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Voorwoord
Het zomernummer van Reinier Research staat weer bol van de
enthousiaste onderzoekers en trotse promovendi. De artikelen
bieden een grote variatie aan onderwerpen en omvang. Van
landelijk en multicenter tot kleinschalig en dicht bij huis.
Kenmerkend voor wat de onderzoekers en hun activiteiten
drijft, is de patiënt en het streven om de zorg voor de patiënt
te verbeteren. Reinier is hier goed in: hieronder een bondige
opsomming van wat u kunt verwachten in dit nummer:
Een groot landelijk onderzoek naar het eﬀect van Covid op de
oudere, klinische patiënt waar klinisch geriaters, internistenouderengeneeskunde, spoedeisende hulp artsen en
internist-infectiologen uit academische en perifere
ziekenhuizen gezamenlijk optrekken, laat een mooie
multidisciplinaire samenwerking zien waar hulp uit
verpleegkundige hoek onmisbaar is gebleken.

De Wetenschapsraad is in januari 2021 van start gegaan. De
ziekenhuisbrede Wetenschapsraad vervangt de WAC en kent
een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals die op
onderzoeksgebied hun vakgebied representeren, zoals de
medische staf, de verpleging, de researchbureaus, artsassistenten, het Innovatieplatform en RHMDC. Juist door de
brede vertegenwoordiging en dito belangenbehartiging
omschrijft voorzitter Frans van der Horst de kersverse
Wetenschapsraad als ‘het medische hart van de wetenschap
binnen het Reinier’.
We zullen in Reinier Research de activiteiten van de
Wetenschapsraad met belangstelling volgen en erover
berichten.
Namens de redactieraad veel leesplezier gewenst!

De validatiestudie van de ‘pollensniﬀer’ toont de voordelen
van deze nieuwe meetmethode aan t.o.v. de huidige statische
meting; de allergische patiënt is hierdoor sneller en beter
geïnformeerd en vaart er wel bij.

Daphne Wijﬀels

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met wetenschap en is
goed ingebed in de organisatie van Reinier door de activiteiten
van het Innovatieplatform en de intensieve begeleiding die
innovatieve projecten krijgen i.s.m. de zorgafdelingen,
stafafdelingen en medici. Het verhaal van een van onze
startups die door het Innovatieplatform wordt begeleid, laat
zien dat innovatie niet over een nacht ijs gaat.
Tijdens de Wetenschapsmiddag die jaarlijks wordt
georganiseerd door de afdeling Wetenschap van de Reinier
Academie dongen vijf bevlogen onderzoekers mee naar de
Reinier de Graaf Wetenschapsprijs en Publieksprijs.
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COVID-19 Ouderen Landelijke Database:
impact van corona op kwetsbare ouderen
Door: Daphne Wijﬀels

Vanaf het moment dat het COVID-virus zijn vernietigende
opmars maakte en vanuit Italië ongehinderd ook de rest van
Europa innam, startten onderzoekers een tegenoﬀensief en
gingen op grote schaal onderzoeken welke schade werd
aangericht bij de slachtoﬀers van dit nieuwe virus. COVIDOLD1 (COVID-19 Ouderen Landelijke Database) is een van die
onderzoeken. Deze multicenter retrospectieve cohortstudie
onderzocht hoe het ouderen verging die, geveld door het
coronavirus, in het ziekenhuis belandden. Gedurende de
eerste golf meldden aanvankelijk zo’n twintigtal
academische en perifere ziekenhuizen in Nederland zich aan
en in het hele land sloegen klinisch geriaters, internistenouderengeneeskunde, spoedeisende hulp artsen en
internist-infectiologen de handen ineen en gingen
gezamenlijk aan de slag.
“Een landelijk initiatief in crisistijd, daar kunnen perifere
ziekenhuizen niet bij achterblijven”, vond Jessica van der Bol,
klinisch geriater in Reinier met onder meer wetenschappelijk
onderzoek als aandachtsgebied. Jessica voegde de daad bij het
woord en nam meteen plaats in de stuurgroep van deze
grootscheepse, landelijke studie.
Enorme urgentie
“Mijn motivatie om me direct aan te melden als stuurgroeplid
namens een perifeer ziekenhuis was omdat ik vind dat in dit
soort onderzoeken de periferie goed vertegenwoordigd moet
worden, omdat daar veel patiëntendata beschikbaar is. Ook is
het belangrijk dat je vanuit die rol de situatie en obstakels
voor het doen van onderzoek in de periferie beter voor het
voetlicht kunt brengen. En ik was natuurlijk benieuwd naar de
uitkomsten van ouderen met covid in ons eigen ziekenhuis.”
Zowel stuurgroepleden (inclusief een aios geriatrie), als
projectleden/onderzoekers kwamen uit perifere en
academische ziekenhuizen en zij deden alles in eigen tijd en
volledig pro bono, vertelt Jessica: “Er was geen tijd en geen
geld maar wel een enorme urgentie om door te gaan.
Iedereen was bereid om mee te werken en bureaucratische
processen werden razendsnel vereenvoudigd. Het scheelde
ook dat ons onderzoek louter beschrijvend was en er geen
sprake was van interventies dus zaken als METC-aanvragen
waren zo geregeld.”

Jessica van der Bol en Greetje Emmerik

Jessica was voornamelijk verantwoordelijk voor de interne
communicatie richting de projectgroep, d.w.z. nieuwsbrieven
schrijven, mailboxen en website bijhouden, status van
inclusies en contracten checken. “En coördineren”, voegt
Jessica daaraan toe, “want die rol ligt me wel, en verder
mensen verbinden en enthousiast maken om data aan te
leveren. We hadden geen administratieve ondersteuning en
onderzoekers werkten avonden en weekenden door,
waaronder wijzelf en dat valt niet altijd mee.”
Het onderzoeksrapport vermeldt uiteindelijk data van in totaal
15 ziekenhuizen, maar aanvankelijk wilden veel meer
ziekenhuizen aan dit onderzoek meedoen. Jessica schetst een
herkenbaar euvel in de wereld van onderzoek: ”Niet alle
ziekenhuizen konden de gevraagde data leveren door drukte,
vaak door gebrek aan mankracht en tijd om bijvoorbeeld data
te verzamelen of in te voeren. Dit komt veel voor. Gebrek aan
ondersteuning komt ook veel voor. Onderzoekers hebben juist
goede ondersteuning nodig en zouden goed gefaciliteerd
moeten worden maar dat lukt niet altijd, door een gebrek aan
onderzoeksgeld.”

1. Frailty is associated with in-hospital mortality in older hospitalised COVID-19 patients in the Netherlands: the COVID-OLD study.
Laura C Blomaard, Carolien M J van der Linden, Jessica M van der Bol, Steﬀy W M Jansen, Harmke A Polinder-Bos, Hanna C Willems, Jan
Festen, Dennis G Barten, Anke J Borgers, Jeannet C Bos et al. Age and Ageing, Volume 50, Issue 3, May 2021, Pages 631–640,
https://doi.org/10.1093/ageing/afab018
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Verzamelen kwetsbaarheidsdata
Over de uitkomsten van het onderzoek is Jessica helder: “Hoe
hoger de 70+ patiënt met covid bij opname op de SEH scoort
op de kwetsbaarheidschaal, hoe slechter de uitkomst is als die
patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen. De primaire
uitkomstmaat in de eerste analyse was mortaliteit.”
Jessica: “Gedurende het onderzoek hebben we van zoveel
mogelijk ziekenhuizen in Nederland data verzameld van
70+ers die opgenomen waren in het ziekenhuis i.v.m. covid,
met name lag de focus op het verzamelen van
kwetsbaarheidsdata en uitkomsten om te kijken in hoeverre
kwetsbaarheid gerelateerd is aan uitkomsten. In de geriatrie is
in het algemeen bekend dat veel uitkomsten van ziektes en
behandelingen niet zozeer met leeftijd te maken hebben maar
meer met kwetsbaarheid. Dit gegeven wilden we ook
onderzoeken bij oudere patiënten die met covid werden
opgenomen in het ziekenhuis.”
Jessica schetst een paradoxale situatie waardoor de analyse
naar de relatie tussen kwetsbaarheid en uitkomsten lastiger
bleek dan gedacht. Ze vertelt dat aan het begin van de eerste
golf leidraden werden opgesteld2 en daarin werd een voorkeur
uitgesproken voor het screenen op kwetsbaarheid m.b.v. de
Clinical Frailty Scale (CFS)3. De CFS is echter nog geen gangbaar
kwetsbaarheidsinstrument in de zorg voor kwetsbare ouderen
op de Nederlandse SEH’s en daar werden nu juist oudere
patiënten met covid gepresenteerd.
Jessica legt uit waarom een niet goed geïmplementeerd
instrument voor problemen zorgde: “De Nederlandse SEH’s
gebruiken doorgaans andere screeningsinstrumenten. Toch
werd in de leidraad geadviseerd om de CFS te gebruiken om te
bepalen of patiënten baat zouden kunnen hebben bij een
opname in het ziekenhuis en op de IC. In crisistijd een nieuw
kwetsbaarheidsinstrument implementeren waarop
behandelbeslissingen worden genomen, is een lastige opgave.
Dit motiveerde mij juist om dit instrument te gaan toetsen, en
het onderzoek zou dan een rol kunnen spelen in de evaluatie
van deze kwetsbaarheidsschaal voor deze patiëntengroep.”
Uit het onderzoek is gebleken dat de CFS goed voorspellend is
voor mortaliteit; patiënten met CFS 4–5 hadden twee keer
zoveel kans om te overlijden dan patiënten met CFS 1-3 en
patiënten met CFS 6–9 hadden zelfs drie keer zoveel kans om
te overlijden, “maar dit geldt alleen voor patiënten die in het
ziekenhuis waren opgenomen”, voegt Jessica toe. “Het zegt
echter niets over de groep ouderen met covid die thuis
verbleven; daarvan kunnen we nog niet goed voorspellen wat
de uitkomsten zijn in relatie tot kwetsbaarheid. Dit vraagt
verder onderzoek in samenwerking met huisartsen. Het zou
interessant zijn om ook eens te onderzoeken welke groep
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Clinical Frailty Scale
1. Zeer Fit – Mensen die krachtig, actief, energiek en
gemotiveerd zijn. Deze mensen oefenen/trainen
regelmatig. Ze behoren tot de ﬁtste mensen van hun
leeftijd.
2. Fit - Mensen die geen actieve ziektesymptomen hebben,
maar die minder ﬁt zijn dan in categorie 1. Ze bewegen of
trainen vaak, of zijn meer actief tijdens seizoensgebonden
activiteiten.
3. Zelfredzaam - Mensen met medische problemen die goed
onder controle zijn, maar die niet regelmatig actief zijn,
anders dan de dagelijkse wandelingen.
4. Risico voor kwetsbaarheid – Mensen die, hoewel ze niet
afhankelijk zijn van anderen voor de dagelijkse hulp, vaak
klachten hebben die hun dagelijkse activiteiten beperken.
Een veelgehoorde klacht is: ‘traag’, en/of moe zijn
gedurende de dag.
5. Licht kwetsbaar - Deze mensen zijn vaak duidelijk trager
(met lopen of denken) en hebben hulp nodig bij
complexere dagelijkse activiteiten (ﬁnanciën, vervoer,
zwaar huishoudelijk werk, medicatie). Typisch is dat door
de lichte kwetsbaarheid het winkelen, alleen buiten
wandelen, maaltijdbereiding en huishoudelijk werk hen in
toenemende mate belemmert.
6. Matig kwetsbaar – Mensen hebben hulp nodig bij alle
activiteiten buitenshuis en bij het huishouden.
Binnenshuis hebben ze vaak problemen met traplopen en
is er hulp nodig bij het douchen en eventueel minimale
hulp (aansporen) bij het aankleden.
7. Ernstig kwetsbaar – Mensen die volledig afhankelijk bij
hun persoonlijke verzorging, ongeacht de reden (fysiek of
mentaal). Ze lijken stabiel en er is geen hoog risico op
overlijden (binnen 6 maanden).
8. Zeer ernstig kwetsbaar – Mensen zijn volledig afhankelijk,
het einde van het leven nadert. Typisch is dat ze niet
meer kunnen herstellen, zelfs niet van een milde ziekte.
9. Terminaal - Het einde van het leven nadert. Deze
categorie is alleen van toepassing op mensen met een
levensverwachting van minder dan 6 maanden en die niet
op een andere manier duidelijk kwetsbaar zijn.

uiteindelijk beter af was. En dan gaat het niet alleen om
mortaliteit, maar ook om andere uitkomsten die voor ouderen
relevant zijn, zoals zelfredzaamheid, mobiliteit en cognitieve
functies na een ziekte/behandeling. Hier hebben we tot op
heden nog nauwelijks informatie over bij ouderen die covid
hebben gehad.”

2 Federatie van Medisch Specialisten. Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met
(verdenking op) COVID-19. Deﬁnitieve versie 1.2, 27 maart 2020.
3 Rockwood K, et al. A global clinical measure of ﬁtness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95.
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Monnikenwerk
Ondanks de leidraden, bleek dat bij slechts 13% van alle
patiënten in het onderzoek de CFS terug te vinden was in de
opnamestatus. De data was niet te vinden; deels doordat deze
schaal niet goed geïmplementeerd was en dus nog onbekend
terrein was voor personeel dat werkt op de SEH, vermoedt
Jessica. “SEH’s gebruikten hun ‘klinische blik’ maar die is
helaas niet altijd juist. Tussen een zichtbaar vitale 70+ patiënt
en een zichtbaar kwetsbare 70+ patiënt die bijvoorbeeld
cachectisch en verward in bed ligt, zit een grote groep
ouderen met “verborgen kwetsbaarheid”. Een goed
screeningsinstrument kan ook die groep herkennen. Voor het
onderzoek betekende het feit dat de CFS niet was ingevuld in
de opnamestatus dat geriaters en internistenouderengeneeskunde retrospectief de CFS moesten
controleren bij bijna 90% van de patiënten in het cohort o.b.v.
andere beschikbare informatie uit de dossiers. Dit leidde tot
veel extra werk voor de onderzoekers.
Landelijk ging dat om bijna 1200 patiënten”, vertelt Jessica.
Greetje Emmerik is geriatrieverpleegkundige en zij heeft
monnikenwerk verricht door van alle 271 geïncludeerde
ouderen die in Reinier waren opgenomen met covid
retrospectief alle data uit te zoeken en in te voeren. Greetje
vertelt dat de screeningsinstrumenten die wel goed
geïmplementeerd zijn in Nederland, zoals het
VeiligheidsManagementSysteem (VMS) thema kwetsbare
ouderen op de klinische afdelingen en Acuut Presenterende
Oudere Patiënt (APOP) op onze SEH een hulpmiddel voor haar
waren om toch retrospectief aan de benodigde data te komen
om de CFS in te kunnen vullen. Maar een klus was het wel en
hoewel Greetje ‘niet zo houdt van nietsdoen’, getuigt haar
uitzoekwerk van zorgvuldigheid en veel doorzettingsvermogen
om dit allemaal naast je normale werkzaamheden te doen.
Behalve naar demograﬁsche gegevens zocht Greetje in de
statussen naar co-morbiditeit, ziekteverschijnselen en
ziekteverloop (voorgeschiedenis!), vitale functies en
labwaarden, beeldvormend onderzoek en medicatie en kon zij
m.b.v. de gevonden data de CFS in Castor invullen voor alle
271 geïncludeerde patiënten uit Reinier. Ook zocht Greetje uit
of patiënten overleden waren gedurende de opname, naar
een verpleeghuis of revalidatiekliniek waren ontslagen of naar
huis waren gegaan. Jessica valideerde de retrospectieve data
en zo ontstond een goed gedocumenteerd beeld van de
impact en het verloop van het ziekteproces bij bijna
driehonderd 70+ patiënten die tussen februari en december
2020 opgenomen waren in Reinier met een covidbesmetting.
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kennisagenda COVID-19
“Door kennis die we kunnen halen uit het COVID-OLD
onderzoek, kunnen we de zorg voor ouderen die covid hebben
opgelopen hopelijk in de toekomst verder verbeteren. Het
artikel dat nu gepubliceerd is, bevat alleen de gegevens van de
eerste covid-golf.
Alle data van na de eerste covid-golf moet nog verder
geanalyseerd worden in het landelijke cohort, bijvoorbeeld of
er een verschil is in uitkomsten bij ouderen tussen de 1e en 2e
covid-golf. Verder zijn er nog verschillende subanalyses
gaande binnen de COVID-OLD studie, waaronder onderzoek
naar delier bij covid en atypische presentatie van ouderen met
covid. Hier ligt nog veel werk, waar we tot op heden weinig
tijd en geen ﬁnanciële ondersteuning voor hebben”, aldus
Jessica.
”De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft gelukkig het
initiatief genomen om samen met alle partners in het
Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg de meest
urgente onderzoeksvragen in kaart te brengen. Met deze
zogeheten COVID-19 kennisagenda wilde men nagaan waar in
de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing
liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. In deze
kennisagenda zijn de onderzoeksvragen rondom
kwetsbaarheid en uitkomsten bij ouderen met ouderen hoog
geprioriteerd, waardoor er nu een grote subsidieaanvraag
loopt bij ZonMw. Wij hopen dat deze subsidie gehonoreerd
wordt, zodat we landelijk nog meer data kunnen verzamelen
in samenwerking met andere consortia en alle nog
openliggende onderzoeksvragen rondom de behandeling van
ouderen met covid alsnog beantwoord kunnen worden.”
Zie ook: www.demedischspecialist.nl/nieuws/kennisagendacovid-19.
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Pollennieuws vanuit het expertisecentrum
Allergologie
Door: dr. Hans de Groot, allergoloog

Wat is hooikoorts en hoe vaak komt het voor ?
Allergische neus- en oogklachten, veroorzaakt door
pollenblootstelling (in de volksmond “hooikoorts”) komt veel
voor in Nederland. In Nederland ligt het aantal patiënten met
allergische rinitis tussen de 230-300 patiënten per 1.000
personen. In Europa lijdt tot wel 30% van de bevolking aan
allergische rinitis of conjunctivitis. Een groot deel van de
patiënten gaat hiermee niet naar de huisarts; deze groep
gebruikt geen medicatie of alleen ‘over-the-counter’
medicatie via de drogist of apotheek.
Allergische rinitis kan zich uiten als een chronisch verstopte
neus, algemene malaise, hoesten, rode ogen en slecht slapen.
De klachten kunnen een negatieve invloed hebben op de
kwaliteit van leven, zowel mentaal als fysiek, zowel bij
kinderen als bij volwassen. Vooral de klachten van slecht
slapen, algemene vermoeidheid en slechte concentratie
overdag, kunnen het dagelijks functioneren op school of op
het werk negatief beïnvloeden.

Welke behandeling bestaat er voor hooikoorts anno 2021?
De behandeling van hooikoorts bestaat in eerste instantie uit
het gebruik van antihistaminica en nasale corticosteroïden.
Bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige klachten, en/of
bij wie standaard farmacotherapie niet voldoende aanslaat,
wordt allergeen immuuntherapie overwogen. [1,2,3] Hiervoor
worden de meeste patiënten door de huisarts doorverwezen
naar ons Delfts Allergie Centrum (polikliniek Allergologie
en/of KNO & longziekten). Allergeen immuuntherapie
moduleert de immunologische reactie na repetitieve
blootstelling aan het allergeen, waardoor de patiënt minder
gevoelig wordt (gedesensibiliseerd).
Het grootste verschil met de medicamenteuze behandeling is
dat de eﬀecten van immuuntherapie blijven bestaan, zelfs
jaren na het afronden van de behandeling. Subcutane
immunotherapie (SCIT) is de oudste vorm van allergeen
immuuntherapie en wordt nog steeds toegepast. Sinds 2007
is voor graspollenallergie sublinguale immuuntherapie (SLIT)
beschikbaar, die bij zowel volwassenen als kinderen net zo
eﬀectief blijkt te zijn als SCIT. SLIT heeft het voordeel dat het

Figuur 1. Excelbestand naar de wekelijkse pollenberichten van het LUMC, Leiden (met toestemming van de afdeling Longziekten,
Dr. Letty de Weger, aerobioloog). Deze graﬁek gaat over 2021 en duidelijk zichtbaar is de enorme elspollenpiek eind februari (de
week ervoor stonden we nog op het ijs).
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patiëntvriendelijker is: geen injecties, een kleiner risico op
ernstige bijwerkingen en (met uitzondering van de eerste
tablet) vindt de behandeling verder dagelijks thuis plaats. [4]
Sinds 2019 is ook een smelttablet voor boompollen
beschikbaar in Nederland, vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Patiënten met hooikoorts in het voorjaar en/of de zomer
kunnen dus kiezen voor de injectievorm of de tablettenvorm
van allergeen immunotherapie.
De pollenmetingen
Voorlichting aan de patiënt is een belangrijke pijler van de
begeleiding en behandeling van de patiënt met hooikoorts.
De meeste patiënten in Nederland hebben last van de bomen
die bloeien in het voorjaar (hazelaar in januari, els in
februari/maart en berk in april/mei) en de grassen die
bloeien van april tot en met september. Er zijn diverse
websites en apps die de pollenberichten laten zien en een
voorspelling doen over de komende dagen. Patiënten kunnen
dan rekening proberen te houden met hun activiteiten en
ieder geval voorbereid zijn door hun medicatie (evt. dubbel)
in te gaan nemen. De pollenberichten komen van 2 stations in
Helmond en het LUMC, waar een pollensampler (type
Burkard) op het dak buitenlucht aanzuigt en er wekelijks de
pollentellingen onder de microscoop worden gedaan (zie
ﬁguur 1).
Echter is deze meting op het dak op 2 plaatsen in Nederland
representatief voor wat de patiënt op de straat en in zijn
achtertuin meemaakt aan pollenblootstelling ? Dit was de
primaire onderzoeksvraag die bestudeerd werd, in
samenwerking met de afdeling Longziekten van het LUMC, de
Leidse Instrumentmaker School en de Hogeschool Leiden. [5]
Wat waren de belangrijkste resultaten van dit
multidisciplinaire onderzoek ?
Het is belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de
hoeveelheid pollen in de lucht en de voorspelbaarheid van de
blootstelling hieraan, voor de individuele patiënt. Zij kunnen
dan rekening houden met hun activiteiten en/of hun
medicatiegebruik. De meeste pollenstations bevinden zich op
daken en niet in de directe nabijheid van de allergische
patiënt. Daarom is in Leiden een zogenaamde “pollensniﬀer”
ontwikkeld die in de directe nabijheid van de patiënt de
pollenblootstelling kan meten (zie ﬁguur 2). In dit onderzoek1a
werden de metingen van deze sniﬀer vergeleken met de
metingen op het dak van het LUMC. Van dit meetstation zijn
de dagelijkse hooikoortsberichten in Nederland afkomstig.
Validatie van de pollensniﬀer tegen de gestandaardiseerde
volumetrische pollensampler op het dak gaf een hoge mate
van correlatie voor de meeste meetbare pollen (Spearman’s
Correlatie Coeﬃcient > 0,8). De pollensniﬀer ving ook
gemiddeld 5,8x meer pollen op, gemeten per uur sampling.

Hans de Groot

Figuur 2. De pollensniﬀer

1a. Letty A. de Weger, Frank Molster, Kevin de Raat, Jeﬀrey den Haan, Johan Romein, Willem van Leeuwen, Hans de Groot, Marijke Mostert,
Pieter S. Hiemstra, A new portable sampler to monitor pollen at street level in the environment of patients, Science of The Total Environment,
Volume 741, 2020, 140404, ISSN 0048-9697.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140404
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Vervolgens werd een uitgebreide meting verricht met de
pollensniﬀer op straat niveau op 3 verschillende lokaties in
het centrum van Leiden gedurende 22 weken, om te zien of
er lokale verschillen bestonden. De locaties waren het
stadscentrum (amper groen), het Huigpark (een park met
redelijk groen) en Kweeklust (een groter park met veel
bomen). Het bleek dat er een grote variatie was in de locatie
maar ook in het tijdstip van de dag. Tevens werden de
boompollen 1,5 week eerder en de graspollen 2-3 weken
eerder aangetoond dan de sampler op het dak (een feit dat
patiënten vaak vertellen in de spreekkamer).
Deze meting heeft duidelijk een meerwaarde in die zin dat
allergische patiënten eerder zien dat er pollen meetbaar zijn
en dat er verschillende hoeveelheden te vinden zijn
afhankelijk van het tijdstip van de dag en waar ze zich
bevinden of langsrijden met de ﬁets. Op die manier kunnen
ze er meer rekening mee houden in vergelijking met de
statische meting die nu op het dak wordt gedaan.
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Promovendi aan het woord
Promotieonderzoek: “Retrospective studies in mesenchymal
tumours: clinical implications for the future”.
Door: Arjan Verschoor
In 2014 heb ik mijn opleiding tot internist-oncoloog
gedurende een jaar onderbroken voor de start van mijn
promotietraject in het Leids Universitair Medisch Centrum
onder begeleiding van mijn promotores prof. dr. A.J.
Gelderblom, internist-oncoloog en prof. dr. J.V.M.G. Bovée,
patholoog. In de jaren daarna heb ik het afgerond tijdens
mijn opleiding tot internist-oncoloog en mijn eerste jaren als
medisch specialist. Het proefschrift bevat verschillende
studies naar de frequentie van voorkomen (de incidentie), de
prognose en de behandeling van diverse mesenchymale
tumoren. Op 8 april 2021 mocht ik dan eindelijk promoveren
in een bijzondere ambiance aangezien alleen een select
gezelschap ter plekke aanwezig mocht zijn: de
plaatsvervangend rector, mijn promotoren, de secretaris van
mijn promotiecommissie en mijn 2 paranymfen. De rest van
de commissie was online aanwezig. Desondanks heb ik het als
een zeer bijzonder en leuk moment ervaren. Hieronder een
korte samenvatting van de inhoud van mijn proefschrift.
Introductie
Mesenchymale tumoren zijn zeldzaam. Deze tumoren gaan
uit van weefsels die ontstaan uit het mesenchym, één van de
drie embryonale cellagen. Voorbeelden van weefsels die
ontstaan uit het mesenchym zijn: glad- en skeletspierweefsel,
vetweefsel en bot. De tumoren worden onderverdeeld in
benigne (goedaardige), borderline maligne (lokaal agressieve
of zeldzaam uitzaaiende tumoren) en maligne (kwaadaardige,
genaamd sarcomen). Sarcomen betreffen ongeveer 1-2% van
alle vormen van kanker en komen bij ongeveer 1000
patiënten per jaar voor in Nederland. Ze worden
onderverdeeld in meer dan 50 verschillende histologische
typen, waarvan enkelen maar een paar keer per jaar in
Nederland voorkomen. Door de zeldzaamheid zijn
prospectieve studies zeer moeizaam, laat staan grote fase III
studies. Om toch verder te komen in het wetenschappelijk
onderzoek naar het voorkomen van sarcomen en andere
zeldzame mesenchymale tumoren is het van belang alle
beschikbare gegevens te gebruiken. Een aantal studies naar
deze zeldzame ziekten worden beschreven in dit proefschrift.
De inhoud van het proefschrift
De hoofdstukken 2 en 3 bestuderen desmoid-type
fibromatose, een zeldzame borderline maligne tumor, die
bestaat uit een woekering van fibroblasten met een
kenmerkende mutatie in het CTNNB1 (coderend voor bètacatenine) of APC gen. Bèta-catenine speelt een rol in de
cel-cel adhesie en is bij tumoren vaak gemuteerd of er is
overexpressie. Het klinisch beloop varieert van spontane
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regressie tot snelle progressie met bijvoorbeeld pijnklachten
tot gevolg. Deze tumoren komen slechts enkele tientallen
keren per jaar voor in Nederland. Tot recent was de
standaardbehandeling chirurgie, maar aangezien dit frequent
tot forse operaties leidt, is er een toenemende interesse in
niet-chirurgische behandelingen. Hoofdstuk 2 laat zien dat
gedurende de periode 1993-2013, de niet-chirurgische
behandelingen geleidelijk aan steeds vaker worden ingezet,
waarbij in de periode 2009-2013 inmiddels 10% van alle
patiënten in Nederland niet langer chirurgisch behandeld
worden. Het blijkt dat zowel radiotherapie, medicamenteuze
behandeling, als een afwachtend beleid waarschijnlijk veilig
zijn en gebruikt kunnen worden als opties voor de
behandeling van deze tumoren.
Radiotherapie resulteert in 80% van de patiënten in
ziektestabilisatie of beter. Helaas heeft radiotherapie ook
lange termijn bijwerkingen, waarvan het stralingsgeïnduceerd
sarcoom een zeer zeldzame is. Hoofdstuk 3 toont aan dat
desmoïd-type fibromatose stralingsgeïnduceerde sarcomen
zowel kunnen ontstaan uit de desmoïd-type fibromatose als
uit het gezonde omliggende weefsel op basis van het wel of
niet aanwezig zijn van de beta-catenine mutatie in het
stralingsgeïnduceerde sarcoom.
Hoofdstukken 4 en 5 gaan over gastro-intestinale
stromaceltumoren (GIST), het meest voorkomende sarcoom
in het maagdarmkanaal. Tot 2002 was dit een slecht te
behandelen sarcoom, met een bijbehorende slechte
prognose. Deze tumoren bevatten in >95% van de patiënten
een mutatie in KIT of PDGFRa (platelet-derived growth factor
receptor alfa). Met de introductie van imatinib, en later
sunitinib en regorafenib, is de overleving van patiënten met
uitzaaiingen sterk verbeterd tot soms vele jaren. Imatinib,
sunitinib en regorafenib zijn tyrosinekinaseremmers, die o.a.
KIT en PDGFRa remmen en daarmee veroorzaken ze celdood
in deze tumoren. In hoofdstuk 4 werd de incidentie (het
voorkomen) van deze tumor in Nederland onderzocht na de
introductie van imatinib. Uit pathologieverslagen uit PALGA,
de landelijke pathologiedatabase, blijkt dat in 2003 12,7
patiënten per miljoen inwoners per jaar gediagnosticeerd
werden, wat toegenomen is tot 17,7 patiënten per miljoen
inwoners in 2012. Dit wordt waarschijnlijk verklaard door een
toegenomen bekendheid van de diagnose en door het
frequenter uitvoeren van CTs en gastroscopieën. Uit de studie
bleek ook dat slechts in een beperkt deel van de patiënten de
diagnostiek verloopt volgens de huidige richtlijnen, omdat
o.a. een analyse naar het voorkomen van mutaties in de
tumor van de patiënt ontbreekt. Deze zijn van belang voor
het kiezen van de juiste behandeling.
Zoals hierboven beschreven is, imatinib momenteel de
belangrijkste behandeling voor GIST. Een zeldzame bijwerking
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van imatinib is het ontwikkelen van neutropenie, een te laag
aantal witte bloedcellen. Hoofdstuk 5 beschrijft een aantal
patiënten die deze zeldzame bijwerking ontwikkelen en die
door behandeling met dosisreductie, prednisolon en/of
granulocyt koloniestimulerende factoren imatinib konden
continueren.
De hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 presenteren de uitkomsten van
studies in wekedelensarcoom als complete groep. Hoofdstuk
6 en 7 werden uitgevoerd in een grote database van de
EORTC (European Organisation for Research and Treatment of
Cancer). Om toekomstige studies te verbeteren zochten we
uit wat het verschil is in prognose en prognostische factoren
tussen patiënten met enkel lokaal gevorderde ziekte, alleen
uitgezaaide ziekte of beiden. Het blijkt dat er een duidelijk
verschil is tussen deze drie groepen, waarbij patiënten met
lokaal gevorderde ziekte die met eerstelijns palliatieve
chemotherapie behandeld werden de beste overleving
hadden. Dit is waarschijnlijk zo, omdat ze soms alsnog voor
een lokale behandeling in aanmerking kwamen. Ook de
prognostische factoren bleken te verschillen tussen de drie
groepen, waarbij patiënten met een snel recidief in het geval
van gemetastaseerde ziekte een slechte prognose hadden,
maar bij een snel lokaal recidief juist een relatief goede
prognose hadden. Toekomstige studies dienen rekening te
houden met deze verschillen in prognose.
In het volgende hoofdstuk werd uitgezocht wat de prognose
is van patiënten met een uitgezaaid wekedelensarcoom, die
werden behandeld met eerstelijns doxorubicine bevattende
chemotherapie en daarop een response hadden.
Doxorubicine monotherapie is de huidige standaardbehandeling voor deze patiënten. Om de prognose te
verbeteren, wordt momenteel gewerkt aan studies naar
onderhoudsbehandeling met een andere chemotherapie na 6
kuren doxorubicine (meer kuren doxorubicine geeft een reële
kans op hartfalen). Voor het opzetten van deze studies
zochten we uit wat de overleving is van deze patiënten. Het
blijkt dat slechts 1/3 van de patiënten die werden behandeld
met doxorubicine niet progressief waren na 6 kuren en dus in
aanmerking komen voor een onderhoudsbehandeling. De
patiënten die 6 kuren doxorubicine volmaken en niet
progressief zijn, hebben vanaf start behandeling, een
mediane algehele overleving van 20,1 maanden en een
progressievrije overleving van 8,7 maanden. Deze overleving
is relatief lang ten opzichte van de in de studies
gerapporteerde uitkomsten, omdat dit alleen de
responderende patiënten zijn. Het is belangrijk om deze
overleving te weten, zodat studies naar
onderhoudsbehandeling goed ontworpen kunnen worden en
niet uitgaan van een te slechte overleving.
Voor het wekedelensarcoom is pazopanib, een
tyrosinekinaseremmer, een relatief nieuwe behandeling.
Leverfunctiestoornissen zijn een zeldzame bijwerking,
waarvoor het advies is om bij het opnieuw optreden van
leverfunctiestoornissen na één dosisverlaging de behandeling
te staken. In hoofdstuk 8 laten we zien dat in één casus de
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behandeling veilig voortgezet kon worden door de pazopanib
te verlagen van de standaarddosering 1dd 800 mg tot
uiteindelijk een dosering van 1x per 2 dagen 200 mg en
desondanks toch effectief bleef. In hoofdstuk 9 worden 6
patiënten met een pneumothorax beschreven onder
behandeling met pazopanib voor een uitgezaaid
wekedelensarcoom. Het bleek dat in het LUMC deze
bijwerking bij 14% van onze patiënten optrad, wat tot nu toe
niet als frequente bijwerking werd beschreven. Het lijkt er op
dat dit een specifieke bijwerking is van pazopanib bij de
behandeling van wekedelensarcoom, aangezien het niet in
deze frequentie wordt gerapporteerd bij bijvoorbeeld het
niercelcarcinoom.
De laatste twee hoofdstukken gaan over bottumoren.
Hoofdstuk 10 gaat over reusceltumoren van het bot, een
lokaal agressieve tumor van het bot, die gepaard gaat met
veel klachten zoals pijn en mobiliteitsbeperkingen. Het is een
tumor die frequent op jonge leeftijd voorkomt, maar waarvan
de incidentie niet goed bekend is. Op basis van
pathologieverslagen uit PALGA werd gevonden dat de tumor
bij 1,7 patiënten per miljoen inwoners in Nederland voorkomt
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en dat een recidief optreedt bij ongeveer 0,40 per miljoen
patiënten. Deze gegevens zijn nodig voor het opzetten van
nieuwe studies. De mediane leeftijd van deze patiënten blijkt
35 jaar te zijn en zoals reeds bekend komt de tumor het
vaakst voor in het bovenbeen.
De laatste studie die we gedaan hebben, werd gedaan naar
de tweedelijnsbehandeling met ifosfamide bij uitgezaaid
osteosarcoom, de meest voorkomende, nog steeds zeldzame,
vorm van sarcomen van het bot. De eerstelijnsbehandeling is
duidelijk gedefinieerd, bestaande uit methotrexaat, cisplatin
en doxorubicine. Voor de tweedelijnsbehandeling is echter
geen duidelijke voorkeur en zijn slechts zeer beperkte data
bekend. Het LUMC gebruikt reeds lang ifosfamide, eerst in
een dosis van 5 gram/m2 en vanaf 1997 9 gram/m2. Het blijkt
dat de algehele overleving na behandeling met ifosfamide 9
gram/m2 toegenomen is ten opzichte van 5 gram/m2. Helaas
blijft dit niet overeind na correctie voor de conditie van

Reinier Research

patiënten, waarschijnlijk door een te laag aantal patiënten.
Het is de eerste keer dat deze overlevingscijfers voor
ifosfamide gepubliceerd werden.
Conclusie
Met de beschreven studies hopen we toekomstige studies te
verbeteren, zodat de studies die gedaan worden tot zinvolle
uitkomsten leiden voor patiënten. Alhoewel sarcomen een
voor mij interessante groep tumoren zijn, is het van belang
deze patiënten gecentraliseerd te behandelen in
expertiseteams om op deze manier studies te kunnen doen
en ook in de zeldzamere varianten de expertise verder te
vergroten.
Link naar proefschrift: https://hdl.handle.net/1887/3158800
Arjan Verschoor is internist-oncoloog in Reinier
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Promovendi aan het woord
Promotieonderzoek: ‘Endogenous and Exogenous
Glucocorticoids in Obesity and Stress-Related Diseases’.
Door: Mesut Savas
In de afgelopen jaren heb ik mijn promotieonderzoek verricht
op de onderwerpen obesitas en stress. Beiden zijn voor velen
herkenbaar en invoelbaar, daarnaast is het maatschappelijk
belang hedendaags extra zichtbaar gezien de relatie tussen
zwaarlijvigheid en ernstig beloop van COVID-19.
Bij overgewicht en obesitas worden individuen al heel snel
gewezen op een verkeerde leefstijl terwijl wij juist aantonen
dat deze personen vaak ook te kampen hebben met een scala
aan andere mogelijke gewichtsverhogende factoren. In het
verlengde hiervan waren de stresshormonen, met name het
hormoon cortisol, een belangrijk onderdeel van mijn
onderzoeken. Deze hormonen zijn van groot belang bij het
reguleren van veel lichamelijke en mentale functies. Een
teveel aan cortisol kan echter vrijwel elk aspect van ons
lichaam nadelig beïnvloeden. De metabole effecten,
waaronder het ontwikkelen van obesitas en grotere
buikomvang, zijn van bijzonder belang omdat ze vaak worden
waargenomen bij een verhoogde blootstelling aan
stresshormonen.
In onze onderzoeken hebben wij laten zien dat het gebruik
van geneesmiddelen die een synthetische variant van cortisol
bevatten, de zogenaamde corticosteroïden, ook bij lokaal
gebruik, (zoals bij inhalatiepuffers) gerelateerd lijkt te zijn aan
een hoger lichaamsgewicht, grotere buikomtrek,
risicofactoren voor het ontwikkelen van suikerziekte en harten vaatziekten, en stemmings- en angststoornissen.
Daarnaast bleken onze patiënten met obesitas bijna twee
keer zo vaak deze middelen te gebruikten ten opzichte van
anderen die geen obesitas hebben. Verder hebben wij ook
gevonden dat individuen met obesitas vaak te kampen
hebben met een scala aan andere (verborgen) dikmakers
anders dan een ongezonde leefstijl.
Tevens hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar een
innovatieve manier van het meten van biologische stress in
hoofdhaar. In haar worden namelijk allerlei stofjes,
waaronder ook hormonen als cortisol, opgeslagen die door
middel van speciale technieken geëxtraheerd en uiteindelijk
geanalyseerd kunnen worden. Hoofdhaar groeit met

Mesut Savas

ongeveer 1 cm per maand en met een plukje haar zijn wij op
die manier in staat om een “stresshormoon-tijdlijn” te
maken.
Hiermee hebben wij interessante nieuwe relaties aangetoond
tussen cortisol met verschillende stressgerelateerde
aandoeningen. Tevens hebben wij ook de diagnostische
waarde van haaranalyse in de screening van het endogene
syndroom van Cushing (een aandoening gekenmerkt door
ongeremde aanmaak van cortisol, vaak door een bepaalde
tumor in de hersenen) onderzocht en gerapporteerd.
Link naar proefschrift:
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/mesut_savas
Mesut Savas is aios interne geneeskunde in Reinier en is cum
laude gepromoveerd.
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Promovendi aan het woord
Promotieonderzoek: “Development, Speciﬁcity and Local
Recruitment of Lymphocytes Contributing to Central
Nervous System Demyelinating Disease”.
Door: Malou Janssen
Mijn promotieonderzoek combineerde twee
onderzoeksvelden die ik zeer interessant vind: neurologie en
immunologie. Ik heb daarbij onder meer labonderzoek
gedaan naar lymfocyten, die over het algemeen een grote rol
spelen in auto-immuunziekten, o.a. in neuro-immunologische
ziekten: multiple sclerose en neuromyelitis optica. Er is al
ontzettend veel onderzoek gedaan naar MS en dat maakte
dat ik in eerste instantie wat terughoudend was om dit
onderwerp te kiezen, ook al vond ik het leuk. Is niet al het
interessante al onderzocht? Is er niet een grote kans om
‘gescooped’1a te worden?
Uniek hersenmateriaal
Wat mij overhaalde, was de beschikking die ik had over uniek
materiaal: namelijk de hersenen van recent overleden MS
patiënten. Dit materiaal is uniek: in veel landen zijn de
afstanden tot ziekenhuizen te groot om te zorgen dat
patiënten na overlijden snel genoeg weefsel kunnen doneren
om levende lymfocyten te kunnen isoleren; dit moet zo snel
mogelijk gebeuren maar in ieder geval binnen 14 uur. In
andere landen werkt de wet- en regelgeving niet mee, en
moet een persoon 24 uur overleden zijn om weefsel te
kunnen doneren aan de wetenschap. Het verkrijgen van
lymfocyten van afdoende kwaliteit is dan niet meer mogelijk.
In Nederland woont iedereen op korte afstand van het
ziekenhuis en is het, mits de juiste manier van toestemming is
verkregen bij leven, mogelijk om de hersenen snel na
overlijden te verwijderen en te onderzoeken. Dit gebeurde in
de Nederlandse Hersenbank (NHB) in Amsterdam; ik kreeg
stukjes aangedaan brein, een stuk brein dat er nog normaal
uitzag, meningen (hersenvlies), hersenvocht en bloed van
individuele donoren. Aangezien de patiënten vaak aan het
begin van de avond overleden waren middels euthanasie,
kreeg ik de weefsels in verreweg de meeste gevallen in de
late avond, en werd het voor mij nachtwerk. In mijn eentje op
een donker lab was in het begin best wel griezelig, maar werd
later ook best ontspannend. Het hielp dat ik wist dat ik met
uniek materiaal bezig was. Natuurlijk gingen in de nachtelijke
uurtjes door slaapgebrek ook wel eens zaken mis, zoals het
per ongeluk mezelf buitensluiten met ontdooiend materiaal
in mijn handen.

kreupele cellen
Aanvankelijk zou ik onderzoek doen naar CD8+ T-cellen in het
brein en deze vergelijken met CD4+ cellen en met CD8+ cellen
in periferie (zie illustratie). De focus zou dan met name liggen
op antigeen-specificiteit en daarmee wilde ik proberen te
ontrafelen wat er precies gebeurde in de MS laesies. Gelukkig
is hier ook één publicatie uit gekomen2a. Echter, na een jaar
bleek de overlap met een ander project te groot, en wisselde
ik van project, waarbij de focus kwam te liggen op het
onsterfelijk maken van B-cellen uit een MS brein. Deze
techniek was ontwikkeld op lymfocyten die uit bloed werden
gewonnen en tot pure populaties gesorteerd konden worden.
Het bleek niet een-op-een te extrapoleren naar de tientallen
kreupele cellen die ik uit een MS brein haalde…door veel
mislukte proeven en niet groeiende cellen zakte de moed mij
soms in de schoenen, maar opgeven heb ik nooit serieus
overwogen. Ondertussen lukte het gelukkig wel om een deel
van de cellen meteen na het isoleren direct te kleuren en
fenotypisch te analyseren. Die heeft mooie resultaten
opgeleverd!
Zo vonden we in onze groep een type T-cel die verlaagd was
in het bloed van mensen met een eerste aanval van MS. De
hypothese was dat deze cellen naar het brein migreerden om
daar schade aan te richten, maar reviewers opperden terecht
dat ook sprake kon zijn van verhoogde afbraak of
verminderde aanmaak. De cellen van mijn donoren boden
uitkomst: we zagen een selectieve verrijking in het brein, de
meningen en het hersenvocht van MS patiënten!1 Deze cellen
bleken een kruising tussen de klassieke Th1 en Th17-cel en
waren verhoogd pathogeen. Hetzelfde zagen we voor een
type B-cellen: IgG1 positieve B-cellen met chemokine
receptor CXCR3. Ook deze waren laag aanwezig in bloed en
verhoogd aanwezig in het brein van MS patiënten2. Beide
bevindingen hebben we hoog weg kunnen zetten qua
publicatie. Dit zorgt ervoor dat de artikelen veel geciteerd en
dus ook vaak gelezen worden, wat de impact vergroot. Ik
hoop dat we in de toekomst misschien de aanwezigheid van
deze celtypen kunnen gebruiken als voorspelling van
individuele ziekteactiviteit en het optimaliseren van
behandeling.
In dat opzicht hebben we ook een stapje gezet in ons
onderzoek naar neuromyelitis optica, een andere neuroimmunologische ziekte, waarvan we weten dat bepaalde
zaken in het immuunsysteem op een andere manier niet goed
functioneren. Bij deze ziekte gaat het al vroeg in de ziekte
namelijk mis bij het uitselecteren van auto-reactieve cellen,

1a. Als onderzoekers (onbewust) tegelijkertijd hetzelfde onderwerp onderzoeken en een van hen publiceert hier als eerste over.
2a. Gijsbert P. van Nierop, Malou Janssen, et al Intrathecal CD4+ and CD8+ T-cell responses to endogenously synthesized candidate diseaseassociated human autoantigens in multiple sclerosis patients. Eur J Immunol 2016.
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Malou Janssen

Illustratie: Het ontstaan van lymfocyten en ontwikkeling/rijping binnen lymfoïde structuren. Hematologische stamcellen
bevinden zich in het beenmerg en kunnen zich ontwikkelen tot de verschillende typen lymfocyten die worden gevonden in
menselijk bloed. Pro-thymocyten migreren naar de thymus en verlaten deze, na het overleven van positieve en negatieve
selectie, richting de bloedbaan. In secundaire lymfoïde weefsels worden ze geactiveerd door dendritische cellen, waarna ze
vervolgens ontwikkelen tot eﬀector of geheugencellen. B-cellen ontstaan in het beenmerg en migreren naar de circulatie nadat
ze het centrale tolerantie-checkpoint hebben overleefd. In de secundaire lymfoïde weefsels interacteren deze cellen met CD4+ Tcellen, waarna ze kortlevende plasmablasten worden (niet weergegeven) of kiemcentra binnengaan. Nadat ze in de kiemcentra
interacteren met folliculaire T-helpercellen, worden de B-cellen geheugencellen of plasmacellen. Respons op T-cel onafhankelijke
antigenen is ook mogelijk en zorgt voor het ontstaan van andere types B-cellen (niet weergegeven).
Juli 2021
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terwijl bij MS dit pas later in de celuitrijping plaatsvindt. We
vonden hier dat bij de klassieke NMO (met antistoffen tegen
een waterkanaal in astrocyten) met name de aanwezigheid
van jonge (transitionele) B-cellen die geassocieerd zijn met
ziekteactiviteit.3 Het zou wat mij betreft ontzettend mooi zijn
als we deze data kunnen gebruiken om het juiste moment
van starten van therapie te kunnen bepalen, zonder dat we te
lang behandelen. Een andere vorm van NMO, met antistoffen
tegen MOG (onderdeel van myeline), had geen verhoogde
aanwezigheid van deze cellen, waardoor het waarschijnlijk
lijkt dat bij deze ziekte andere immunologische processen een
rol spelen. Op sommige punten waren deze ziekten juist weer
gelijk; in beide vormen van NMO konden we aan het gedrag
van cellen in kweek zien of mensen een rustig ziektebeloop
hadden, of actieve ziekte; mogelijk ook een mooi
aangrijpingspunt voor individueel gerichte therapie. Ik volg de
ontwikkelingen hiervan met interesse en draag graag nog bij
aan eventueel noodzakelijke vervolgen, met name op het
gebied van advies.
Voor wat betreft de toekomst van het onderzoek vind ik het
namelijk nog altijd leuk om interessante projecten op te
pakken en manieren te bedenken om theorieën in de praktijk
en in het lab te bewijzen. Echter vind ik het constante
fondsenwerven en uitgaven verdedigen niet mijn sterkste
kant. Bovendien vind ik patiëntenzorg té leuk.
Ik hoop daarom ook dat ik in de toekomst kan samenwerken

Reinier Research

PrOMOVENDI AAN HEt WOOrD

met onderzoekers om samen plannen te maken om
fenomenen en problemen die we zien in de kliniek, om te
zetten naar wetenschappelijk onderzoek. Helemaal mooi zou
het zijn als het vervolgens lukt om de resultaten van dit
onderzoek te vertalen naar de kliniek. Ik hoop daar, als arts
met achtergrond in fundamenteel onderzoek, aan bij te
kunnen dragen!
Link naar proefschrift:
https://globalacademicpress.com/ebooks/malou_janssen/
Malou Janssen is aios interne geneeskunde in Reinier
referenties:
1 Jamie van Langelaar*, Roos M van der Vuurst de Vries*,
Malou Janssen* et al T helper 17.1 cells associate with
multiple sclerosis disease activity: perspectives for early
intervention, Brain, Volume 141, Issue 5, May 2018.
2 van Langelaar, J*, Rijvers, L*, Janssen, M, Wierenga-Wolf,
A.F, Melief, M.J, Siepman, T.A.M, … van Luijn, M.M. (2019).
Induction of brain-infiltrating T-bet–expressing B cells in
multiple sclerosis. Annals of Neurology 2019.
3 Malou Janssen, Arlette L Bruijstens, et al Naive B cells in
neuromyelitis optica spectrum disorders: impact of steroid
use and relapses, Brain Communications, Volume 2, Issue 2,
2020.
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Columnist en promovenda
Door: Heleen van der Hulst
Het promotietraject gaat verder
Zoals ik in de vorige editie van Reinier Research al heb
verteld, houd ik me bezig met het opzetten van de BEBOPstudie en schrijf ik daarnaast een proefschrift. Dat klinkt
concreet maar toch is het een uitdaging om deze twee ‘zeer
lange termijndoelen’ te vertalen naar dagelijkse
werkzaamheden. Binnen een PhD behaal je resultaten niet in
één dag of één week. Ook al lijken dagelijkse werkzaamheden
soms marginaal impact te hebben, het is goed om je te
realiseren dat dit eigenlijk heel normaal is. Overzicht houden
is dan essentieel; het helpt om stap voor stap binnen het
hoofddoel verschillende substructuren aan te brengen tot je
bij concrete projecten uitkomt.
Van promotieplan naar onderzoeksplan
Als we mijn onderwerp er bij pakken (Prehabilitatie bij oudere
en kwetsbare patiënten die geopereerd worden voor een
colon- of rectumcarcinoom), dan waren drie
deelonderwerpen voor mijn promotor, copromoteren en
mezelf belangrijk:

Arts en onderzoeker Heleen van der Hulst houdt ons de
komende tijd op de hoogte van haar ervaringen gedurende
het schrijven van haar promotieonderzoek: “Prehabilitatie
bij oudere en kwetsbare patiënten die geopereerd worden
voor een colon- of rectumcarcinoom (CRC)”.
Ook volgen we de vorderingen van de BEBOP-studie2 die zij
binnen Reinier stapsgewijs opzet.
1. Wat is de definitie van kwetsbaarheid in deze groep
patiënten met CRC?
2. Welke kwetsbare patiënten zullen baat hebben bij
prehabilitatie en op welke uitkomsten na operatie moeten
we focussen?
3. Wat is het effect van prehabilitatie? Door de deelvragen
weer verder op te delen in onderzoeksprojecten is het én
mogelijk de vragen te beantwoorden én blijft het
overzichtelijk, met name als het onderzoek langere tijd in
beslag gaat nemen.
Lopende projecten
Op die manier heb ik nu
per deelvraag meerdere
projecten lopen, elk project
bevindt zich in een andere
fase. Eén stuk is
gepubliceerd, vier
projecten lopen nu in de
eindfase ‘schrijven’ en bij
drie andere projecten zijn
we bezig om de
dataverzameling rond te
krijgen. Het artikel dat het
prehabilitatieprogramma
(uitgevoerd tussen 2014 en
2019 in het Reinier de
Graaf) beschrijft, is
recentelijk gepubliceerd in
de European Journal of
Surgical Oncology (EJSO).
Dit onderzoek1 is ook
langsgekomen op de
Wetenschapsmiddag.
Daarnaast zijn we nu druk
bezig om de laatste hand te
leggen aan een project
waarin we een al bestaand
predictiemodel (dat

Heleen van der Hulst

1. https://www.ejso.com/article/S0748-7983(21)00539-4/fulltext
2. 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.
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Stefan Maartense reikt het stipendium uit aan Heleen van der Hulst tijdens het Ed Maartense webinar.

uitkomsten na chirurgie voorspelt) hebben gevalideerd in
onze onderzoekspopulatie en een project waarin we de
toegevoegde waarde onderzoeken van geriatrische screening
bij oudere patiënten met rectumcarcinoom die daarvoor een
operatie ondergaan. Op dit moment schrijf ik de resultaten
op van een studie in een nationaal cohort van oudere CRCpatiënten (70+) waarbij we onderzoeken welke
postoperatieve complicaties de afgelopen jaren het meest
voorkwamen en op welke uitkomsten de prehabilitatie
vervolgens zou moeten focussen. Omdat de meeste studies
binnen de oudere CRC-populatie gaan over operatie- en
opnamegerelateerde uitkomsten, willen we ons ook focussen
op andere uitkomsten zoals kwaliteit van leven en dagelijks
functioneren in het eerste jaar na operatie (zie ook pitch
Wetenschapsmiddag op pagina 34). Dit is een van de
onderzoeken waarbij we eerst de dataverzameling compleet
moeten krijgen voordat we het onderzoek kunnen uitvoeren.

What else?
Gelukkig ben je als promovendus niet alleen maar bezig met
het schrijven van retrospectieve stukken. Met het BEBOPteam hebben we bijvoorbeeld dit jaar het Ed Maartense
Stipendium3 in ontvangst mogen nemen voor ons onderzoek
naar cognitieve follow-up binnen de BEBOP-studie. Daarnaast
schrijf je abstracts om (poster)presentaties over je studie op
(internationale) congressen te kunnen geven. Helaas waren
deze – tot nu toe – allemaal online.
zomer
Aankomende zomer wil ik de eerst de volgende vier stukken
afronden en indienen en de BEBOP-studie in twee andere
ziekenhuizen laten starten. Tussendoor hoop ik – als de
omstandigheden het toelaten – ook wat mooie bergen in
Oostenrijk met succes te beklimmen. Dan gaan we goed
voorbereid het najaar weer in!

3. Mw. Yvonne Maartense-Spruyt heeft ter nagedachtenis aan het werk van internist-oncoloog Ed Maartense (1949 – 2017) een stipendium
beschikbaar gesteld voor artsen, verpleegkundigen of paramedici die het beste voorstel of uitgewerkt idee hebben ter verbetering en
bevordering van de zorg voor oudere patiënten met een maligniteit. Dit stipendium is uitgereikt tijdens het Ed Maartense webinar op 12 mei jl.
door Stefan Maartense; de zoon van Ed en Yvonne Maartense.
Juli 2021
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De Wetenschapsraad
Door: Frans van der Horst

In Januari 2021 is de Wetenschapsraad gestart als
ziekenhuiscommissie van het reinier de Graaf Gasthuis. De
Wetenschapsraad behartigt de belangen van alle
medewerkers van het rdGG die in de breedste zin
onderzoek doen of willen gaan doen.
Binnen het Reinier wordt veel onderzoek gedaan door
voornamelijk artsen maar de laatste tijd ook steeds meer
door verpleegkundigen, paramedici en physician assistants.
Dat onderzoek steeds breder wordt gedaan binnen het
Reinier de Graaf Gasthuis is een goede ontwikkeling. De
wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit deze
onderzoeken staan hoog aangeschreven binnen de STZziekenhuizen, waarbinnen toegepast wetenschappelijk
onderzoek één van de pijlers is.
Om naast de dagelijkse werkzaamheden dit onderzoek
binnen het Reinier efficiënt uit te voeren, moet aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. Een belangrijke
voorwaarde is dat de onderzoekers worden ondersteund bij
alle facetten van het opzetten en uitvoeren van een
onderzoek. Dat gaat niet vanzelf en vergt expertise op veel
verschillende gebieden. Al snel wordt de onderzoeker
geconfronteerd met vragen over hoe een degelijk onderzoek
opgezet moet worden, hoe een subsidieaanvraag moet
worden geschreven, hoe je een toetsing van het onderzoek
bij de Medisch Ethische Commissie moet aanvragen en hoe je
de resultaten op een verantwoorde wijze moet verwerken.
Als je dat niet zo vaak doet, dan is het een hele kluif om dit
zonder hulp uit te voeren.
Daarnaast moet de onderzoeker zonder al te veel moeite aan
de benodigde gegevens kunnen komen die bijvoorbeeld in
HIX zijn opgeslagen, want lang wachten op
onderzoeksgegevens is een bron van frustratie. Doordat de
onderzoekers zich in de praktijk voor te veel uitdagingen
gesteld voelen, zien zij vaak uiteindelijk af van het doen van
onderzoek. Het is zonde als om die reden groot
onderzoekspotentieel, dat in Reinier aanwezig is, niet benut
zou worden. Vooral omdat we in de praktijk veel voordeel
kunnen hebben aan de uitkomsten van deze praktijkgerichte
onderzoeken.
Samenwerking externe partners
Ook andere STZ-ziekenhuizen worstelen met dezelfde
uitdagingen en we kijken graag in elkaars keuken om te zien
hoe zaken succesvol kunnen worden aangepakt.
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Tegenwoordig kan geen hoogwaardig onderzoek meer
worden gedaan zonder samenwerking met andere
instellingen. Door in een onderzoek samen te werken met
andere instellingen, zoals UMC’s en TU Delft maak je veel
meer kans op een subsidie. Door op deze manier consortia te
vormen, kun je als STZ-ziekenhuis een belangrijke positie
innemen want binnen ons ziekenhuis hebben we korte
lijntjes, beschikken we over de benodigde expertise maar
vooral ook beschikken we vaak over de juiste
patiëntengroepen. Dat dit in de praktijk goed werkt, zie je aan
onze cardiologie en orthopedie, die samen met universitaire
partners, grootschalige wetenschappelijke projecten doen.
Een ander voorbeeld is de samenwerking met UMC’s, TNO
en startups van TU Delft bij een aantal
(promotie)onderzoeken op het gebied van klinisch chemische
diagnostiek bij leefstijlgeneeskunde, zoals suikerziekte. Die
samenwerking werpt inmiddels zijn eerste wetenschappelijke
vruchten af.
Brede vertegenwoordiging
Samenwerking en onderlinge afstemming op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek binnen het Reinier is net zo
belangrijk als het werken in consortia. Vandaar dat
verschillende groeperingen binnen de Wetenschapsraad zijn
vertegenwoordigd, zoals de medische staf, de verpleging, de
researchbureaus, arts-assistenten, het Innovatieplatform en
RHMDC. Deze brede vertegenwoordiging is belangrijk en de
Wetenschapsraad kun je daarom het beste omschrijven als
‘het medische hart van de wetenschap binnen het Reinier’.
De voltallige Wetenschapsraad komt eens per kwartaal
samen, terwijl het kernteam dit maandelijks doet.
Opzetten infrastructuur
Momenteel zijn de speerpunten van de Wetenschapsraad het
opzetten van een goede infrastructuur ter ondersteuning van
de onderzoekers binnen het Reinier.
Wetenschap is niet een op zich zelf staand iets maar een
integraal onderdeel van wat we als zorgprofessionals in de
dagelijkse praktijk van een STZ-ziekenhuis doen. Wat voor de
wetenschap nodig is, is ook voor anderen nodig, die zich
bezig houden met het verbeteren van de zorg, zoals het
Innovatieplatform, het Veranderteam maar ook de afdeling
Planning & Control.
Vandaar dat de Wetenschapsraad de verbinding zoekt met
alle andere partijen die binnen het Reinier de Graaf Gasthuis
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belangrijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. Gelukkig
zien we in de strategie van het Reinier dit
gemeenschappelijke belang terug en daar zullen de
onderzoekers dankbaar gebruik van kunnen maken.
Stipendium
Wetenschappelijk onderzoek hoeft niet alleen grootschalig te
worden uitgevoerd, maar kan ook beginnen met
nieuwsgierigheid, die eigenlijk in elke zorgverlener zit. De
eenvoudige vraag hoe een behandeling kan worden
verbeterd, kan voor een verpleegkundige, arts of welke
zorgverlener dan ook aanleiding zijn dit te willen
onderzoeken.
Om de uitvoering van dit soort onderzoeken een handje te
helpen kunnen Reinier-onderzoekers een stipendium van
enkele duizenden euro’s aanvragen bij de Wetenschapsraad.
Dit kan in de vorm van een pitchsessie, die regelmatig wordt
gehouden of gewoon in de vorm van een aanvraag.
Dit blijkt een succesvolle aanpak te zijn en veel aanvragen
hebben geleid tot een mooie publicatie en bijbehorende
presentatie op de Wetenschapsdag van het Reinier de
Gasthuis, maar ook tot een stap naar grootschaliger
onderzoek.

rol Wetenschapsbureau
Het Wetenschapsbureau van het RdGG heeft een belangrijke
rol bij de ondersteuning van de onderzoekers. Deze rol zal
verder worden uitgebreid door bijvoorbeeld
praktijkdocumenten beschikbaar te stellen, die de
onderzoeker handig kan gebruiken bij het opzetten van het
onderzoek. Deze informatie komt binnenkort beschikbaar op
de website van het Wetenschapsbureau op Reiniernet. Ook
wordt een expert aangetrokken die onderzoekers gaat
ondersteunen bij het verwerven van subsidiegelden, want het
doen van onderzoek met een beetje omvang kost gewoon
geld.
Iedereen in het Reinier wordt dan ook uitgenodigd om bij
zichzelf na te gaan of men een vraag beantwoord zou willen
krijgen maar nog niet weet hoe dit moet worden aangepakt.
De weg naar het Wetenschapsbureau
(wetenschapsbureau@rdgg.nl) en de Wetenschapsraad
(wetenschapsraad@rdgg.nl) om te helpen bij het opzetten
van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek ligt dan
voor de hand.
Frans van der Horst is klinisch chemicus en voorzitter van de
Wetenschapsraad.
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Livestreaming in het chirurgisch
onderwijs met Crescent Vision Live
Door: Lisanne van Dijk en Samy Andary

Het huidige praktijkonderwijssysteem voor chirurgie is al ruim
400 jaar vrijwel ongewijzigd. Het maakt nog steeds gebruik
van de "meester-gezelmethode" en proctoring, waarbij
studenten een "meester" observeren en de procedures
proberen na te bootsen. Bij deze niet-digitale en lokale
manier van onderwijs zijn studenten beperkt tot de kennis en
praktijken van hun lokale opleider. Hierdoor zijn innovatieve
procedures en externe kennis en inzichten die tot betere
operaties zouden kunnen leiden moeilijk te delen. Bovendien
kunnen slechts een klein aantal chirurgen in opleiding tegelijk
in de OK aanwezig zijn, zeker gedurende de COVID-19
pandemie. Dit maakt de huidige, fysieke methode van het
chirurgisch onderwijs moeilijk schaalbaar en inefficiënt. In
een vakgebied waar de imiteerbaarheid van een procedure
cruciaal is, is het daarnaast belangrijk om een zo accuraat
mogelijk beeld van die procedure te bieden. Hier zou
digitalisering van het chirurgisch onderwijs een oplossing
kunnen zijn.
Ingenieurs Lisanne van Dijk en Samy Andary van Crescent
Tech vroegen zich na hun TU studie Industrieel Design af hoe
livestreaming geïmplementeerd kan worden in het
chirurgische onderwijs. Aan de oplossingen die hiervoor al op
de markt zijn (headcams), bleken namelijk een aantal
bezwaren te kleven. Lisanne en Samy zochten specifiek naar
een oplossing die het perspectief van de chirurg laat zien
waarvan de beeldopnames in een livestream gevolgd kunnen
worden door chirurgen in opleiding.
Onze oplossing
De Delftse startup en TU Delft spin-off Crescent Tech heeft de
ambitie om een draadloze, gebruiksvriendelijke en
ergonomische hoofdcamera te ontwikkelen om onderwijs,
evaluatie en documentatie in de medische sector te
digitaliseren en schaalbaar te maken. De Crescent Vision Live
is een live-streaming service voor open chirurgie waarmee de
operateur snel en eenvoudig zijn blik op het operatieveld
online kan delen met andere zorgverleners.
Hoe werkt het:
Het Crescent Vision Live (CVL) systeem
is 's werelds eerste slimme
hoofdcamerasysteem voor de
medische sector dat intuïtief en
naadloos videocommunicatie op
afstand mogelijk maakt, in HD kwaliteit
en met 2-wegen audio, om zo de
1. https://www.thelancet.com/commissions/global-surgery
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capaciteit van zorgverleners effectiever en efficiënter in te
zetten. De CVL is een plug-and-play oplossing die bestaat uit
twee hoofdcomponenten. Ten eerste, een speciaal
ontworpen hoofdcamerasysteem met een geïntegreerde
krachtige hoofdlamp en dubbele camera, zodat zowel een
detail als breedbeeld gefilmd kan worden. Ten tweede, een
intuïtieve gebruikersinterface (GUI) die toegankelijk is vanaf
elke computer die aangesloten is op het beveiligde netwerk
van het ziekenhuis.

Chirurg Maarten van der Elst test de werking van een prototype
van de Crescent Vision Live uit en geeft de startup waardevolle
feedback.

Waarom zijn we dit gaan doen?
De vraag naar chirurgische ingrepen is nog nooit zo groot
geweest, deels als gevolg van de toename en vergrijzing van
de bevolking. Uit onderzoek van The Lancet Commission on
Global Surgery in 20151 blijkt dat naar schatting wereldwijd 5
miljard mensen geen toegang hebben tot veilige, chirurgische
zorg en dat er rond 2030 140 miljoen meer chirurgische
ingrepen nodig zullen zijn per jaar. De risico’s die deze
beperkte toegang met zich meebrengt voor patiënten, zoals
infecties of onveilige anesthesie, leidt in het ergste geval tot
invaliditeit of zelfs de dood.
Lisanne van Dijk, projectingenieur en COO bij Crescent Tech:
“Wij willen bijdragen aan de digitalisatie en kwaliteit van zorg
en onderwijs, om op deze manier kennis en chirurgische zorg
wereldwijd toegankelijker te maken. Ondanks deze grote
behoefte, zien we dat veel kansrijke ideeën vaak niet worden
opgepakt door multinationals, door een gebrek aan
validatiestudies en resultaten op bijvoorbeeld de
kwaliteitsverhoging of tijd- en kostenbesparing en
markttractie (=snel toenemend aantal klanten).
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Investeren in een idee met zoveel onzekerheden geeft te veel
financiële onzekerheid.”
Hoe doen we dit?
“Het creëren van een hardware- en software oplossing voor
de medische sector is een zeer tijdsintensief en iteratief
proces”, aldus Samy Andary, productingenieur en CEO bij
Crescent Tech. “Het ontwerptraject begon in 2017 als vervolg
op mijn afstudeerproject aan de TU Delft faculteit Industrieel
Ontwerpen. Om een product te kunnen ontwikkelen en
onderzoek uit te voeren, is het vormen van een sterk team en
het binnenhalen van genoeg financiering een essentieel,
maar ook tijdrovend onderdeel. Daarom heb ik de startup
Crescent Tech opgericht, en sinds 2019 trek ik de kar samen
met Lisanne. In de loop der jaren is het team uitgegroeid tot
een volwaardig team van 8 die werken aan
productontwikkeling en business development, en daarnaast
het professionaliseren van de bedrijfsoperaties. Dit team
wordt bijgestaan door een zeer ervaren groep adviseurs en
een breed netwerk van professionele industriepartners.
In ons kantoor in Delft doet ons gemotiveerde team bijna
alles zelf. Van het product in elkaar zetten tot het op de markt
zetten van onze service. Alles gebeurt voornamelijk ‘in
house’. Dit doen wij met een team dat focust op het leren
door te doen, het aanmoedigen van falen en verbeteren en
persoonlijke ontwikkeling door een open feedbackcultuur.
Ook werken wij nauw samen met eindgebruikers, zodat het
product precies aansluit op de behoeften van de chirurg en
de zorgomgeving. Om deze reden werken wij graag samen
met innovatieve ziekenhuizen zoals RdGG en Radboudumc.”
Financiering onmisbaar bij innovaties
Financiering aantrekken gaat gepaard met het uitdenken en
schrijven van een sterk businessplan. Tot dusver is de reis van
Crescent Tech financieel gesteund door investeerders,
innovatieleningen en door onderzoekssubsidies van o.a.
NWO, EIT Health en het Rabobank Innovatiefonds. Voor veel
startups is financiering een bottleneck; de ontwikkelingstijd
van een innovatief product of idee kan jaren duren en is
behoorlijk kostbaar. Zonder financiële ondersteuning is dat
onmogelijk.
“Vanaf 2017 slaagden wij er in om regelmatig financiering op
te halen, elke keer genoeg om grote stappen te maken in de
productontwikkeling. Deze financiering gaat veelal om
bedragen waarmee financierders of subsidieverstrekkers
jonge bedrijven helpen met het opzetten van allerlei
voorbereidende activiteiten”, legt Andary uit.
Onderzoek met rdGG
“Het voortdurend verkrijgen en kunnen implementeren van
feedback van gebruikers is altijd een van onze belangrijkste
prioriteiten geweest,” aldus van Dijk. “In 2020 hebben we een
pitch gehouden voor het Innovatieplatform van RdGG waarna
we vervolgens een samenwerking zijn aangegaan. Het
Innovatieplatform helpt ons waar nodig met advies en nuttige
contacten zodat we stap voor stap verder kunnen
ontwikkelen. In de afgelopen maanden hebben we nauw
samengewerkt met chirurgen in RdGG om een kritische

Samy Andary en Lisanne van Dijk

functie van de headset te testen, namelijk de krachtige
hoofdlamp die, naast het belichten van het operatiegebied,
aan de gebruiker communiceert welk gebied wordt gefilmd.”
Deze test werd succesvol afgerond in april 2021 en heeft
naast het bereiken van een belangrijke productmijlpaal ook
geholpen met publiciteit voor zowel RdGG als Crescent Tech.
Er is een video gemaakt waarin de resultaten van de tests
werden getoond, deze is breed gedeeld op LinkedIn.
Traumachirurg en TU Delft hoogleraar Maarten van der Elst
benadrukte naar aanleiding daarvan het belang van innovatie
voor de zorg en de samenwerking van de zorg met technische
studenten: “Zorginnovatie is het meest efficiënt als
technologen het samen met medici ontwikkelen, omdat we
elkaars expertise kunnen delen. De ‘Crescent Vison’ is hier
een mooi voorbeeld van.”
De komende maanden zijn validatietesten gepland in de
OnderzoeksOK en installatietesten waarbij hoge kwaliteit
streamen op een beveiligde manier met waarborging van
privacy wordt nagestreefd.
De toekomst voor Crescent tech
Volgens Andary gaat Crescent Tech in de toekomst zich naast
hardware ook op software focussen. “Wij willen doorgaan
met het ontwikkelen en creëren van de volgende generatie
producten, waarbij Computer Vision en Machine Learning
een grote focus zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het
automatisch herkennen van chirurgische instrumenten,
handelingen van de chirurg of automatische beeldstabilisatie
van het operatiegebied. Hiermee wil Crescent Tech
innovatieve oplossingen ontwikkelen die de zorgverlener
ontlast, helpt en ondersteunt, zonder dat de focus van de
chirurg hieronder lijdt. Op deze manier willen wij bijdragen
aan de digitale transitie van de zorg en bovenal optimale
ervaringen en verbetering van de patiëntenzorg.”
Als u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen
van Crescent Tech, dan kunt u zich inschrijven voor de
nieuwsbrief via hun website (https://crscnt.tech) en hen
volgen op LinkedIn en Twitter.
Juli 2021

HET BEGIN VAN IETS SPECIAALS,
DAT IS HET UITGANGSPUNT VAN ELK CREATIE

E

en juweel dat net zo uniek is als u. Het is de droom en passie
van goudsmid en gemoloog (edelsteendeskundige), Gautam
Chamman, om zo’n juweel voor u te ontwerpen en een
bijzonder persoonlijk sieraad te vervaardigen. “Daarom begint
elke creatie met een gesprek waarin ik luister naar uw wensen. Ook
als we samen aan het proces beginnen, wordt u als opdrachtgever
bij elke stap betrokken, zodat het juweel aansluit op uw wensen.
In mijn atelier is er altijd een collectie bijzondere edelstenen en
parels op voorraad. Zit uw ideale er niet bij? Dan kan ik dat voor u
verzorgen met behulp van mijn internationale netwerk en mijn
ervaring in de wereldwijde zoektocht naar bijzondere edelstenen.
Op mijn website https://jewelrydelft.com vindt u voorbeelden van
mijn werk en meer informatie over mijn werkwijze. Hier maakt
u ook eenvoudig een afspraak. Mailen, telefonisch contacten of
mijn atelier binnenlopen in hartje Delft is altijd een mogelijkheid.”

Markt 25, 2611 GP Delft • 06 427 553 76
info@jewelrydelft.com • www.jewelrydelft.com
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De casus
Door Dave Schweitzer, internist-endocrinoloog

Nadat hij de slag bij Waterloo verloren had, werd Napoleon uitgeleverd
aan de Engelsen en verbannen naar St-Helena. Daar was zijn leven zeer
ingeperkt, geen kranten, ‘s avonds niet naar buiten en zware bewaking,
overdag 125 en ‘s nachts 72 Britse soldaten. Napoleon verveelde zich,
werd dik, oud en had voortdurend maagpijn.

“Napoléon à Sainte-Hélène”, Oscar Rex (1857-1929).
Zijn ziektegeschiedenis werd door Lugli (1) opgetekend: van 1815 tot
1820 toenemende dyspeptische klachten, afwisselend obstipatie en
diarree. In oktober 1820-februari 1821 kwam er een knik in de
ziektegeschiedenis met snelle toename van zijn klachten en tevens
koorts met nachtzweten, gewichts- en conditieverlies. Van maart tot mei
2021 hematemesis en melena. En tenslotte verlies van bewustzijn en
overlijden op 5 mei. De obductie werd verricht door ‘’collega’’
Antommarchi. Het vermoeden werd bevestigd: maagkanker (2). Zijn
vader was hier ook aan overleden. Echter, een natuurlijke dood werd
direct in twijfel getrokken. In de 60-er jaren van de vorige eeuw werd
m.b.v. Napoleon’s haarlokken onderzoek gedaan naar een bijkomende
moedwillige vergiftiging.
Test uw forensisch-pathologische kennis. Napoleon had maagkanker
maar zou u een natuurlijke dood afgegeven hebben?
A. Ja, een natuurlijke dood is heel waarschijnlijk, de kanker erodeerde
bloedvaten en hierdoor is Napoleon langzaam verbloed.
B. Ja, een natuurlijke dood is heel waarschijnlijk, echter werd de dood
bespoedigd door de behandelmethodes uit die tijd.
C. Het was een niet-natuurlijke dood met arsenicum, er werden hoge
spiegels arsenicum in een haarlok van Napoleon vastgesteld.
D. Het was een niet-natuurlijk dood door vergiftiging met
zaagbladpalmextract, een typisch giftig kruid dat op St-Helena te
vinden is.
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Wetenschapsmiddag 2021
Door: Daphne Wijﬀels

Op 21 april 2021 organiseerde de afdeling Wetenschap van
de reinier Academie de jaarlijkse Wetenschapsmiddag. Vijf
onderzoekers dongen online mee naar de reinier de Graaf
Wetenschapsprijs en Publieksprijs.

Laura Buiteman, IC-verpleegkundige en Ventilation Practitioner, hield een presentatie over de studie: “Effect of INTELLiVENT–ASV versus Conventional Ventilation on the
Mechanical Power of Ventilation in patients with COVID–19”.
Beademing van covid-patiënten is potentieel gevaarlijk omdat
Directeur Carina Hilders en Frans van der Horst,
voorzitter
de beademing doorgaans eerder weken dan dagen duurt.
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sentatie over de studie: “Can physical prehabilitation prevent
resultaten: 20 patiënten tonen geen migratie na 12 maancomplications after colorectal cancer surgery in frail older paden. 4 patiënten tonen meer dan 0,5 mm migratie na 12
tients”.
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studie onderzocht of prehabilitatie in deze kwetsbare groep
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weken, tweemaal per week onder begeleiding van de eerstelijn fysiotherapeut. Zowel een intention-to-treat (ITT) en per
protocol (PP) analyse zijn uitgevoerd om postoperatieve complicaties in beide groepen te evalueren.
resultaten: In totaal zijn 334 patiënten geïncludeerd. De 124
(37.1%) patiënten in de PhP-groep hadden een significant hogere leeftijd, meer co-morbiditeit en gebruikten vaker een
loopmiddel dan patiënten in de NP-groep. Tussen de PhP- en
de NP-groep waren geen significante verschillen in algemene
(26.6% vs. 20.5%; p=0.20) en chirurgische complicaties
(19.4% vs. 14.3%; p=0.22). In elke kwetsbare subgroep was
het percentage algemene complicaties lager in de PhP-groep
in vergelijking met de NP-groep (35.9% vs. 45.5% bij patiënten met ≥2 comorbiditeiten, 36.2% vs. 39.1% bij patiënten
met een ASA score ≥ III, 29.2% vs. 45.8% bij patiënten met
een loopmiddel). Verschillen waren niet significant en de PPanalyse gaf dezelfde resultaten.
Conclusie: Patiënten die waren geselecteerd voor het prehabilitatieprogramma waren op baseline kwetsbaarder en hadden daardoor een grotere kans op complicaties. Er was echter
geen verschil in postoperatieve complicaties in vergelijking
met de patiënten die minder kwetsbaar waren en niet hadden geprehabiliteerd. Een prehabilitatieprogramma zou
daarom bij kwetsbare patiënten van 70 jaar of ouder die ge-
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Aseptische lymfocytaire vasculitis (ALVAL) wordt ook als complicatie beschreven; hierbij veroorzaken metaaldeeltjes een
ontstekingsreactie van de weke delen.
Het bepalen van nieuwe afkapwaardes (safe upper limits) van
kobalt en chroom voor deze specifieke MoM prothese was
ook een belangrijk studiedoel.
Methode: 160 patiënten met primaire MoM protheses
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De jury beraadslaagt: Jerome Wishaupt, Frans van der Horst en Pieter van der Pol

(M2a-Magnum met ReCap cup) in de jaren 2006 tot 2010 uit
het RdGG ondergingen jaarlijks klinisch onderzoek, röntgenfoto’s en bloedonderzoek (kobalt- en chroomwaardes). Followup was gemiddeld 10 jaar. Revisie indien: kliniek en
lichamelijk onderzoek afwijkend, verhoogde kobalt- en/of
chroomwaardes, afwijkingen op echo en/of MRI, op verzoek
van patiënt.
De unilaterale en bilaterale prothesepatiënten werden gescheiden (2 MoM protheses meer kans op hogere
kobalt/chroomwaardes).
resultaten: 27 revisies (16.9%) in 10 jaar (niet-MoM protheses +/- 5%): 16 ARMD / 11 No-ARMD. (ARMD-diagnose werd
peroperatief of d.m.v. histopathologie gesteld).
ARMD-positieve patiënten hadden een significant hogere kobalt- en chroomwaarde in het bloed. De studie toonde tevens
aan dat vrouwen een hogere kans op revisie hebben voor
ARMD, en ook patiënten met een inclinatiehoek boven de 45
graden. Tevens was een hogere preoperatieve kobalt- en
chroomwaarde geassocieerd met hogere kans op revisie voor
ARMD.
Conclusie: Studiedata tonen aan dat de huidige richtlijnen
met betrekking tot de ‘veilige afkapwaardes’ van kobalt en
chroom gereviseerd moeten worden.
Studiedata bevestigen dat geslacht (vrouw) en inclinatiehoek
van de cup (>45°) verhoogde kans geven op ARMD.
Marjolein Lansbergen, klinisch verloskundige en klinisch epidemioloog, hield een presentatie over de studie: “Paracetamol als aanvullende pijnbehandeling naast Remifentanil/PCA
(PaPa Studie): een RCT”.
Paracetamol is een veilige keuze voor pijnbehandeling in de
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Na beraadslaging van de jury en een online stemming onder de toehoorders werden de winnaars van de Wetenschapsmiddag 2021
bekendgemaakt: De Reinier de Graaf Wetenschapsprijs ter waarde van 500 euro werd uitgereikt aan Laura Buiteman, en Marjolein
Lansbergen won met de Publieksprijs een geldbedrag van 250 euro. Van harte gefeliciteerd!

zaak tot zuurstoftoediening, (d) optreden van braken, (e) tijd
tot volledige ontsluiting, (f) Apgar Score, (g) navelstrengbloedgas (pH) en (h) ongewenste uitkomsten.
resultaten: Tussen 15 juni 2020 en 11 december 2020 werden 39 vrouwen willekeurig toegewezen aan de Paracetamolgroep en 40 aan de placebogroep. Twee vrouwen in de
Paracetamolgroep kregen niet de toegewezen interventie,
waardoor 37 vrouwen overbleven in de analyse. Basiskarakteristieken waren gelijk in beide groepen. Het aantal toegediende Remifentanil bolus 60 minuten na start van de
pijnbehandeling vertoonde geen verschil tussen de Paracetamol groep (mediaan = 15 (IQR 13-16)) en placebogroep (mediaan = 15 (IQR 11-16), p = 0,303). Het aantal toegediende
bolus na 30, 90, 120 en 150 minuten liet ook geen significant
verschil zien. Het aantal toegediende bolus Remifentanil na
180 minuten was significant lager in de placebogroep (mediaan = 43.00 (IQR 36-44) vergeleken met de Paracetamolgroep (mediaan = 47.50 (IQR 45.5-48), p = 0.037). Er was
geen significant verschil in Remifentanil bolusverzoeken na
30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten, noodzaak tot zuurstoftoediening, optreden van braken, tijd tot volledige ontsluiting, Apgar Score, navelstrengbloedgas (pH) en ongewenste
uitkomsten.

Conclusie: In dit onderzoek kon een reductie in opiatengebruik door toevoeging van Paracetamol aan standaardzorg
met Remifentanil niet worden aangetoond.
**Deze studie werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Wetenschappelijke Activiteiten Commissie
(WAC) van Reinier de Graaf Gasthuis.
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Wetenschapscafé
Door: Daphne Wijﬀels

Manou Batstra, medisch immunoloog en Marja
Konstantinovski, arts-microbioloog (beiden werkzaam bij
RHMDC), hielden in maart jl. een duopresentatie over het
onderzoek: “Afweer tegen Sars-COV2 bij
ziekenhuismedewerkers”.

De validatie van de antistoffentesten toonde aan dat de
Wantai-test 100% scoorde voor wat betreft sensitiviteit en
specificiteit en de Maglumi-test bleek een goede tweede plek
in te nemen. Beide testen werden gebruikt voor dit
onderzoek.

De aanleiding voor dit onderzoek ontstond direct na het
begin van de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Er
waren al vrij snel antistoffentesten op de markt en het doel
van het onderzoek was om de betrouwbaarheid van deze
antistoftesten te testen. Daarnaast wilden de onderzoekers
nagaan of RdG medewerkers het coronavirus SARS-CoV-21
hadden opgelopen dan wel antistoffen tegen het virus in het
bloed hadden. Snelheid was geboden omdat bij voorkeur
‘naïeve’ (nog niet geïnfecteerde) medewerkers interessant
zijn om de afweer te bestuderen.

Uitkomsten: van alle deelnemers was 4,9% positief voor
antistoffen. 312 deelnemers hadden contact gehad met een
bevestigde COVID-drager (patiënt of privé), het percentage
positieven in deze groep was 5,4%. 52 deelnemers
rapporteerden COVID-patiëntcontact zonder beschermende
kleding, van deze deelnemers was slechts 3,8% serologisch
positief.

Er werd een ziekenhuisbrede oproep geplaatst waarna 443
personeelsleden (waarvan 70% vrouw) geïncludeerd konden
worden in een prospectief cohortstudie. Deelnemers werden
gevraagd om een vragenlijst in te vullen m.b.t. klachten en
COVID-expositie en bloed af te staan voor onderzoek. Dit
gebeurde elke 3-6 weken opnieuw, in totaal 5 rondes.
Deelnemers waren afkomstig van IC, Covid cohort, SEH en
van nog onbekende afdelingen (afdeling niet ingevuld op
vragenlijst).

Vergelijking controlegroep: er is geen verschil in
seroconversie tussen ziekenhuismedewerkers en zaadtelers
geconstateerd.
Conclusie: Serologisch testen voor SARS-CoV-2 is mogelijk,
identificatie van doorgemaakte COVID19 op basis van alleen
klachten is niet betrouwbaar en ziekenhuismedewerkers
maakten op basis van serologie niet vaker een SARS-CoV2
infectie door dan medewerkers buiten de gezondheidszorg
gedurende de eerste golf.

Twee technieken werden gebruikt om te kijken naar
antistoffen tegen SARS CoV 2:
1) IgM en IgG Maglumi-test
2) Totaal immunoglobuline Wantai-test
De controlegroep werd gevormd door medewerkers van een
lokaal zaadteeltbedrijf te vragen hun bloed te laten
onderzoeken en een vragenlijst in te vullen. In dit bedrijf
werd niet thuisgewerkt en kwam men op het werk niet in
contact met patiënten.

1. Er zijn veel verschillende soorten virussen, waaronder de zogenoemde ‘coronavirussen’. Voorbeelden van coronavirussen zijn MERS (Middle
East Respiratory Syndrome), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en HCoV-NL63. Het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt,
heet oﬃcieel SARS-CoV-2.
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Samen naar een gezond gewicht!







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

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

‘O

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

geschikt is voor de patiënt. Bovendien vinden wij het
belangrijk om de omgeving te betrekken in het proces,
vandaar dat wij ook partnersessies geven.’ ‘Het is een
intensief traject, maar wel een met hele goede resultaten op
de lange termijn,’ vult Caroline aan. ‘Om die reden proberen
we werkgevers ook bewust te maken van het feit dat zowel de
werknemer als de werkgever uiteindelijk gebaat is bij een
gezonde leefstijl. Het is erg mooi om de reacties van
patiënten te horen en om op deze manier bij te dragen aan
een gezonde maatschappij!’
Meer informatie over de Nederlandse Obesitas Kliniek en over
verwijzen? Bezoek dan de website
www.obesitaskliniek.nl/denhaag/ of bel via telefoonnummer
070-3204703.
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Uitwerking casus
B is het juiste antwoord

onder meer in gezichtspoeders, haarverven,
tapijten en behang. De concentraties arsenicum
komen overeen met de concentraties die zijn
vastgesteld in het haar van tijdgenoten. Er was bij
Napoleon sprake van chronische expositie aan
arsenicum maar niet in hoeveelheden die
intentionele vergiftiging aannemelijk maken.

Antwoord A lijkt onwaarschijnlijk (2).
Een erosief bloedend maagcarcinoom geeft
meestal een acute bloeding en niet het beeld van
langzame verbleking van tandvlees en nagels
zoals opgetekend door dr. Barry O’Meara, een aan
Napoleon loyale scheepschirurgijn. Deze arts was
ervan overtuigd dat het Brits gezag Napoleon
d.m.v. een chronische arsenicumvergiftiging had
vermoord. Maagkanker was een bijkomend
probleem. In het obductiepreparaat van de maag
zat vrijwel geen bloed. O’Meara werd als gevolg
van deze insinuatie van St-Helena overgeplaatst.
Antwoord B is waarschijnlijk juist (3).
Napoleon had jarenlang last van ernstige
obstipatie afgewisseld met diarree. Een
ziektebeeld dat de Fransen kenden als ‘’fausse
diarrhée”. Een zeer vaak gebezigde
behandelmethode was het toedienen van
Calomel, een kwikverbinding met laxerende
eigenschappen. Later werd dit middel ook
toegepast
in ded behandeling van syfilis met
s
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Antwoord C is waarschijnlijk onjuist (3).
Vanaf het begin van de 60-er jaren van de vorige
eeuw heeft men de beschikking over een aantal
haarlokken van Napoleon. Hierin werden
controversiële spiegels arsenicum gemeten. In
Napoleon’s leefomgeving bevond arsenicum zich
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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.
Onderstaande publicaties zijn in peer reviewed tijdschriften
gepubliceerd.
Chirurgie
Bloemendaal ALA. Minimally invasive parastomal hernia
repair: laparoscopic vs. robot assisted; a video-vignette.
Colorectal Dis. 2021;23(5):1279-80.
Derksen JWG, Vink Gr, Elferink MAG, roodhart JML,
Verkooijen HM, van Grevenstein WMU, et al., waaronder
Dekker JWt. the Prospective Dutch Colorectal Cancer
(PLCrC) cohort: real-world data facilitating research and
clinical care. Sci rep. 2021;11(1):3923.

Vogels S, Frouws M, Morks AN, roos D, van den Bremer J,
koch SMP, et al. treating acute colonic diverticulitis with
extraluminal pericolic air: An Acute Care Surgery in the
Netherlands (ACCSENt) multicenter retrospective cohort
study. Surgery. 2021;169(5):1182-7.
Dermatologie
Ariëns LF, van der Schaft J, Spekhorst LS, Bakker DS, romeijn
GLE, kouwenhoven tA, et al., waaronder Haeck I.
Dupilumab shows long-term effectiveness in a large cohort
of treatment-refractory atopic dermatitis patients in daily
practice: 52-weeks results from the Dutch BioDay registry. J
Am Acad Dermatol. 2021;84(4):1000-9.
Vos MHE, Haeck IM, Galimont-Collen AFS. Leidraad
Lichttherapie 2020: samenvatting. Ned tijdschr Dermatol
Venereol. 2021;31(2):27-8.
Geriatrie

Huijts DD, Dekker JWt, van Bodegom-Vos L, van Groningen
Jt, Bastiaannet E, Marang-van de Mheen PJ. Differences in
Organization of Care are Associated with Mortality, Severe
Complication and Failure to rescue in Emergency Colon
Cancer Surgery. Int J Qual Health Care. 2021;33(1):mzab038.
keikes L, kos M, Verbeek X, van Vegchel t, Nagtegaal ID,
Lahaye MJ, et al., waaronder de Bruijn S. Conversion of a
Colorectal Cancer Guideline into Clinical Decision trees with
Assessment of Validity. Int J Qual Health Care.
2021;33(2):mzab051.
teguh DN, Bol raap r, koole A, knippenberg B, Smit C,
Oomen J, et al. Hyperbaric oxygen therapy for nonhealing
wounds: treatment results of a single center. Wound repair
regen. 2021;29(2):254-60.
van den Bosch t, Warps Ak, de Nerée tot Babberich MPM,
Stamm C, Geerts BF, Vermeulen L, et al., waaronder Wouters
MJWM, Dekker Jt. Predictors of 30-Day Mortality Among
Dutch Patients Undergoing Colorectal Cancer Surgery, 20112016. JAMA Netw Open. 2021;4(4):e217737.
Verstoep L, de Smet GHJ, Sneiders D, kroese LF, kleinrensink
GJ, Lange JF, et al. Hernia width explains differences in
outcomes between primary and incisional hernias: a
prospective cohort study of 9159 patients. Hernia.
2021;25(2):463-9.

Reinier Research

Jacobs A, tielemans LML, Lindeboom r, van der Bol JM,
Hamaker ME. Implementation of geriatric oncology in the
Netherlands in the years 2013 to 2019. J Geriatr Oncol.
2021;12(4):680-4.
Gynaecologie
Dasgupta S, EwingGraham PC, van den Bosch tPP,
Swagemakers SMA, Santegoets LAM, van Doorn HC, et al.
Nuclear factor IB is downregulated in vulvar squamous cell
carcinoma (VSCC): Unravelling differentially expressed genes
in VSCC through gene expression dataset analysis. Oncol
Lett. 2021;21(5):381.
Pontesilli M, Hof MH, ravelli ACJ, van Altena AJ, Soufan At,
Mol BW, et al., waaronder rijnders PM. Effect of parental
and Art treatment characteristics on perinatal outcomes.
Hum reprod. 2021;36(6):1640-65.
van Veenendaal H, Voogdt-Pruis H, Ubbink Dt, Hilders CGJM.
Effect of a multilevel implementation programme on shared
decision-making in breast cancer care. BJS Open.
2021;5(2):zraa002. Shared decision making (SDM) is
belangrijk bij patiënten met chronische aandoeningen zoals
bijvoorbeeld mammacarcinoom. Dit onderzoek bestudeerde
een speciaal implementatieprogramma waarin de clinicus
ondersteuning kreeg aangeboden om SDM beter in de
praktijk toe te passen. Dit programma werd uitgezet in 6
Nederlandse ziekenhuizen. De studieperiode: april 2016 tot
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december 2017. Het onderwerp: neoadjuvante
chemotherapie advisering bij patiënten met
mammacarcinoom. Het eindpunt: de mate waarin de clinicus
de patiënt meeneemt in het advies. Methodologie: 1. het
programma bevatte 9 items: ((SDM-Q-9). 2. een
patiëntenobservatie vragenlijst waarin 5 gedefinieerde
niveaus waren opgenomen (OPTION-5). Onderzocht werd het
aantal en de duur van consulten en de leeftijd van de patiënt
(OPTION-5). Alle consulten van 139 patiënten werden op een
geluidsband gezet, 80 consulten voor en 59 consulten na de
implementatie van het programma. De OPTION-5 score nam
hierdoor toe van 38.3 (15.0) naar 53.2 (14.8). Het gemiddelde
verschil was 14.9 95%(CI): 9.9 naar 19. De SDM-Q-9 scores
van 105 patiënten (75.5%) (72 voor en 33 na de invoering van
de vragenlijst) bleken sowieso hoog en zonder veranderingen.
De invoering van het programma bevorderde de SDMvaardigheid van de clinicus.
Intensive Care
Fleuren LM, de Bruin DP, tonutti M, Lalisang rCA, Elbers
PWG, et al., waaronder van der Heiden P, Urlings-Strop LC.
Large-scale ICU data sharing for global collaboration: the
first 1633 critically ill COVID-19 patients in the Dutch Data
Warehouse. Intensive Care Med. 2021;47(4):478-81.
Stilma W, Åkerman E, Artigas A, Bentley A, Bos LD, Bosman
tJC, et al., waaronder Buiteman-kruizinga LA. Awake
Proning as an Adjunctive therapy for refractory Hypoxemia
in Non-Intubated Patients with COVID-19 Acute respiratory
Failure: Guidance from an International Group of Healthcare
Workers. Am J trop Med Hyg. 2021;104(5):1676-86.
Interne Geneeskunde
Bouwer NI, Steenbruggen tG, van rosmalen J, rier HN,
kitzen J, van Bekkum ML, et al. Cardiotoxicity during longterm trastuzumab use in patients with HEr2-positive
metastatic breast cancer: who needs cardiac monitoring?
Breast Cancer res treat. 2021;186(3):851-62.
Janssen J, Löwenberg B, Manz M, Bargetzi M, Biemond B,
Borne PVD, et al., waaronder Brouwer r. Inferior Outcome
of Addition of the Aminopeptidase Inhibitor tosedostat to
Standard Intensive treatment for Elderly Patients with AML
and High risk MDS. Cancers (Basel). 2021;13(4):672.
kruip MJHA, Cannegieter SC, ten Cate H, van Gorp ECM,
Juffermans NP, klok FA, et al., waaronder Brouwer rE,
Ellerbroek JLJ, tijmensen J. Caging the dragon: research
approach to COVID-19-related thrombosis. res Pract
thromb Haemost. 2021;5(2):278-90.
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thromboembolism. J Clin Med. 2021;10(7):1483. De
optimale dosis nadroparine voor behandeling van veneuze
trombo-embolie (VTE) is bij pasgeborenen onbekend. Doel
van de studie was om bij die groep de therapeutische dosis
nadroparine in kaart te brengen met als doel om een
therapeutische target range (TTR) van 0.5-1.0 Internationale
Units (IU)/mL te bereiken en daarvan de veiligheid vast te
stellen. Methodes: Retrospectief onderzoek in een tertiair
centrum tussen 2007 en 2018. Twee groepen werden
onderscheiden: groep 1 (nadroparine in de standaarddosis)
en groep 2 nadroparine in een hogere dosis. Resultaat: 61
pasgeborenen (44 pre-term, 17a-term met in totaal 64 VTE’s)
werd vergeleken. Resultaten: De TTR werd in de helft van de
groep bereikt (groep 1: 35.7%; groep 2: 61.1%). De mediane
dosis nadroparine nodig om de TTR te bereiken: 197 (97.9
330.3) IU/Kg/12 uur. In de groep was geen enkel
therapiegerelateerd overlijden te betreuren. Zes
pasgeborenen (9.8%) kregen een recidief TVE. Bij 31 van de
41 pasgeborenen (75.6%) verdween het stolsel met een
bereikte TTR van 58.1%. Er traden geen ernstige bloedingen
op. Kleinere bloedingen door subcutane infusen werden in 3
pasgeborenen vastgesteld (4.7%). Conclusie: hogere
nadroparine doses zijn noodzakelijk voor een betere TTR en
dit blijkt veilig te zijn. Stolsels lossen ook op zonder de TTR
bereikt te hebben. Bloedingscomplicaties betreffen
subcutane cathetergerelateerde bloedingen.
Neurologie
Walgaard C, Jacobs BC, Lingsma HF, Steyerberg EW, van den
Berg B, Doets AY, et al., waaronder Gilhuis HJ. Second
intravenous immunoglobulin dose in patients with GuillainBarré syndrome with poor prognosis (SID-GBS): a
double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet
Neurol. 2021;20(4):275-83.
Neurologie/radiologie
Benali F, Hinsenveld WH, van der Leij C, roozenbeek B, van
de Graaf rA, Staals J, et al., waaronder Aerden LAM,
Dallinga rJ, Bodde k. Effect of Heparinized Flush
Concentration on Safety and Efficacy During Endovascular
thrombectomy for Acute Ischemic Stroke: results from
the Mr CLEAN registry. Cardiovasc Intervent radiol.
2021;44(5):750-5.
den Hartog SJ, zaidat O, roozenbeek B, van Es ACGM,
Bruggeman AAE, Emmer BJ, et al., waaronder coll. Aerden
LAM, Dallinga rJ, Bodde k. Effect of First-Pass reperfusion
on Outcome After Endovascular treatment for Ischemic
Stroke. J Am Heart Assoc. 2021;10(7):e019988.

kindergeneeskunde
Sol J, Boerma M, klaassen I, Simons S, Witjes B, Wildschut E,
et al. Effectiveness and Safety of Nadroparin therapy in
Preterm and term Neonates with Venous
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treurniet kM, LeCouffe NE, kappelhof M, Emmer BJ, van Es
ACGM, Boiten J, et al., waaronder Aerden LAM, Dallinga rJ,
Bodde k. Mr CLEAN-NO IV: intravenous treatment followed
by endovascular treatment versus direct endovascular
treatment for acute ischemic stroke caused by a proximal
intracranial occlusion-study protocol for a randomized
clinical trial. trials. 2021;22(1):141.
van Es ACGM, Hunfeld MAW, van den Wijngaard I, kraemer
U, Engelen M, van Hasselt BAAM, et al., waaronder Aerden
LAM, Dallinga rJ, Bodde k. Endovascular treatment for
Acute Ischemic Stroke in Children: Experience From the Mr
CLEAN registry. Stroke. 2021;52(3):781-8.

M2a-Magnum nemen de onderzoekers de bevindingen over
uit deze studie, namelijk 4.1 en 4.2 ppb voor resp. cobalt en
chroom.
Laas N, Engelsma Y, Hagemans FJA, Hoelen MA, van Deurzen
DFP, Burger BJ. reverse or hemi shoulder arthroplasty in
proximal humerus fractures: A single blinded prospective
multi-center randomized clinical trial. J Orthop trauma.
2021;35(5):252-8.
reijman M, Eggerding V, van Es E, van Arkel E, van den
Brand I, van Linge J, et al. Early surgical reconstruction
versus rehabilitation with elective delayed reconstruction
for patients with anterior cruciate ligament rupture:
COMPArE randomised controlled trial. BMJ. 2021;372:n375.

Orthopedie
Psychiatrie
Barvelink B, reijman M, Schep NWL, Brown V, kraan GA,
Gosens t, et al. the CASt study protocol: a cluster
randomized trial assessing the effect of circumferential
casting versus plaster splinting on fracture redisplacement
in reduced distal radius fractures in adults. BMC
Musculoskelet Disord. 2021;22(1):370.
Dekkers t, Melles M, Vehmeijer SBW, de ridder H. Effects of
Information Architecture on the Effectiveness and User
Experience of Web-Based Patient Education in Middle-Aged
and Older Adults: Online randomized Experiment. J Med
Internet res. 2021;23(3):e15846.
koper MC, Hesseling B, tuinebreijer WE, van der Linden JP,
Mathijssen NMC. Safe Upper Limits of serum cobalt and
chromium levels for the M2a-Magnum Metal-on-Metal total
hip bearing; a 10-year follow-up study. J Arthroplasty.
2021;36(6):2080-6. De lange termijn overleving van metaalop-metaal (MoM) protheses en het ontstaan van
bijwerkingen tegen de adverse reaction to metal debris
(ARMD) zijn niet bekend. Om dit te bestuderen, is het
gebruikelijk om Cobalt (Co) en Chroom (Cr) als merker te
gebruiken. In dit onderzoek werd het gedrag van 160 MoMprotheses gedurende 10 jaar gevolgd. Om het risico op
noodzakelijke revisie te kunnen berekenen, werd de
cumulative incidence function (CIF) gebruikt. De statistische
techniek was die van de subdistribution hazard modeling.
Hiermee onderzochten onderzoekers het verband tussen CIF
en Co, Cr, geslacht, leeftijd, omvang van de heupkop en
kopinclinatie. Verder werden ook de veiligheidsmarges (SULs)
voor Co en Cr vastgesteld. De resultaten a.d.h.v. univariate
analyses lieten zien dat de CIF voor ARMD toeneemt met de
toename van de laatst gemeten Co spiegel (sdHR 1.05, 95% CI
1.03-1.07, P < .001) en eveneens met de laatst gemeten Cr
spiegel (sdHR 1.21, 95% CI 1.14-1.29, P < .001). Wat betreft
veiligheid (SUL): voor Co bleek het 4.1 parts per billion (ppb)
te zijn en voor Cr 4.2 ppb. Op basis van de resultaten
concludeerden de onderzoekers dat de richtlijnen over
follow-up na plaatsing van een MoM-prothese moeten
worden uitgebreid. Voor onderzochte MoM-prothese type
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Breunis LJ, Wassenaar S, Sibbles BJ, Aaldriks AA, Bijma HH,
Steegers EAP, et al. Objective assessment of alcohol
consumption in early pregnancy using phosphatidylethanol:
a cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth.
2021;21(1):342.
revalidatie
zwaferink JBJ, Custers W, Paardekooper I, Berendsen HA,
Bus SA. Effect of a carbon reinforcement for maximizing
shoe outsole bending stiffness on plantar pressure and
walking comfort in people with diabetes at high risk of foot
ulceration. Gait Posture. 2021;86:341-5.
Spoedeisende hulp
Hoek AE, Joosten M, Dippel DWJ, van Beeck EF, van den
Hengel L, Dijkstra B, et al., waaronder van rijssel D. Effect of
Video Discharge Instructions for Patients With Mild
traumatic Brain Injury in the Emergency Department: A
randomized Controlled trial. Ann Emerg Med.
2021;77(3):327-37.
Backus BE, Gerretsen BM. the contemporary significance of
Framingham risk factors. Eur J Emerg Med. 2021;28(3):1678.
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Naam: Saxenda® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling en farmaceutische vorm:
liraglutide 6 mg/ml, oplossing voor injectie. Indicaties: Saxenda® is geïndiceerd als aanvulling op een caloriearm dieet en
verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing bij volwassen patiënten met een aanvankelijke
BMI (Body Mass Index) van: ≥ 30 kg/m² (obees), of ≥ 27 kg/m² tot < 30 kg/m² (overgewicht) die ten minste één
gewichtsgerelateerde comorbiditeit hebben, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie,
dyslipidemie of obstructieve slaapapneu. Behandeling met Saxenda® moet worden gestaakt als de patiënt na 12 weken
gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaamsgewicht is kwijtgeraakt.
Dosering en wijze van toediening: De startdosis is 0,6 mg eenmaal daags. De dosis moet worden verhoogd naar 3,0
mg eenmaal daags in stappen van 0,6 mg met tussenpozen van ten minste één week om de gastro-intestinale
verdraagbaarheid te verbeteren. Als verhoging naar de volgende dosisstap gedurende twee opeenvolgende weken niet
wordt verdragen, moet worden overwogen de behandeling te staken. Doseringen hoger dan 3,0 mg per dag worden niet
aanbevolen. Saxenda® is uitsluitend bestemd voor subcutaan gebruik. Het mag niet intraveneus of intramusculair worden
toegediend. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Belangrijkste
waarschuwingen: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het
batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. Er is geen klinische ervaring bij patiënten met
congestief hartfalen NYHA-klasse IV en liraglutide wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik bij deze patiënten. De
veiligheid en werkzaamheid van liraglutide voor gewichtsbeheersing zijn niet vastgesteld bij patiënten: van 75 jaar of
ouder; behandeld met andere producten voor gewichtsbeheersing; met obesitas secundair aan endocrinologe stoornissen,
aan eetstoornissen of aan de behandeling met geneesmiddelen die gewichtstoename kunnen veroorzaken; met ernstige
nierinsufficiëntie; met ernstige leverinsufficiëntie. Gebruik bij deze patiënten wordt niet aanbevolen. Het gebruik van
liraglutide voor gewichtsbeheersing is niet onderzocht bij patiënten met lichte of matig ernstige leverinsufficiëntie. Er is
beperkte ervaring bij patiënten met IBD (Inflammatory Bowel Disease) en diabetische gastroparese. Het gebruik van
liraglutide wordt niet aanbevolen bij deze patiënten. Acute pancreatitis is waargenomen bij het gebruik van GLP-1receptoragonisten. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kenmerkende symptomen van acute pancreatitis. Als
er een vermoeden van pancreatitis bestaat, moet het gebruik van liraglutide worden gestaakt. Als acute pancreatitis
bevestigd is, moet niet opnieuw met liraglutide worden begonnen. In klinische studies voor gewichtsbeheersing zijn bij
patiënten behandeld met liraglutide meer gevallen van cholelithiase en cholecystitis waargenomen dan bij patiënten
behandeld met placebo. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kenmerkende symptomen van cholelithiase en
cholecystitis. Liraglutide moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een schildklieraandoening.
Een stijging in de hartfrequentie is waargenomen bij gebruik van liraglutide in klinische studies. Patiënten moeten worden
geïnformeerd over de symptomen van een verhoogde hartfrequentie. Bij patiënten met een klinisch relevante blijvende
stijging van de hartfrequentie in rust, moet de behandeling met liraglutide worden gestaakt. Klachten en symptomen van
dehydratie werden gemeld bij patiënten die behandeld zijn met GLP-1-receptoragonisten. Patiënten die behandeld
worden met liraglutide moeten worden geïnformeerd over het potentiële risico op dehydratie met betrekking tot gastrointestinale bijwerkingen en moeten voorzorgsmaatregelen nemen om een vochttekort te voorkomen. Patiënten met
diabetes mellitus type 2 die liraglutide krijgen in combinatie met insuline en/of een sulfonylureumderivaat hebben mogelijk
een verhoogd risico op hypoglykemie. Bij patiënten met diabetes mellitus mag Saxenda® niet worden gebruikt als een
vervanger van insuline. Diabetische ketoacidose is gemeld bij insuline-afhankelijke patiënten na snelle stopzetting of
dosisverlaging van insuline. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: Saxenda® werd op veiligheid
geëvalueerd in 5 dubbelblinde, placebogecontroleerde studies bij 5.813 patiënten met obesitas of overgewicht en ten
minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit. De meest frequent (zeer vaak) gemelde bijwerkingen tijdens klinisch
onderzoek waren aandoeningen van het maagdarmstelsel, waaronder misselijkheid, braken, diarree en obstipatie. De
meeste gastro-intestinale bijwerkingen waren mild tot matig ernstig en voorbijgaand van aard, en de meeste leidden niet
tot staken van de behandeling. Zie de volledige productinformatie voor informatie over overige bijwerkingen. Farmacotherapeutische categorie: geneesmiddelen gebruikt bij diabetes, glucagonachtig peptide-1-agonisten (GLP-1-agonisten).
ATC-code: A10BJ02. Afleverstatus: U.R. Vergoeding: Niet vergoed. Datum: september 2020.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl
of bij Novo Nordisk B.V. Zie voor volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu. Novo Nordisk A/S, Novo Allé,
DK-2880 Bagsværd, Denemarken.
Referentie: 1. SPC Saxenda®. 2. PiSunyer X, Astrup A, Fujioka K, et al. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of
Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med. 2015;373(1):1122.
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Verkorte SPC ANGUSTA ®

Meer informatie inclusief volledige productinformatie is beschikbaar bij
Norgine Pharma B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam.
1. Mundle S et al. Lancet 2017;390:669-680
2. Dodd JM et al. BMJ 2006;332:509-513
3. ten Eikelder ML et al. Am J Perinatol 2017;34:138-146
ANGUSTA, NORGINE en het zeillogo zijn geregistreerde handelsmerken van de Norgine bedrijvengroep.
De afbeeldingen worden gebruikt voor illustratieve doeleinden en de afgebeelde personen zijn modellen.
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Naam van het geneesmiddel: Angusta 25 microgram tabletten Naam en adres van de vergunninghouder:
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke
tablet bevat 25 microgram misoprostol Farmacotherapeutische groep: Overige gynaecologische middelen,
oxytocica – prostaglandinen Farmaceutische vorm: Witte, niet-omhulde ovale tabletten met de afmetingen 7,5
x 4,5 mm met een breuklijn aan de ene kant en glad aan de andere kant. De breuklijn is niet bedoeld om de tablet
te breken. Indicaties: Angusta is geïndiceerd voor het inleiden van de bevalling. Contra-indicaties: Angusta is
gecontra-indiceerd: in geval van overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen; wanneer
de bevalling is begonnen; wanneer er een vermoeden of bewijs is van een gevaar voor de foetus voorafgaand
aan inleiding (bijv. negatieve niet-stress- of stresstest, meconiumverkleuring of -diagnose of voorgeschiedenis
van een niet-geruststellende foetale status); wanneer oxytocica en/of andere bevalling-opwekkende middelen
worden gegeven; wanneer er een vermoeden of bewijs is van baarmoederlitteken als gevolg van eerdere
baarmoeder- of baarmoederhalsoperaties, b.v. keizersnede; wanneer er een baarmoederafwijking is (bijv.
tweehoornige baarmoeder) die vaginale bevalling verhindert; wanneer er placenta praevia of onverklaarbare
vaginale bloeding is na 24 weken met deze zwangerschap; wanneer er een foetale afwijkingen zijn die een
FRQWUDLQGLFDWLH YRUPHQ YRRU YDJLQDOH EHYDOOLQJ ELM SDWLsQWHQ PHW QLHUIDOHQ JORPHUXODLUH ¿OWUDWLH VQHOKHLG
(GFR) <15 ml/min/1,73 m2) Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Angusta mag alleen
worden toegediend door opgeleid verloskundig personeel in een ziekenhuisomgeving waar faciliteiten voor
continue foetale- en baarmoedercontrole beschikbaar zijn waarbij de baarmoederhals zorgvuldig moet worden
beoordeeld voordat het product wordt gebruikt. Angusta kan overmatige uterusstimulatie veroorzaken. Als de
samentrekkingen van de baarmoeder langdurig of overmatig zijn, of als er een klinische bezorgdheid is voor de
moeder of de baby, mogen geen extra tabletten Angusta worden toegediend. Als overmatige samentrekkingen
van de baarmoeder aanhouden, moet de behandeling volgens de lokale richtlijnen worden gestart. Bij vrouwen
met pre-eclampsie moet bewijs of vermoeden van een gevaar voor de foetus worden uitgesloten. Er zijn geen
tot beperkte klinische gegevens over misoprostol bij zwangere vrouwen met ernstige pre-eclampsie gekenmerkt
door het HELLP-syndroom (hemolytische anemie, verhoogde leverenzymen, laag aantal bloedplaatjes),
andere eindorgaanbeschadiging of CZS-bevindingen anders dan milde hoofdpijn. Chorioamnionitis kan een
snelle bevalling vereisen. Beslissingen over antibioticabehandeling, geïnduceerde bevalling of keizersnede
zijn ter beoordeling aan de arts. Er zijn geen tot beperkte klinische gegevens over misoprostol bij vrouwen
bij wie de vliezen meer dan 48 uur voor toediening van misoprostol zijn gescheurd. Er kunnen synergetische/
additieve effecten zijn van misoprostol en oxytocine. Gelijktijdige toediening van oxytocine is gecontra-indiceerd.
Angusta is na 4 uur geëlimineerd. Het wordt aanbevolen om na de laatste dosis Angusta 4 uur te wachten
voordat u oxytocine toedient. Er zijn geen tot beperkte klinische gegevens over misoprostol bij meervoudige
zwangerschappen. Er zijn geen tot beperkte klinische gegevens over misoprostol in grote multipariteit. Er zijn
geen tot beperkte klinische gegevens over misoprostol vóór week 37 van de zwangerschap. Angusta mag alleen
worden gebruikt als inductie van de bevalling klinisch geïndiceerd is. Er zijn geen of beperkte klinische gegevens
over misoprostol bij zwangere vrouwen met een Bishop-score (mBS) >6. Een verhoogd risico op postpartum
gedissemineerde intravasculaire coagulatie is beschreven bij patiënten bij wie de bevalling is geïnduceerd door
een fysiologische of farmacologische methode. Een lagere dosis en/of verlengde doseringsintervallen zou
RYHUZRJHQPRHWHQZRUGHQELM]ZDQJHUHYURXZHQPHWQLHURIOHYHULQVXI¿FLsQWLHBijwerkingen: Zenuwstelselaandoeningen Onbekend: duizeligheid, convulsie neonataal. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Onbekend: neonatale asfyxie, cyanose neonataal. Maagdarmstelsel-aandoeningen Zeer vaak:
Met 50 µg elke 4 uur: misselijkheid, braken. Vaak: diarree, Met 25 µg elke 2 uur: misselijkheid, braken. Huid- en
onderhuidseaandoeningen Onbekend: jeukende huiduitslag. Zwangerschap, perinatale periode en puerperium
Zeer vaak: meconiumvlek, Met 25 µg elke 2 uur: postpartumbloeding. Vaak: overstimulatie van baarmoeder,
Met 50 µg elke 4 uur: postpartumbloeding. Onbekend: foetale acidose, voortijdige placentaloslating,
baarmoederruptuur. Algemene aandoeningen en toedieningsplaats-stoornissen Vaak: koude rillingen, pyrexie.
Onderzoeken Vaak: Met 50 µg elke 4 uur: Apgar score laag, foetale hartfrequentie abnormaal. Soms: Met 25 µg
elke 2 uur: Apgar score laag, foetale hartfrequentie abnormaal. $ÀHYHUVWDWXVU.R. Registratienummer RVG
126719. Datum van herziening van de tekst: 17 september 2020. [REF-05386]

Verkorte productinformatie ITULAZAX®
2021-02ITU-01

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie
worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te
melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.
Farmaceutische vorm en samenstelling: Itulazax is een lyofilisaat voor oraal gebruik voor specifieke immunotherapie
en bevat SQ gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van berk (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet per lyofilisaat
voor oraal gebruik. Therapeutische indicatie: Itulazax is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten voor de
behandeling van matige tot ernstige allergische rinitis en/of conjunctivitis geïnduceerd door pollen van de berken
homologe groep. Itulazax is geïndiceerd voor gebruik bij patiënten met een klinische voorgeschiedenis van symptomen,
ondanks het gebruik van symptoomverlichtende medicatie, en een positieve testuitslag voor sensibilisatie voor een
lid van de berken homologe groep (huidpriktest en/of specifieke IgE-test). Dosering en wijze van toediening: De
aanbevolen dosis voor volwassen patiënten is dagelijks één lyofilisaat voor oraal gebruik (12 SQ-Bet). De behandeling
met Itulazax dient te worden gestart door een arts met ervaring in de behandeling van allergische aandoeningen. Het
eerste lyofilisaat voor oraal gebruik dient onder medisch toezicht te worden ingenomen en de patiënt dient ten minste
een half uur lang te worden gemonitord om eventuele directe bijwerkingen te kunnen bespreken en behandelen. Slikken
dient te worden vermeden gedurende ongeveer één minuut. Niet eten en drinken gedurende 5 minuten na inname.
Klinische effect: Het wordt aanbevolen om de behandeling met Itulazax buiten het pollenseizoen te starten en deze
voort te zetten gedurende het boompollenseizoen. Er is een klinisch effect in het boompollenseizoen (berken homologe
groep) aangetoond wanneer de behandeling ten minste 16 weken vóór het verwachte begin van het boompollenseizoen
(berken homologe groep) wordt gestart en gedurende het gehele seizoen wordt voortgezet. Er zijn geen klinische
gegevens beschikbaar voor de start van de behandeling in het seizoen. Internationale behandelrichtlijnen geven aan
dat met allergie immunotherapie een gunstig effect op het natuurlijke beloop van de aandoening kan worden bereikt
na een behandelperiode van 3 jaar. De werkzaamheid op lange termijn is nog niet vastgesteld. Klinische ervaring met
Itulazax bij kinderen van 12-17 jaar is beperkt en bij kinderen <12 jaar zijn veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.
Daarom is I Itulazax niet bedoeld voor gebruik bij patiënten <18 jaar. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor één
van de hulpstoffen, een FEV1 <70% van een voorspelde waarde bij aanvang van de behandeling, actieve systemische
auto-immuunziekten, immuundisfuncties, immunodeficiënties of immunosuppressie of kwaadaardige neoplasie met
huidige ziekterelevantie. Patiënten bij wie in de afgelopen 3 maanden vóór aanvang van de behandeling sprake was
van een ernstige astma-exacerbatie of ongecontroleerd astma hadden. Patiënten met acute ernstige mondontsteking
of wonden in de mond. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Verslechtering van astma, een
ernstige ontsteking in de mond, wonden in de mond of na een operatie aan de mond, waaronder het trekken van tanden
of kiezen, of na het verlies van tanden, dient behandeling met Itulazax te worden uitgesteld of lopende behandeling
tijdelijk te worden onderbroken om de mondholte te laten genezen. Voorzichtigheid is geboden bij het starten van
Itulazax bij patiënten die eerder een systemische allergische reactie hebben gehad op subcutane immunotherapie
voor boompollenallergie, en maatregelen om mogelijke reacties te kunnen behandelen dienen beschikbaar te zijn.
Patiënten met een hartziekte kunnen een verhoogd risico hebben in geval van ernstige systemische allergische
reacties. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Gelijktijdige behandeling met
symptomatische anti-allergische medicatie kan de tolerantiegrens van de immunotherapie verhogen. Zwangerschap
en borstvoeding: Geen klinische gegevens. Dierstudies duiden niet op een verhoogd risico. Behandeling dient niet
te worden gestart tijdens de zwangerschap. Bijwerkingen: Patiënten die Itulazax gebruiken kunnen voornamelijk
verwachten dat binnen de eerste paar dagen van de behandeling milde tot matige lokale allergische reacties zullen
optreden, die binnen een paar maanden zullen verdwijnen (in veel gevallen binnen ongeveer twee weken). In de
meeste gevallen kan men verwachten dat op iedere dag dat de reactie optreedt, deze binnen 10 minuten na inname
van Itulazax zal beginnen en binnen een uur zal afnemen. Er kunnen ernstigere lokale allergische reacties optreden.
Lokale allergische reacties manifesteren zich in de bovenste luchtwegen of in het maagdarmstelsel. Jeukende mond
werd gemeld bij 39% van de patiënten, irritatie van de keel bij 29% van de patiënten en jeukende tong werd gemeld
bij 13% van de patiënten. Systemische allergische reacties, waaronder anafylactische reacties, zijn bekende risico’s
bij patiënten die allergie-immunotherapie krijgen en worden beschouwd als een klasse-effect. Symptomen van het
orale allergiesyndroom kunnen optreden bij inname van bepaalde rauwe groenten, fruit of noten. Behandeling met
Itulazax kan de symptomen van reeds bestaand orale-allergiesyndroom verergeren en er zijn enkele nieuwe gevallen
van orale-allergiesyndroom gemeld. Overdosering: In een fase I-onderzoek zijn volwassen proefpersonen met door
berkenpollen geïnduceerde allergische rinitis en/of conjunctivitis blootgesteld aan doses van maximaal 24 SQ-Bet.
Voor adolescenten zijn er geen gegevens beschikbaar voor blootstelling aan een dosis boven de aanbevolen dagelijkse
dosering van 12 SQ-Bet. Hulpstoffen: Gelatine (afkomstig van vissen), mannitol, natriumhydroxide. Houdbaarheid:
3 jaar. Inhoud van de verpakking: Aluminium blisterverpakkingen met 90 tabletten. Registratiehouder: ALK-Abelló
A/S Denemarken. RVG nummer: 123556. Uitgebreide product informatie; Voor de volledige informatie (SmPC) en
literatuurservice: ALK-Abelló BV, Postbus 60022, 1320 AA Almere, tel 036 – 539 78 40.
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Verkorte productinformatie Rybelsus®
Rybelsus®. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Naam: Rybelsus® 3 mg, 7 mg en 14 mg, tabletten. Samenstelling en farmaceutische vorm: semaglutide 3, 7 en 14 mg,
tabletten. Indicaties: Rybelsus® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde
diabetes mellitus type 2 om glykemische controle te verbeteren als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging: als
monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties; in
combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes. Voor onderzoeksresultaten met betrekking
tot combinaties, werkzaamheid op glykemische controle en cardiovasculaire events, en de onderzochte populaties, zie
rubriek 4.4, 4.5 en 5.1 van de volledige productinformatie. Dosering en wijze van toediening: De startdosis is 3 mg
semaglutide eenmaal daags. Na één maand moet de dosering worden verhoogd naar een onderhoudsdosering van 7 mg
eenmaal daags. Na ten minste één maand met een dosering van 7 mg eenmaal daags, kan de dosering worden verhoogd
naar een onderhoudsdosering van 14 mg eenmaal daags om de glykemische controle verder te verbeteren. De maximale
aanbevolen eenmaaldaagse dosis semaglutide is 14 mg. Rybelsus® is een tablet voor eenmaal daags oraal gebruik. Dit
geneesmiddel moet, ongeacht het tijdstip van de dag, op een lege maag worden ingenomen. Het moet in zijn geheel
worden doorgeslikt met een slok water (maximaal een half glas water, overeenkomend met 120 ml). Tabletten mogen niet
worden gebroken, geplet of gekauwd, aangezien niet bekend is of dit de absorptie van semaglutide beïnvloedt. Patiënten
moeten na inname ten minste 30 minuten wachten voordat ze iets eten, drinken of andere orale geneesmiddelen
gebruiken. Minder dan 30 minuten wachten vermindert de absorptie van semaglutide (zie rubriek 4.5 en 5.2 van de
volledige productinformatie). Contra-indicaties: 2YHUJHYRHOLJKHLGYRRUGHZHUN]DPHVWRIRIYRRUHHQYDQGHKXOSVWRࢆHQ
Belangrijkste waarschuwingen: Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam
en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden. Semaglutide mag niet worden gebruikt bij
patiënten met diabetes mellitus type 1 of voor de behandeling van diabetische ketoacidose. Wanneer behandeling met een
GLP-1-receptoragonist werd gestart, is diabetische ketoacidose gemeld bij insuline-afhankelijke patiënten waarbij de dosis
insuline snel werd verlaagd of stopgezet. Er is geen therapeutische ervaring bij patiënten met congestief hartfalen NYHAklasse IV. Er is geen therapeutische ervaring met semaglutide bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan.
Het gebruik van GLP-1-receptoragonisten is mogelijk geassocieerd met gastro-intestinale bijwerkingen die dehydratie
kunnen veroorzaken. Dit kan in zeldzame gevallen leiden tot een verslechtering van de nierfunctie. Acute pancreatitis is
waargenomen bij het gebruik van GLP-1-receptoragonisten. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kenmerkende symptomen van acute pancreatitis. Bij verdenking op pancreatitis moet het gebruik van semaglutide worden
gestaakt; als acute pancreatitis bevestigd is, mag niet opnieuw met semaglutide worden begonnen. Voorzichtigheid is
geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van pancreatitis. Patiënten die worden behandeld met semaglutide in
combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline, hebben mogelijk een verhoogd risico op hypoglykemie. Het risico
op hypoglykemie kan worden verlaagd door verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline bij het starten van de
behandeling met semaglutide. Bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met insuline en s.c.
semaglutide, is een verhoogd risico op de ontwikkeling van complicaties van diabetische retinopathie waargenomen, een
risico dat niet uitgesloten kan worden bij oraal toegediende semaglutide. Het opvolgen van de doseringsinstructies wordt
DDQEHYROHQ YRRU RSWLPDDO HࢆHFW YDQ VHPDJOXWLGH $OV GH UHVSRQV RS GH EHKDQGHOLQJ ODJHU LV GDQ YHUZDFKW PRHW GH
behandeld arts zich ervan bewust zijn dat de absorptie van semaglutide zeer variabel is en minimaal kan zijn (2-4% van de
patiënten zullen niet worden blootgesteld), en dat de absolute biologische beschikbaarheid van semaglutide laag is.
Bijwerkingen: In 10 fase 3a-studies werden 5.707 patiënten blootgesteld aan alleen semaglutide of semaglutide in
combinatie met andere glucoseverlagende geneesmiddelen. De duur van de behandeling varieerde van 26 weken tot 78
weken. De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren aandoeningen van het maagdarmstelsel, waaronder misselijkheid (zeer vaak), diarree (zeer vaak) en braken (vaak). De meeste gastro-intestinale
bijwerkingen waren mild tot matig van aard en van korte duur. Hypoglykemie werd zeer vaak waargenomen indien
semaglutide gelijktijdig werd gebruikt met insuline of sulfonylureumderivaat. Zie de volledige productinformatie voor
informatie over overige bijwerkingen. Farmacotherapeutische categorie: geneesmiddelen gebruikt bij diabetes,
glucagonachtig peptide-1-agonisten (GLP-1-agonisten). ATC-code: A10BJ06. $ࢊHYHUVWDWXV U.R. Vergoeding: Volledig
vergoed voor bepaalde patiëntgroepen. Datum: november 2020.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl
of bij Novo Nordisk B.V.. Zie voor de volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu. Novo Nordisk A/S, Novo Allé,
DK-2880 Bagsværd, Denemarken. Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK Alphen aan den Rijn; Telefoonnummer: 0172 44 94 94, E-mail: informatie@novonordisk.com
Referentie: 1. SPC Rybelsus®   5RVHQVWRFN - HW DO (ࢆHFW RI DGGLWLRQDO RUDO VHPDJOXWLGH YV VLWDJOLSWLQ RQ JO\FDWHG
hemoglobin in adults with type 2 diabetes uncontrolled with metformin alone or with sulfonylurea: the PIONEER 3
randomized clinical trial. JAMA 2019; 321: 1466-80.
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Verkorte geneesmiddelinformatie
Naam van het geneesmiddel: Plenadren 5 mg / Plenadren 20 mg Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Plenadren 5 mg: Elke tablet met gereguleerde afgifte (MR-tablet) bevat
5 mg hydrocortison. Plenadren 20 mg: Elke tablet met gereguleerde afgifte (MR-tablet) bevat 20 mg hydrocortison. Farmaceutische vorm: Tablet met gereguleerde afgifte. Therapeutische
indicaties: Behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie (bijnierschorshypofunctie) bij volwassenen. Hydrocortison is een glucocorticoïde en de synthetische vorm van endogeen
geproduceerd cortisol. Glucocorticoïden zijn belangrijke steroïden voor het intermediaire metabolisme, de immuunfunctie, het skeletspierstelsel en bindweefsel, en de hersenen. Cortisol
is de belangrijkste glucocorticoïde die door de bijnierschors wordt afgescheiden. Van nature voorkomende glucocorticoïden (hydrocortison en cortisol), die ook zoutretentieeigenschappen hebben, worden gebruikt als vervangingstherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie. Ze worden ook gebruikt wegens hun krachtige ontstekingsremmende effecten bij
aandoeningen van vele orgaansystemen. Glucocorticoïden veroorzaken krachtige en gevarieerde metabolische effecten. Bovendien veranderen ze de immuunreacties van het lichaam op
uiteenlopende prikkels. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 van de volledige SmPC vermelde hulpstoffen. Bijzondere
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Acute bijnierschorsinsufficiëntie: Acute bijnierschorsinsufficiëntie kan ontstaan bij patiënten die bekend zijn met bijnierschorsinsufficiëntie
bij wie de dagelijkse dosering niet volstaat of die zich in omstandigheden met een verhoogde behoefte aan cortisol bevinden. Er zijn voorvallen gemeld bij patiënten die met Plenadren
werden behandeld. Bij patiënten met acute bijnierschorsinsufficiëntie kan een bijniercrisis ontstaan. Daarom dienen patiënten ingelicht te worden over de verschijnselen en symptomen
van acute bijnierschorsinsufficiëntie en bijniercrisis en moeten zij onmiddellijk medische hulp inroepen. Bij een bijniercrisis moet parenterale, bij voorkeur intraveneuze toediening van
hydrocortison in hoge doses, samen met natriumchlorideoplossing voor infusie (9 mg/ml, 0,9%) worden toegepast volgens de huidige behandelingsrichtlijnen. Bijkomende infecties: Bij
voorbijgaande ziekten zoals geringe infecties, koorts ongeacht de oorzaak, stressvolle omstandigheden zoals kleine chirurgische procedures, moet de dagelijkse vervangingsdosis tijdelijk
worden verhoogd (zie rubriek ‘Gebruik bij bijkomende ziekte’). De patiënt moet zorgvuldig worden geïnformeerd hoe hij/zij in deze omstandigheden moet handelen, en moet ook worden
geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zich een acute verslechtering voordoet; vooral in het geval van gastro-enteritis, braken en/of diarree die leiden tot zowel vocht- en
zoutverlies als tot ontoereikende absorptie van oraal hydrocortison. Bij patiënten bij wie de bijnierschorsinsufficiëntie samenvalt met retrovirale infectie, zoals hiv, moet de dosis
zorgvuldig worden aangepast als gevolg van mogelijke interacties met antiretrovirale geneesmiddelen en een verhoogde hydrocortisondosis als gevolg van de infectie. Uit
wetenschappelijke verslagen is niet gebleken dat hydrocortison immunosuppressieve effecten zou hebben bij doses die zijn gebruikt voor vervangingstherapie bij patiënten met
bijnierschorsinsufficiëntie. Daarom is er geen reden om aan te nemen dat vervangingsdoses van hydrocortison een systemische infectie of de gevolgen van zo’n infectie zullen verergeren.
Evenmin is er reden aan te nemen dat de hydrocortisondoses die worden gebruikt voor vervangingstherapie de respons op vaccins verminderen en het risico op gegeneraliseerde infectie
met levende vaccins verhogen. Maaglediging en motiliteitsstoornissen: Tabletten met gereguleerde afgifte (MR-tabletten) worden niet aanbevolen bij patiënten met een verhoogde
maag-darmmotiliteit, i.e., chronische diarree, vanwege het risico op een verminderde cortisolblootstelling. Er zijn geen gegevens van patiënten met een bevestigde langzame
maaglediging of een verminderde-motiliteitziekte/stoornis. Bij patiënten met deze aandoeningen moet de klinische respons worden gevolgd. Het gebruiken van hogere doses
hydrocortison dan normaal: Hoge (suprafysiologische) doses hydrocortison kunnen een verhoging van de bloeddruk, zout- en waterretentie en een verhoogde uitscheiding van kalium
veroorzaken. Behandeling voor lange tijd met hogere dan fysiologische doses hydrocortison kan leiden tot klinische kenmerken die lijken op die van het syndroom van Cushing:
toegenomen adipositas, obesitas in de buik, hypertensie en diabetes. Zo’n behandeling voor lange tijd kan leiden tot een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.
Ouderdom en een lage BMI zijn bekende risicofactoren voor veel voorkomende bijwerkingen van farmacologische doses glucocorticoïden, zoals osteoporose, dun worden van de huid,
diabetes mellitus, hypertensie en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Alle glucocorticoïden verhogen de calciumuitscheiding en verlagen de snelheid van botremodellering. Er is
gevonden dat patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie die voor lange tijd een vervangingstherapie met glucocorticoïden kregen, een verminderde botmineraaldichtheid hadden.
Langdurig gebruik van hoge doses glucocorticoïden kan posterieure subcapsulaire cataracten en glaucoom met mogelijke beschadiging van de oogzenuwen veroorzaken. Zulke effecten
zijn niet gerapporteerd bij patiënten die vervangingstherapie met glucocorticoïden kregen in doses die worden voorgeschreven bij bijnierschorsinsufficiëntie. Psychische bijwerkingen
kunnen voorkomen bij gebruik van systemische glucocorticoïden. Dit kan optreden aan het begin van de behandeling en tijdens periodes van dosisaanpassing. De risico’s kunnen groter
zijn wanneer hoge doses worden gegeven. De meeste bijwerkingen verdwijnen vanzelf na verlaging van de dosis, hoewel specifieke behandeling nodig kan zijn. Schildklierfunctie:
Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie moeten in beeld worden gehouden ten aanzien van een mogelijke verstoring van de schildklierfunctie, omdat zowel hypo- als hyperthyreoïdie
de blootstelling aan toegediend hydrocortison merkbaar kan beïnvloeden. De behandeling van primaire bijnierschorsinsufficiëntie rechtvaardigt vaak de toevoeging van een
mineralocorticoïde. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: Hydrocortison wordt gegeven als een vervangingstherapie met als doel de normale cortisolniveaus te
herstellen. Het profiel van bijwerkingen bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is daarom niet vergelijkbaar met dat bij andere aandoeningen waarbij veel hogere doses orale
of parenterale glucocorticoïden nodig zijn. Uit een onderzoek van 12 weken bleek dat de frequentie en het type bijwerkingen van Plenadren dat eenmaal per dag als MR-tablet werd
gegeven, en van driemaal daags hydrocortisontabletten in het algemeen vergelijkbaar waren. Bij ongeveer één op de vijf patiënten was er een aanvankelijke toename in de frequentie
van bijwerkingen; dit werd waargenomen tot acht weken na de overgang van conventionele hydrocortisontabletten, drie keer per dag, op MR-tabletten die éénmaal per dag werden
gegeven. Deze bijwerkingen (buikpijn, diarree, misselijkheid en vermoeidheid) zijn echter licht of matig, van voorbijgaande aard, van korte duur, maar het kan noodzakelijk zijn de dosis
bij te stellen of bijkomende geneesmiddelen te gebruiken, zie rubriek Gebruik bij bijkomende ziekte’. Vermoeidheid is gerapporteerd als zeer vaak voorkomend. Tabel met bijwerkingen:
Een totaal van 80 patiënten (173 patiëntjaren aan gegevens) is in klinische onderzoeken behandeld met gereguleerde afgifte van hydrocortison. Bijwerkingen uit deze onderzoeken en
postmarketingervaring worden hieronder genoemd. De gegevens worden als volgt per systeem/orgaanklasse en frequentie weergegeven: Zeer vaak (*1/10); vaak (* 1/100, < 1/10).
Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Vertigo, Hoofdpijn; Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Diarree; Vaak: Bovenbuikpijn, Nausea; Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak:
Pruritus, Rash: Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: Artralgie; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Vermoeidheid; Bovendien zijn de
volgende bijwerkingen gerapporteerd voor andere hydrocortisonmiddelen die in hogere doses worden gegeven voor andere indicaties dan als vervangingstherapie voor
bijnierschorsinsufficiëntie (frequenties niet bekend). Immuunsysteemaandoeningen: Activering van een infectie (tuberculose, schimmel- en virale infecties waaronder herpes).
Endocriene aandoeningen: Inductie van glucose-intolerantie of diabetes mellitus. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Natrium- en waterretentie en neiging tot oedeem, hypertensie,
hypokaliëmie. Psychische stoornissen: Euforie en psychose, slapeloosheid. Oogaandoeningen: Verhoogde intraoculaire druk en cataract. Maagdarmstelselaandoeningen: Dyspepsie en
verergering van een reeds bestaande maagzweer. Huid- en onderhuidaandoeningen: Cushing-achtige symptomen, huidstriemen, echymosen, acne en hirsutisme, verstoorde
wondgenezing. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Osteoporose met spontane botbreuken. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van
het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website:
www.lareb.nl. Farmacotherapeutische categorie: Corticosteroïden voor systemisch gebruik, glucocorticoïden. ATC-code: H02AB09. Houder van de handelsvergunning: Shire Services BVBA,
Rue Montoyer 47, B - 1000 Brussel, België. Nummers van de handelsvergunning: Plenadren 5 mg: EU/1/11/715/001 (1 fles met 50 tabletten); EU/1/11/715/003 (2 flessen met 50 tabletten)
Plenadren 20 mg: EU/1/11/715/002 (1 fles met 50 tabletten); EU/1/11/715/006 (2 flessen met 50 tabletten) Afleverstatus: UR Datum van herziening van de tekst: 05/2018. Gedetailleerde
informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. Volledige productinformatie is verkrijgbaar via
de lokale vertegenwoordiger in Nederland: Takeda Nederland bv, Hoofddorp of www.takeda.nl.
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nierpatiënt sinds zijn 17e
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Net als wij
We gaan door totdat Patrick en alle andere
nierpatiënten weer de vrijheid hebben om
gewoon te kunnen leven.
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Huidtherapie Gelderblom is een allround huid- en
oedeemtherapie praktijk in Vlaardingen.
Wij zijn altijd op zoek naar de laatste nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van huid- en oedeemproblemen.

beeld te brengen. Naar aanleiding van deze foto’s en uw hulpvraag
kunnen onze huidtherapeuten een persoonlijk behandelplan
opstellen. De foto’s worden vervolgens gebruikt om de eﬀectiviteit
van de behandelingen te kunnen monitoren.

Bij ons kunt u onder andere terecht voor:
• Acne
• Anti-aging
• Deﬁnitief ontharen door middel van licht- en lasertherapie
• Huidstructuur en huidconditie verbeteren
• Littekens
• Oedeem
• Pigmentvlekken
• Schimmelnagels
• Verwijderen van steelwratjes en andere storende huidplekjes

Wist je dat:
• Wij werken alleen met huidtherapeuten die lid zijn van de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en geregistreerd
staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.
• Al onze huidtherapeuten volgen jaarlijks diverse scholingen om
hun kennis en kunde actueel te houden en op een hoog niveau.
• Al onze huidtherapeuten zijn Internationaal geregistreerd LTA
oedeemtherapeut (Lymphoedema Training Academy).
• Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering is mogelijk.
Heeft u al eens een kijkje in uw huid genomen?
Bij Huidtherapie Gelderblom werken wij met een speciaal
huidanalyse systeem, de Observ 520X. Dit systeem maakt 8
haarscherpe foto’s met verschillende soorten licht om uw huid in

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
informatieconsult:
Online afspraak inplannen: www.huidtherapie-gelderblom.nl
Tel.: 010 737 17 33
info@huidtherapie-gelderblom.nl
Alleen voor Whatsapp: 06 22 33 71 59

Mandy Gelderblom
Allround huid- en oedeemtherapeut en eigenaresse van
Huidtherapie Gelderblom.
Toen ik in mijn pubertijd Acne Vulgaris kreeg, vond ik dit
vreselijk! Er waren alleen geen duidelijke verwijzingen naar
huidtherapeuten of gespecialiseerde schoonheidsspecialisten in
die tijd. Na veel verschillende medicinale middeltjes te hebben
gekregen van de huisarts had ik het redelijk onder controle, maar
door die acne was mijn huid er ook niet veel beter op geworden.
Ik had veel rode en ontsierende littekens in mijn gezicht. Door
peelings is dit toen enorm verbeterd. Dit was voor mij een teken
dat ik naast de allround schoonheidsopleiding, meer wilde gaan
doen en meer kon gaan doen. Als allround schoonheidsspecialist
had ik mij al gespecialiseerd in acnetherapie, deﬁnitieve
ontharingstechnieken en gespecialiseerde huidverbetering
massages. Ik heb inmiddels echt een passie ontwikkeld voor het
huidtherapeutische vakgebied. Of het nu gaat om een acne
behandeling, oedeemtherapie, littekentherapie, deﬁnitieve
ontharing, coagulatie of camouﬂagetherapie. Ik wil mijn
patiënten zo goed mogelijk helpen door mijn kennis, kunde en
ervaring in te zetten.
Ik vind het belangrijk dat mijn team luistert naar uw hulpvraag en
vervolgens een eerlijk en passend advies geeft.

AFVALLEN
Ondanks mijn
wil een enorme
uitdaging.

Ondersteun uw patiënten
Saxenda®. Een receptgeneesmiddel voor gewichtsverlies
bij volwassenen met een BMI * 27 kg/m2 i.c.m. één of meer
co-morbiditeiten of een BMI * 30 kg/m2.1
Uitsluitend geleverd via www.thuisapotheek.nl
Wilt u meer weten?
www.saxenda-voor-arts.nl
Gebruik de login code:
Sax7261 óf scan de QR-code

8,0 %

Gemiddeld gewichtsverlies na 1 jaar bij volwassenen met
een BMI * 27 kg/m2 en dyslipidemie
en/of hypertensie of BMI * 30 kg/m2.*2
SCALE obesitas en prediabetes: Een 56 weken
durende placebo-gecontroleerde dubbelblinde
studie (n=3731) naar de veiligheid en werkzaamheid van Saxenda® toegevoegd aan leefstijlinterventie in de vorm van een energiebeperkt
dieet en lichaamsbeweging onder begeleiding.

* Gewichtsverlies verschil vs. placebo: -5,4% (P<0,001)2
NL21SX00003 Verkorte productinformatie en referentie zie elders in deze uitgave.

Wetenschap & Innovatiekalender
2021
Inschrijven voor cursussen in reinier Academie

Cursus

2021

tijd

Good Clinical Practice (GCP)
* Training GCP
* Examen GCP (nog geen datum beschikbaar)
* Herregistratie (alleen online: zie website

Dinsdag 9 november

13.00 uur-18.00 uur

Donderdag 26 augustus
Maandag 13 september
Dinsdag 12 oktober
Woensdag 17 november
Donderdag 16 december

17.00 uur-19.00 uur

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

17.30 uur-19.30 uur

van EMWO)

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

Klinische epidemiologie

Statistiek en SPSS

Meld je aan op de wachtlijst in Mijn
Reinier Academie

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

Wetenschappelijke literatuur zoeken
met PubMed

Alleen op afspraak:
bibliotheek@rdgg.nl

Wetenschapscafé

Dinsdag 14 september
Donderdag 14 oktober
Donderdag 25 november

*Aanmelden via agenda ReinierNet of Mijn
Reinier Academie

18.00 uur- 20.30 uur

12.30 uur-13.15 uur

