizedcontrolledtrial.FertilSteril.2020;114(5):945-54.
vanWykL,Boerske,GordijnSJ,GanzevoortW,BremerHA,
kweeA,etal.Perinataldeathinatermfetalgrowth
restrictionrandomizedcontrolledtrial:theparadoxofprior
riskandconsent.AmJObstetGynecolMFM.
2020;2(4):100239.
ZwertbroekeF,FranssenMtM,Broekhuijsenk,LangenveldJ,
BremerH,GanzevoortW,etal.neonatalDevelopmentaland
BehavioralOutcomesofImmediateDeliveryVersusexpectant
MonitoringinMildHypertensiveDisordersofPregnancy:2YearOutcomesoftheHYPItAt-IItrial.ObstetGynecolSurv.
2020;75(1):13-5.
IntensiveCare
BoersnS,BottaM,tsonasAM,AlgeraAG,PillayJ,
DongelmansDA,etalwaarondercoll.Buiteman-kruizingaLA,
vanderHeidenPLJ .PRacticeofVentilationinPatientswith
novelCoronavirusDisease(PRoVent-COVID):rationaleand
protocolforanationalmulticenterobservationalstudyinthe
netherlands.AnntranslMed.2020;8(19):1251.
IntensiveCare/WetenschapRA
Buiteman-kruizingaLA,MkadmiHe,SchultzMJ,tangkauPL,
vanderHeidenPLJ.ComparisonofMechanicalPowerDuring
AdaptiveSupportVentilationVersusnonautomated
Pressure-ControlledVentilation—APilotStudy.CritCare
explor.2021;3(2):e0335.
Doel van deze studie was om longweefselbelasting van twee
soorten ventilatietechnieken te vergelijken. Daarbij is van
belang dat hoe minder luchtdruk in het longweefsel geblazen
wordt, hoe minder schade wordt toegebracht. In het Reinier
de Graaf Ziekenhuis werd een operationele pilotstudy
uitgevoerd onder 24 passief invasief beademde ernstig zieke
patiënten. Er werd gerandomiseerd tussen positive endexpiratory pressure (PEEP) en Fio2 gestuurde beademing (z.g.
adaptieve support door de s/w van de beademingsapparatuur)
vs. non-automated pressure controlled ventilation die minder
automatisch doet en meer door tussenkomst van de
zorgverlener moet worden ingesteld (n.l. een handgestuurde
maximum airway pressure (Pmax), positive end-expiratory
pressure, Fio2, and respiratory rate). Tijdens de behandelingen
werd de mechanische beademingsdruk drie keer per dag
gemeten. Die bleek bij de geautomatiseerde versie van
beademing minder (15.1 [10.5–25.7] dan bij de meer
handgestuurde apparatuur 22.9 [18.7–28.8] J/min; p = 0.04).
Ook de Pmax (p = 0.012) and respiratory rate (p = 0.012) waren
door automatische aansturing minder hoog. Het onderzoek
pleit voor geautomatiseerde adaptieve drukbeademing maar
een groter onderzoek is uiteraard nodig voor definitieve
gevolgtrekkingen.
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DinnessenMAW,VisserO,toninoSH,PosthumaeFM,
BlijlevensnMA,kerstenMJ,etal.Conditionalrelative
survivalamongpatientswithfollicularlymphoma:a
population-basedstudyinthenetherlands.BloodCancerJ.
2021;11(1):12.

deVeldL,vanHoofJJ,WolberinkIM,vanderLelyn.thecooccurrenceofmentaldisordersamongDutchadolescents
admittedforacutealcoholintoxication.eurJPediatr.
2021;180(3):937-47. De researchvraag bij dit onderzoek was of
adolescenten die met een acute alcoholintoxicatie worden
opgenomen ook meer onderliggende psychiatrische
aandoeningen hebben. Hiertoe werden 726 adolescenten
geanalyseerd. 245 adolescenten (34%) bleek dit inderdaad te
hebben; ADHD (13%), autisme-spectrum problematiek (2.1%).
ADHD bleek in de onderzochte groep jongeren vaker voor te
komen dan in de Nederlandse bevolking gangbaar is.
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2020;20(1):998.
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ofeUS-FnAofsolidpancreaticlesions:Apilotstudytothe
effectofasmearpreparationtrainingforendoscopy
personnelonsamplequalityandaccuracy.DiagnCytopathol.
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JClinOncol.2020;38(29):3377-87.
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waaronderHoekstraFMe.Misseddiagnosesandhealth
problemsinadultswithPrader-Willisyndromerecommendationsforscreeningandtreatment.JClin
endocrinolMetab.2020;105(12):dgaa621.
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StraatenHM,VisserHPJ,etalwaaronderPosthumaWeFM.
Richtlijnvoordiagnostiekenbehandelingvanchronische
lymfatischeleukemie/kleincelliglymfocytairlymfoom.ned
tijdschrHematol.2020;17(8):345-58.
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MooijaartSP,vanDiepenM,etalwaarondercoll.BoomH.
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BMCnephrol.2021;22(1):39.
WensinkGe,elferinkMAG,MayAM,MolL,HamersPAH,
BakkerSD,etalwaarondervanDruteneB. Survivalof
patientswithdeficientmismatchrepairmetastaticcolorectal
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VreugdenhilM,AkkermansMD,vanSwelmRPL,Laarakkers
CM,HoudijkeCAM,BakkerB,etal.waaronderWolteringMC
Serumhepcidinconcentrationsinrelationtoironstatusin
childrenwithtype1diabetes.PediatrHematolOncol.
2020(Oct):1-6.
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LegersteeIWF,OosterveerttM,MolenaarMA,Rasenberg
DWM,SpooneQW,VerhoevenVWJ,vanderelstM.Scattered
radiationduringosteosynthesisofthedistalradius:A
phantomstudy.JRadiolImaging.2021;5(1):1-4. Deze studie
gaat over bestralingsdoses berekend over een
onderarmfantoom. Dit is van belang omdat patiënten die
osteosyntheseprocedures ondergaan veelal blootgesteld
worden aan straling. Doel van dit onderzoek was om de
strooistraling te berekenen om zodoende te kunnen vaststellen
of patiënten voldoende worden beschermd. Een
onderarmfantoom werd bestraald met behulp van een Philips
BV Pulsera C-arm vanuit een afstand tussen 10 en 160 cm en
vanuit een hoek tussen 0 en 180°. Er werd vanuit twee posities
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(Oxford).2020;6(9):1381-9.

MedischeImmunologie
Bastiaan-netS,BatstraMR,Aazamyn,SavelkoulHFJ,vander
ValkJPM,GerthvanWijkR,etal.Igecross-reactivity
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recoverypatternsfollowingprimarytotalkneearthroplasty:
dutcharthroplastyregisterstudyof809patients.kneeSurg
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verbeteraars (77%), langzame verbeteraars (13 procent) en
non-responders (10%). Op basis daarvan werden een aantal

voorspellende factoren vastgesteld: VAS gezondheidscore
(0.83, 0.73-0.95), zelfzorg (2.22, 1.09-4.54) en angst en
depressie (2.45, 1.33-4.52). Een slechte score op deze items
correleerde het sterkst met die patiënten die ongunstig op de
knieoperatie hadden gereageerd.
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BACKGROUND: In dit onderzoek werd onderzocht of het
opereren van gedislokeerde distale radiusfracturen zinvol is.
Gekeken werd naar het effect van de anatomische stand,
artrose vastgesteld met een foto en functie, 10-15 jaar na de
operatie. In de studie werden 173 patiënten tussen 50 en 70
jaar op het moment van het trauma opgenomen. Vier groepen
werden gekarakteriseerd: 1 met fraaie anatomische stand, 2a
met acceptabele stand, 2b met een stand die volgens de
huidige norm voor operatieve correctie in aanmerking komt
maar die toen conservatief behandeld werd, 2c er bestond
toen een duidelijke indicatie om te opereren en de operatie is
ook daadwerkelijk gebeurd. De eindpunten van het onderzoek
waren polsfunctie, een standaardset aan vragen en polsfoto’s
links en rechts. Uit de resultaten bleek dat groep 2b op de foto
meer artrose had dan zichtbaar was aan de contralaterale pols.
Er bestond overall geen verschil in artrose of functionele
uitkomsten tussen de groepen. De ernst van de artrose aan de
kant van de niet-geopereerde pols correleerde in hoge mate
met die van de geopereerde pols. Geconcludeerd werd dat
artrose het meest in het oog springt bij die patiënten die niet
geopereerd waren maar onder de huidige richtlijnen wel
geopereerd hadden moeten worden. Het functionele effect
bleef echter zeer beperkt. Het lijkt zinvol om in geval van een
distale radiusfractuur eveneens de contralaterale pols met een
foto te beoordelen om daarmee de neiging tot artrose
zichtbaar te krijgen.
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De gemiddelde DASH en Nelson scores waren 54 (SD 15) en 54
(SD 17) en verbeterden na 6 maanden significant: DASH 25 (SD
20), Nelson 75 (SD 18) en bleven vervolgens uitstekend in alle
stabiel geopereerde patiënten gedurende de follow-up. Aan
het einde van de follow-up ging het niet goed bij twee
patiënten, n.l. die patiënten met implantatiemigratie.
Geconcludeerd werd dat de lange termijn overleving SR™TMC
bij patiënten met een stabiele operatie heel goed was maar
wel onvoldoende indien er sprake was van
implantatiemigratie. De rol van RSA bij deze ingreep moet
nader uitgewerkt worden.
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tenBrinkeB,MathijssennMC,BlomIF,kosterLA,kraanGA.
Aradiostereometricandclinicallong-termfollow-upstudyof
thesurfacereplacementtrapeziometacarpaljointprosthesis.
BMCMusculoskeletDisord.2021;22(1):148.In dit onderzoek
wordt de langetermijnoverleving en de klinische uitkomsten
van een trapezius-metacarpale gewrichtsprothese-implantatie
bestudeerd (SR™TMC) plus de bestudering van migratie d.m.v.
radiostereometrie (RSA). Hiervoor gebruikte men de volgende
scorelijsten: DASH en Nelson scores, Visual Analogue Scale
(VAS) voor pijn en ‘’key pinch sterkte’’. De RSA-analyses
vonden direct postoperatief, na 6 maanden, 1,5 en na 10 jaar
plaats. Dit werd gedaan met gestandaardiseerde RSA-software.
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TAPAS Group WMO-GCP training
Wij delen graag onze kennis en
ervaring die wij hebben met medisch-wetenschappelijk onderzoek. Medisch-wetenschappelijk
onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de nationale en internationale geldende standaard
richtlijnen, en wetgeving die o.a.
in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
(WMO), ICH-GCP (International
Conference on HarmonisationGood Clinical Practice) de European Clinical Trial Directive
2001/20/EC, zijn vastgelegd.
De trainingen worden ontwikkeld
en gegeven door trainers die verschillende werkzaamheden verrichten binnen het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Door de
diverse functies die zij vervullen,
zoals clinical research associate,
project manager, auditor, medewerker bij wetenschapsbureau zien
zij hoe medisch-wetenschappelijk

8ZSDUWQHULQGH
VWHOLMQ

onderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd. Deze ervaringen en observaties van de TAPAS Group partners
zijn allemaal verwerkt in de TAPAS
Group trainingen.
De trainingen van de TAPAS Group
zijn een brug naar de praktijk.
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I\VLRWKHUDSHXWHQELHGHQKXOSPHW
RQGHUPHHUPDQXHOHWKHUDSLHHQLQ
SHUVRRQOLMNHUHYDOLGDWLHSURJUDPPD VELM
DDQGRHQLQJHQDOV&23''0,,&536
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“Sharing is caring”
Van iedere deelnemer die een training afneemt van de TAPAS Group
gaat € 1,50 naar de organisatie Interplast. Interplast voert reconstructieve operaties uit bij patiëntjes die behoren tot de armste
bevolkingsgroepen. Zij hebben
geen geld voor een operatie en in
ontwikkelingslanden bestaan geen
zorgverzekeraars. Interplast voert
daarom alle operaties gratis uit.
Voor meer informatie:
http://www.interplastholland.nl/

DELFT

Voor meer informatie: www.tapasgroup.com
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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
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Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015;373(1):1122.
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VAKANTIES VOOR
OUDEREN
Er even lekker tussenuit in eigen land en genieten van een volledig
verzorgd verblijf? Met of zonder zorgvraag, u bent van harte welkom!
Kom gerust samen met uw eventuele partner, vriend(in)
of mantelzorger.
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ƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶƚŽƚϯϬŵŐͬŬŐƉĞƌĚĂŐ͘ĞƚĂďůĞƩĞŶŝŶŶĞŵĞŶŶĂŚĞƚĞƚĞŶŵĞƚĞĞŶ
glas melk of een kleine snack. ŝũǁĞƌŬŝŶŐĞŶ͗<ůĞǀĞƌŝŐĞŽŶƚůĂƐƟŶŐĞŶĚŝĂƌƌĞĞ
ŬŽŵĞŶǀĂĂŬǀŽŽƌ͘ŝũƉĂƟģŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶƉƌŝŵĂŝƌĞďŝůŝĂŝƌĞĐŚŽůĂŶŐŝƟƐŝƐŝŶǌĞĞƌ
ǌĞůĚǌĂŵĞ ŐĞǀĂůůĞŶ ĞƌŶƐƟŐĞ ƉŝũŶ ŝŶ ĚĞ ƌĞĐŚƚĞƌ ďŽǀĞŶďƵŝŬ ǀŽŽƌŐĞŬŽŵĞŶ͘ ŝũ
WŝŶŐĞǀŽƌĚĞƌĚƐƚĂĚŝƵŵŝƐŝŶǌĞĞƌǌĞůĚǌĂŵĞŐĞǀĂůůĞŶĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞǀĂŶ
levercirrose waargenomen, die weer gedeeltelijk herstelde na staken van de
ƚŚĞƌĂƉŝĞ͘hƌƟĐĂƌŝĂĞŶǀĞƌŬĂůŬŝŶŐǀĂŶĚĞŐĂůƐƚĞŶĞŶŬƵŶŶĞŶŝŶǌĞĞƌǌĞůĚǌĂŵĞ
gevallen optreden. tĂĂƌƐĐŚƵǁŝŶŐĞŶ: Tijdens de eerste drie maanden
ǀĂŶ ĚĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ĚŝĞŶĞŶ Žŵ ĚĞ ǀŝĞƌ ǁĞŬĞŶ ĚĞ ůĞǀĞƌĨƵŶĐƟĞǁĂĂƌĚĞŶ ƚĞ
worden gecontroleerd; daarna om de drie maanden. Na 6 tot 10 maanden
ŵŽĞƚĞŶŐĂůƐƚĞŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĞƌĚ͕ŽŵŚĞƚĞīĞĐƚǀĂŶĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ
of verkalking vast te stellen. Verlaag de dosering bij diarree of stop de
behandeling bij aanhoudende diarree. Vrouwen die Ursochol gebruiken
ŵŽĞƚĞŶĞĞŶŶŝĞƚŚŽƌŵŽŶĂůĞŵĞƚŚŽĚĞǀĂŶĂŶƟĐŽŶĐĞƉƟĞŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘hƌƐŽĐŚŽů
bevat lactose. ŽŶƚƌĂͲŝŶĚŝĐĂƟĞƐ: Acute ontstekingen van de galblaas en
galwegen, occlusie van de galwegen, veelvuldige galkolieken, verkalkte
ŐĂůƐƚĞŶĞŶ͕ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƟůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ŐĂůďůĂĂƐ͕ KǀĞƌŐĞǀŽĞůŝŐŚĞŝĚ
ǀŽŽƌŐĂůǌƵƌĞŶŽĨĠĠŶǀĂŶĚĞŚƵůƉƐƚŽīĞŶ͕ĂĐƟĞǀĞŵĂĂŐͲĞŶĚƵŽĚĞŶƵŵƵůĐĞƌĂ͘
WĞĚŝĂƚƌŝƐĐŚĞƉŽƉƵůĂƟĞ͗ůĞƚŽƉďŝũŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚďŝůŝĂŝƌĞĂƚƌĞƐŝĞ͘RVG: 114131.
ŇĞǀĞƌƐƚĂƚƵƐ: Uitsluitend Recept. ĂƚƵŵ͗ 6 februari 2019. Voor volledige
ƉƌŽĚƵĐƟŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ hƌƐŽĐŚŽů® verwijzen wij naar de goedgekeurde
ƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐǀĂŶĚĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚƉƌŽĚƵĐƚ͘ĞǌĞŝƐŽƉƚĞǀƌĂŐĞŶďŝũ
Zambon Nederland B.V. Tel.: 033-4504 370
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Verkorte Productinformatie Enerzair® Breezhaler® 114 microgram/46 microgram/ 136 microgram inhalatiepoeder in harde capsules
Samenstelling Elke capsule bevat 150 microgram indacaterol (als acetaat), 63 microgram glycopyrroniumbromide overeenkomend met 50 microgram
glycopyrronium en 160 microgram mometasonfuroaat. Elke afgeleverde dosis bevat 114 microgram indacaterol (als acetaat), 58 microgram
glycopyrroniumbromide overeenkomend met 46 microgram glycopyrronium en 136 microgram mometasonfuroaat. Bevat lactose. Indicatie Als
onderhoudsbehandeling van astma bij volwassen patiënten die niet voldoende onder controle zijn met een onderhoudscombinatie van een langwerkende
bèta2-agonist en een hoge dosis van een inhalatiecorticosteroïd en die een of meer astma-exacerbaties doormaakten in het voorgaande jaar.
Farmacotherapeutische groep Geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, adrenergica in combinatie met anticholinergica incl.
drievoudige combinaties met corticosteroïden. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen.
Waarschuwingen Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt voor de behandeling van acute astmasymptomen, waarvoor een kortwerkende
bronchodilatator noodzakelijk is. Als verschijnselen die duiden op allergische reacties optreden, moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt en
moet een alternatieve behandeling worden gestart. Net als bij andere inhalatietherapie, kan toediening van dit geneesmiddel leiden tot paradoxale
bronchospasmen, die levensbedreigend kunnen zijn. Als dit gebeurt, moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en moet een alternatieve
behandeling worden gestart. Net als andere geneesmiddelen die bèta2-adrenerge agonisten bevatten, kan dit geneesmiddel een klinisch significant
cardiovasculair effect teweegbrengen bij sommige patiënten. Dit wordt waargenomen als toename in de polsslag, verhoging van de bloeddruk en/of
meer symptomen. Als dergelijke effecten optreden, kan het nodig zijn de behandeling stop te zetten. Dit geneesmiddel dient met voorzichtigheid te
worden gebruikt bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, convulsieve aandoeningen of thyrotoxicose, bij patiënten die ongewoon gevoelig
reageren op bèta2 adrenerge agonisten, bij patiënten met een bekende of vermoede verlenging van het QT-interval of die worden behandeld met
geneesmiddelen die het QT-interval beïnvloeden. Bèta2 adrenerge agonisten kunnen een significante hypokaliëmie teweegbrengen, wat ongewenste
cardiovasculaire effecten kan veroorzaken. Bij patiënten met ernstig astma kan dit worden versterkt door hypoxie en co-medicatie die de gevoeligheid
voor hartaritmie kan verhogen. Inhalatie van hoge doses bèta2 adrenerge agonisten en corticosteroïden kan een stijging van de plasmaglucosespiegel
veroorzaken. De plasmaglucosespiegel moet vaker worden gecontroleerd bij patiënten met diabetes. Net als andere anticholinergica moet dit
geneesmiddel met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met nauwekamerhoekglaucoom of urineretentie. Bij patiënten met een ernstige
nierfunctiestoornis, met inbegrip van patiënten met nierziekte in het eindstadium die dialyse vereist, is voorzichtigheid geboden. Systemische effecten
van inhalatiecorticosteroïden kunnen voorkomen, met name bij hoge doses die langdurig worden voorgeschreven. Dit geneesmiddel moet met
voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met longtuberculose of bij patiënten met chronische of onbehandelde infecties. Bijwerkingen
Zeer vaak nasofaryngitis, astma (exacerbatie). Vaak bovenste luchtweginfectie, candidiasis, urineweginfectie, overgevoeligheid, hoofdpijn, tachycardie,
orofaryngeale pijn, hoesten, dysfonie, gastro-enteritis, musculoskeletale pijn, spierspasmen, pyrexie. Soms hyperglykemie, cataract, droge mond,
huiduitslag (rash), pruritus, dysurie. Afleverstatus UR Verpakking en prijs Zie Z-Index. Vergoeding Volledig vergoed. Registratiehouder
Novartis Europharm Limited Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met 088-0452111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl/medicijnen.
Datering verkorte productinformatie november 2020
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking van ENERZAIR® BREEZHALER® met sensor.
Het Propeller Health System is een CE gemarkeerd medisch hulpmiddel. Reciprocal Labs Corporation, Verenigde Staten, is de fabrikant van de
Propeller Health System. De bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant in de Europese Unie is Resmed SAS. Informatie over het veilig gebruik van
het product, het beoogde doeleind en speciale voorzorgsmaatregelen zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor
dat u deze gebruiksaanwijzing leest voordat u het product gebruikt. De Propeller sensor en de app zijn te gebruiken met
NIEUW 1-MAAL DAAGS
ENERZAIR® BREEZHALER®. Voor informatie over ENERZAIR® BREEZHALER® kunt u bij uw behandelend arts terecht.
Novartis Europharm Ltd, Ierland is de vergunninghouder voor het in handel brengen van ENERZAIR® BREEZHALER® in
de Europese Unie.
indacaterolacetaat / glycopyrroniumbromide /
mometasonfuroaat inhalatiepoeder

NICE TO MEET YOU

Referenties: 1. Cummings SR, et al. N Engl J Med. 2009;361:756–65. 2. Bone HG, et al. Lancet Diabetes
Endocrinol. 2017;5:513–23. 3. SmPC Prolia® september 2020.

Verkorte productinformatie Fiasp®
T Fiasp . Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Naam: Fiasp® FlexTouch® 100 eenheden/ml; Fiasp® Penfill® 100 eenheden/ml; Fiasp® oplossing voor injectie in
injectieflacon 100 eenheden/ml. Fiasp® PumpCart® 100 eenheden/ml. Samenstelling en farmaceutische vorm:
Insuline aspart 100 eenheden/ml; oplossing voor injectie. Indicaties: Behandeling van diabetes mellitus bij
volwassenen, adolescenten en kinderen van 1 jaar en ouder. Dosering en wijze van toediening: Fiasp® is een
maaltijdinsuline voor subcutane toediening. Fiasp® moet 0 tot 2 minuten voor het begin van de maaltijd worden
toegediend, met de mogelijkheid tot toediening tot maximaal 20 minuten na het begin van de maaltijd. Bij kinderen
is deze mogelijkheid er in situaties waarbij er onzekerheid is over de maaltijdinname. De dosering van Fiasp® is per
persoon verschillend en wordt bepaald in overeenstemming met de behoeften van de patiënt. Fiasp® gegeven als
subcutane injectie moet worden gecombineerd met ten minste eenmaal daags toegediende middellang- of
langwerkende insuline. In een behandeling met een basaalbolusregime kan Fiasp® voorzien in ongeveer 50% van
de behoefte en kan in de rest worden voorzien door middellang of langwerkende insuline. Een nauwgezette
controle van de bloedglucosespiegel verdient aanbeveling tijdens het overschakelen van andere maaltijdinsulines en
gedurende de eerste weken daarna. Er kan worden overgeschakeld van een andere maaltijdinsuline op basis van
eenheid op eenheid. Een patiënt overschakelen, van een ander type of merk insuline of van insuline van een andere
fabrikant, op Fiasp® moet onder strikt medisch toezicht plaatsvinden en kan een dosisaanpassing noodzakelijk
maken. Fiasp® kan worden gebruikt voor CSII in pompen die geschikt zijn voor insuline-infusie en zal voorzien in
zowel de behoefte aan bolusinsuline (ongeveer 50%) als basale insuline. Zo nodig kan Fiasp® intraveneus worden
toegediend door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de
werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste waarschuwingen: Fiasp® PumpCart® is alleen voor
gebruik met een insuline-infusiepompsysteem dat ontworpen is voor gebruik met deze patroon. Hypoglykemie kan
optreden als de insulinedosis te hoog is ten opzichte van de insulinebehoefte. Het tijdstip van de hypoglykemie
weerspiegelt gewoonlijk het tijd-werkingsprofiel van de toegediende insulineformulering. Hypoglykemie kan zich
na een injectie/infusie eerder voordoen dan bij andere maaltijdinsulines vanwege de eerder intredende werking van
Fiasp®. Omdat Fiasp® 0 tot 2 minuten voor het begin van de maaltijd moet worden toegediend, met de mogelijkheid
tot toediening tot maximaal 20 minuten na aanvang van de maaltijd, moet rekening worden gehouden met de tijd
tot het intreden van de werking bij het voorschrijven aan patiënten die bijkomende aandoeningen hebben of een
behandeling volgen waarbij een vertraagde voedselopname te verwachten is. Nauwlettende controle van de
bloedglucosespiegels bij pediatrische patiënten wordt aanbevolen wanneer Fiasp® na het begin van de laatste
maaltijd van de dag wordt toegediend om nachtelijke hypoglykemie te voorkomen. Het gebruik van verkeerde
doses of het afbreken van de behandeling kan, in het bijzonder bij patiënten die insuline nodig hebben, leiden tot
hyperglykemie en diabetische ketoacidose. Patiënten moeten worden geïnstrueerd om de injectieplaats telkens af
te wisselen om het risico op het ontstaan van lipodystrofie en cutane amyloïdose te beperken. Het overschakelen
van een patiënt op een ander type of merk insuline moet geschieden onder strikt medisch toezicht. Bijkomende
ziekten, vooral infecties en ziekten die gepaard gaan met koorts, verhogen in het algemeen de insulinebehoefte van
de patiënt. Er zijn gevallen van hartfalen gemeld wanneer thiazolidinedionen werden gebruikt in combinatie met
insuline, in het bijzonder bij patiënten met risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen. Intensivering of snelle
verbetering van de glucoseregulatie is in verband gebracht met een voorbijgaande, reversibele oftalmologische
refractieaandoening, verergering van diabetische retinopathie, acute pijnlijke perifere neuropathie en perifeer
oedeem. Patiënten en zorgverleners mogen nooit een injectiespuit gebruiken om het geneesmiddel op te trekken
uit een patroon of FlexTouch®. Insulinetoediening kan de vorming van insuline-antilichamen veroorzaken. Patiënten
moeten worden geïnstrueerd om altijd voor elke injectie het etiket van de insuline te controleren om onbedoelde
verwisselingen tussen Fiasp® en andere insulineproducten te vermijden. Om het terugvinden van de herkomst van
biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd
worden. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meest frequent gemelde bijwerking tijdens de
behandeling is hypoglykemie. De volgende bijwerkingen zijn gemeld: zeer vaak – hypoglykemie; vaak – allergische
huidreacties en reacties op de injectie-/infusieplaats; soms – overgevoeligheid en lipodystrofie; niet bekend –
anafylactische reacties, cutane amyloïdose. Farmacotherapeutische categorie: Geneesmiddelen gebruikt bij
diabetes. Insulines en analogen voor injectie, ATC-code A10AB05. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Volledig
vergoed. Datum: september 2020.
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Referentie: 1. SPC Fiasp®
Novo Nordisk B.V.
Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
T + 31 (0)172 44 94 94
informatie@novonordisk.com
novonordisk.nl

NL21FSP00007 Novo Nordisk® en Fiasp® zijn geregistreerde handelsmerken van Novo Nordisk A/S.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via
www.lareb.nl of bij Novo Nordisk B.V.. Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK Alphen aan den Rijn;
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken. Telefoonnummer: 0172 - 449494, E-mail:
informatie@novonordisk.com. Zie voor volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu

Prolia® - denosumab – verkorte productinformatie.
Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 60 mg denosumab in 1 ml oplossing (60 mg/ml). Afleveringsvorm:
Verpakking per stuk, in blisterverpakking (voorgevulde spuit met naaldbeschermer). Farmacotherapeutische
groep: geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten – andere geneesmiddelen die de botstructuur en
mineralisatie beïnvloeden, ATC-code: M05BX04. Indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale
vrouwen en mannen met een verhoogd risico op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan
hormoonablatietherapie bij mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan langdurige systemische glucocorticoïd therapie bij volwassen patiënten
die een verhoogd risico lopen op fracturen. Contra-indicaties: Hypocalciëmie. Overgevoeligheid voor het
werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor alle patiënten. Hypocalciëmie dient voordat met
de behandeling wordt begonnen te worden gecorrigeerd door middel van inname van calcium en vitamine D.
Controle van calciumspiegels wordt aanbevolen. Patiënten moeten worden gestimuleerd om symptomen te
melden die kenmerkend zijn voor hypocalciëmie. In de post-marketing setting is ernstige symptomatische
hypocalciëmie (inclusief gevallen met fatale afloop) gerapporteerd, waarbij de meeste gevallen zich voordeden
in de eerste weken van de behandeling. Een gelijktijdige behandeling met glucocorticoïden vormt een extra
risicofactor voor hypocalciëmie. Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min)
of patiënten die worden gedialyseerd lopen meer risico op het ontwikkelen van hypocalciëmie. Patiënten die
denosumab krijgen, kunnen huidinfecties (voornamelijk cellulitis) ontwikkelen die kunnen leiden tot een
ziekenhuisopname. Patiënten moet worden geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zich bij hen
symptomen van cellulitis ontwikkelen. Bij patiënten die werden behandeld met Prolia werd osteonecrose van de
kaak (ONJ) zelden gezien. De start van de behandeling/nieuwe kuur moet worden uitgesteld bij patiënten met
niet-genezen open beschadigingen van zachte weefsels in de mond. Voor behandeling met denosumab wordt
een tandheelkundig onderzoek met passende preventieve tandheelkundige behandeling en een individuele
risico-batenbeoordeling aanbevolen. Tijdens de behandeling moeten invasieve tandheelkundige ingrepen
alleen na zorgvuldige overweging worden uitgevoerd en moet de ingreep niet kort voor of na het toedienen van
denosumab plaatsvinden. Een tijdelijke onderbreking van de tandheelkundige behandeling dient te worden
overwogen tot de aandoening verdwijnt en bijkomende risicofactoren waar mogelijk zijn verminderd. Osteonecrose van de uitwendige gehoorgang is gemeld bij gebruik van denosumab. Atypische femurfracturen zijn
zelden gerapporteerd bij patiënten die worden behandeld met denosumab. Patiënten dienen te worden geadviseerd om nieuwe of ongebruikelijke pijn in de dij, de heup of de lies te melden. Patiënten met deze symptomen
moeten worden onderzocht op een onvolledige femurfractuur. Langdurige behandeling met botresorptieremmers kan bijdragen aan een verhoogd risico op ongewenste uitkomsten zoals ONJ en atypische femurfracturen door onderdrukking van hermodellering van het bot. Overige: De naaldbeschermer van de voorgevulde
spuit bevat droog natuurlijk rubber (een derivaat van latex), dat allergische reacties kan veroorzaken. Patiënten
die met denosumab worden behandeld, mogen niet tegelijkertijd worden behandeld met andere denosumab-bevattende geneesmiddelen (ter preventie van botcomplicaties bij volwassenen met botmetastasen van
solide tumoren). Dit geneesmiddel bevat 47 mg sorbitol per ml oplossing. Er moet rekening worden gehouden
met het additieve effect van gelijktijdig toegediende producten die sorbitol (of fructose) bevatten en met de
inname van sorbitol (of fructose) via de voeding. Bijwerkingen: Zeer vaak: pijn in de extremiteiten, skeletspierstelselpijn. Vaak: infectie van de urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen, ischias, obstipatie,
buikklachten, huiduitslag, eczeem, alopecia Soms: diverticulitis, cellulitis, oorinfectie, lichenoïde reacties door
medicijngebruik. Zelden: hypocalciëmie, geneesmiddelovergevoeligheid, anafylactische reactie, osteonecrose
van de kaak en atypische femurfracturen. Zeer zelden: overgevoeligheidsvasculitis. Aflevering en vergoeding:
U.R. Prolia wordt volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. Gebaseerd op SmPC september 2020. Amgen B.V.
Minervum 7061, 4817 ZK te Breda, tel. 076-5732500.
Zie voor meer informatie de geregistreerde productinformatie. Deze productinformatie wordt regelmatig
aangepast. Voor de meest recente versie van de productinformatie verwijzen wij u daarom naar de website van
de European Medicines Agency (EMA) www.ema.europa.eu.
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Een snelle insulinerespons bij de maaltijd
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Voor behandeling van diabetes mellitus
bij volwassenen, jongeren en kinderen
van 1 jaar en ouder.1

Bijwerkingen: De meest frequent gemelde bijwerking bij gebruik van Fiasp® is hypoglykemie. Hypoglykemie kan eerder
optreden na een injectie met Fiasp® vergeleken met andere maaltijdinsulines vanwege de eerder intredende werking.
1 SPC Fiasp®
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Verkorte productinformatie zie elders in deze uitgave

Wetenschap&Innovatiekalender
2021
InschrijvenvoorcursusseninReinierAcademie

Cursus

2021

tijd

Good Clinical Practice (GCP)
* Training GCP

Maandag 19 april (=vol)
Dinsdag 9 november

13.00 uur-18.00 uur

Donderdag 21 april (online)
Maandag 17 mei (online)
Dinsdag 15 juni (online)
Woensdag 12 juli
Donderdag 26 augustus
Maandag 13 september

17.00 uur-19.00 uur

Klinische epidemiologie

Donderdag 9 september
Donderdag 23 september
Donderdag 7 oktober
Donderdag 28 oktober

17.30 uur-19.30 uur

Statistiek en SPSS

Meld je aan op de wachtlijst in Mijn
Reinier Academie

Wetenschapsmiddag

Woensdag 21 april

13:00 uur-16:30 uur

Wetenschappelijke artikelen schrijven
in het Engels (totaal 6 bijeenkomsten)

Maandag 13 september
Maandag 27 september
Maandag 11 oktober
Maandag 25 oktober
Maandag 8 november
Maandag 22 november

18.00 uur- 20.30 uur

Wetenschappelijke literatuur zoeken
met PubMed

Alleen op afspraak:
bibliotheek@rdgg.nl

Wetenschapscafé

Donderdag 22 april
Maandag 17 mei
Dinsdag 15 juni
Maandag 12 juli
Dinsdag 14 september
Donderdag 14 oktober
Donderdag 25 november

* Examen GCP (nog geen datum beschikbaar)
* Herregistratie (alleen online: zie website
van EMWO)

Innovatieplatform
Via zoom, aanmelden bij M. Smit@rdgg.nl

**Aanmelden via agenda ReinierNet

12.30 uur-13.15 uur

