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 Ondanks mijn wil een   
  enorme uitdaging.

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

•  Adolescente patiënten van 12 jaar en ouder met: 
 -  obesitas (BMI overeenkomend met  30 kg/m² voor 

volwassenen volgens internationale grenswaarden) en 
 -  lichaamsgewicht boven 60 kg. 

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

AFVALLEN

Ondersteun uw patiënten

8,0%
  

Gemiddeld gewichts-
verlies 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 energie beperkt dieet en lichaams-
beweging onder begeleiding.

* Gewichtsverlies verschil vs. placebo: -5,4% (P<0,001)2

NL21SX00021   Verkorte productinformatie en referentie zie elders in deze uitgave.
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Geachte lezer,  
Met veel genoegen bieden we u hierbij het winternummer 
van Reinier Research aan. We zijn bijzonder trots op onze 
kinderarts Nico van der Lely die per 1 mei 2021 de Reinier de 
Graaf Leerstoel ‘Jongeren en Alcohol’  heeft aanvaard aan de 
universiteit van Antwerpen. Onlangs heeft hij zijn inaugurele 
rede uitgesproken. Hoe belangrijk deze benoeming is voor ons 
ziekenhuis wordt toegelicht door prof. dr. Carina Hilders. Ter 
volledigheid staat ook onze derde hoogleraar prof. dr. 
Maarten van der Elst op de groepsfoto.  
 
Amy van Blitterswijk, kinder‐ en jeugdpsycholoog in Reinier, 
vertelt ons meer over de behandeling op de Alcoholpoli waar 
Nico de grondlegger van is. Gevolgd door twee promovendi 
die onderzoek doen naar alcoholintoxicaties: Loes de Veld en  
Louise Pigeaud. Het promotieonderzoek van cardioloog 
Matthijs Bax gaat over hemodynamische ontwikkelingen 
tijdens het acuut hartinfarct. Lisanne van Dessel is aios 
Heelkunde en behandelt in haar proefschrift het genomische 
landschap van gemetastaseerd castratieresistent 
prostaatkanker.  
 
De 13 leden van de nog prille Wetenschapsraad worden aan u 
voorgesteld. En u leest een verslag van de stipendia die de 
Wetenschapsraad heeft uitgereikt. Meer nieuws over de 
activiteiten van de Wetenschapsraad volgen in latere 
nummers van dit blad. 
 
Ook het vernieuwde en ‘verjongde’ Wetenschapsbureau staat 
te popelen om zich aan u voor te stellen en om  te vertellen 
over hun deskundige achtergrond en dito ambities.  
De casus is dit keer zeker niet alledaags, dus laat u inspireren 
en kies het goede antwoord.  

 
 
Wist u overigens dat Reinier de hoogste wetenschappelijke 
impactfactor heeft van alle 27 STZ‐ziekenhuizen, supertrots! 
De lijst met publicaties van het afgelopen kwartaal 
presenteren wij dan ook graag.  
 
Kortom, we hebben een keur aan boeiende en leerzame 
onderwerpen en onderzoeken voor u samengesteld in alweer 
het laatste nummer van dit jaar.  
 
Namens de redactie, 
 
Veel leesplezier!
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Is het wetenschappelijk tijdschrift van 
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Het tijdschrift verschijnt drie keer per 
jaar. 
 
Hoofdredacteur 
Daphne Wijffels 
 
Redactieraad 
Dave Schweitzer, Frans van der Horst, 
Bob Bloemendaal, Nina Mathijssen 
 
 

Informatiespecialist 
Jozé Arkesteijn 
 
Fotografie 
Sing Dekker 
 
Redactiebureau 
Reinier Academie afdeling Wetenschap  
Reinier de Graaf Gasthuis  
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Email: 
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Sinds 1 mei 2021 bekleedt kinderarts Nico van der Lely ‘de 
Reinier de Graaf Leerstoel Jeugd en Alcohol’ aan de 
universiteit van Antwerpen. De leerstoel is ingebed bij de 
faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.   
Het credo van de Antwerpse universiteit is: “De thuisbasis 
van originele denkers en doeners”, een omschrijving die 
Nico past als een handschoen. 
 
De leerstoel is een eervolle kroon op Nico’s onvermoeibare 
werkzaamheden om de jeugd een gezondere toekomst te 
geven, legt Nico uit: “Een professoraat is een verrijking voor 
jezelf en waardering voor noeste arbeid en erkenning voor 
wat je al hebt gedaan. Daarnaast opent het deuren om beter 
onderzoek te doen en het faciliteert om makkelijker subsidies 
te krijgen, promotieonderzoek te begeleiden en om 
internationaal lezingen te kunnen geven.” 
Nico’s professionele netwerk in België is omvangrijk en 
samenwerkingsverbanden gaan ver terug in de tijd dus de 
eerste vraag: “Waarom België?”, is snel beantwoord.   
 
Overtuigen met data  
In Nederland timmert Nico al ruim twee decennia aan de weg 
om alcoholproblematiek onder jongeren te bestrijden. De 
successen die inmiddels behaald zijn door zijn aanpak en 
volharding zijn veelbeschreven en bejubeld, België staat 
daarentegen nog aan het begin van deze strijd. De tijd is nu 
rijp om ook daar alcoholmisbruik onder Belgische jongeren 
terug te dringen. De opgedane kennis en ervaring die Nico 
vergaard heeft, zijn heel goed toe te passen op de Belgische 
situatie, vindt Nico: “De crux is de maatschappij te 
veranderen. Dat doe je via een drietrapsraket, ten eerste de 
alcoholpolikliniek opzetten, ten tweede wetenschap opzetten 
en data verzamelen op landelijke schaal, ten derde het 
maatschappelijke tij laten keren. In België zal dat extra lastig 
zijn omdat er een biercultuur heerst, sterker nog: 
de Belgische biercultuur is onlangs uitgeroepen tot 
immaterieel Unesco‐werelderfgoed.”  
Data verzamelen is het beste vertrekpunt vertelt Nico: “Maar 
dat is dus nog weinig gedaan in België; wat wordt gedronken, 
door welke leeftijdsgroepen en waar, welke groepen en regio’s 
zijn het kwetsbaarst. Ik heb twee Nederlandse en een 
Belgische promovendi aan kunnen stellen, daar ben ik blij 
mee, want zij kunnen voortborduren op het werk dat ik 
afgelopen jaren al gedaan heb. Eén van hen zal zich 
bijvoorbeeld specifiek richten op een efficiënter 
registratiesysteem in België, en zal de onderwerpen preventie 
en bewustmaking verder oppakken.” 

 
Een cultuurverandering teweegbrengen, is altijd complex en 
tijdrovend maar Nico heeft inmiddels ervaren dat goede data 
overtuigingskracht heeft, hij heeft zelf immers jarenlang cijfers 
en grafieken verzameld met dat doel voor ogen. Maar hij heeft 
ook leren denken als ‘een zakenman’: “Om beter te kunnen 
overtuigen, heb ik geleerd om zakelijk te denken, als een 
manager, en heb een managementopleiding speciaal voor 
artsen gevolgd in Frankrijk. Daar heb ik ook geleerd hoe je 
subsidies kunt binnenhalen en hoe je een stichting op kunt 
zetten. Zo is bijvoorbeeld de Stichting Jeugd en Alcohol 
ontstaan. De activiteiten van de Stichting Jeugd en Alcohol 
spelen een belangrijke rol in mijn werk en de bestuursleden, 
waaronder Carina Hilders, denken goed met me mee, ik heb 
daar veel steun aan; we zijn een goed team.”  
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Interview met professor dr. Nico van der Lely
Door: Daphne Wijffels

* Met dank aan: ‘Universiteit Antwerpen’. Fotografie Bernd Hendrickx.

Inaugurele rede professor van der Lely*
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Succes van de alcoholpoli  
Behalve voorlichting op grote schaal om bewustwording te 
kweken over de gevaren van alcohol op jonge leeftijd, worden 
Nico’s successen ook en vooral gezien in de positieve effecten 
van de Delftse alcoholpoli die hij samen met de 
kinderpsychologie in 2006 oprichtte. Kinderen die op de SEH 
belanden met een alcoholvergiftiging krijgen samen met hun 
ouders voorlichting over de mogelijke schade die alcohol 
teweegbrengt bij jonge mensen en in het bijzonder over de 
effecten van comazuipen. Nico vergelijkt comazuipen ook wel 
met de neurologische schade die een klap met een 
honkbalknuppel veroorzaakt en deinst er niet voor terug om 
ouders en kinderen te vertellen dat comazuipen aantoonbaar 
het IQ kan verlagen. Inmiddels zijn er twaalf 
alcoholpoliklinieken opgericht in Nederland en het idee is om 
in België een eerste Jeugd en Alcoholpolikliniek te openen in 
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Nico: “Het is 
belangrijk om net zoals ik dat in Nederland heb gedaan 
netwerken te bouwen met Belgische kinderartsen en 
huisartsen, dat is ook belangrijk voor dataverzameling en 
registratie. Als de pilot goed loopt in Antwerpen kunnen we 
daarna een landelijk netwerk van alcoholpoliklinieken in 
België vorm gaan geven.” 

Maatschappelijke taak 
De leerstoel richt zich de komende drie jaar, behalve op 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar 
alcoholproblematiek, ook op de maatschappelijke component 
van de problematiek. Nico: “Ik had al jong de overtuiging dat 
je, zeker als je wat ouder wordt, wat voor de maatschappij 
hoort te doen. Die taak past wel bij me. De maatschappij 
overtuigen van de schade die alcohol toebrengt aan kinderen 
moet zo breed mogelijk opgepakt worden: van scholen, sport‐ 
en studentenverenigingen tot landelijke en lokale politiek, 
politie, artsen, ouders, en zorgverzekeraars. We maken voor 
scholen en verenigingen voorlichtingsprogramma’s, 
leerboeken, folders en er komt zelfs een escaperoom voor 
studenten. Onze doelgroepen zijn feitelijk de kinderen, de 
ouders, en de beleidsmakers. Preventie is een heel belangrijk 
onderdeel van mijn taak, en wetenschappelijk onderzoek kan 
helpen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke 
problemen.”  

 
Nationaal Preventieakkoord 
De lokale, regionale en landelijke voorlichtingscampagnes 
waar Nico aan heeft meegewerkt en nog aan meewerkt, 
hebben onder meer geleid tot het Nationaal 
Preventieakkoord. Voor wat betreft alcoholgebruik zijn de 
ambities in het Akkoord uit 2018 gericht op het terugdringen 
van problematisch alcoholgebruik maar ook om de kennis 
over gezondheidseffecten van alcohol te vergroten. Nico: “De 
toename van alcoholvergiftigingen die we in het verleden in 
Nederland zagen, zien we nu niet meer. Toch moeten we ons 
blijven inzetten voor het terugdringen van alcoholmisbruik 
onder jongeren. Ik blijf gewoon in Nederland wonen en 
werken en zal ook hier met deze strijd doorgaan. Onder 
andere door me hard te maken voor de verdere uitwerking 
van het Nationaal Preventieakkoord, waarin we als doel 
stellen dat in 2040 jongeren onder de 18 jaar geen druppel 
alcohol drinken. Preventie is overigens één van de strategische 
speerpunten van Reinier, ik zou mijn expertise en landelijke 
netwerk goed kunnen inzetten om onderwerpen rondom 
preventie verder uit te werken.” 

De Stichting Jeugd en Alcohol is in 2010 opgericht en houdt 
zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op 
het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor kind, 
omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, 
onderzoeken en zo mogelijk voorkomen. De stichting streeft 
ernaar haar doel te bereiken door activiteiten te stimuleren 
op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, 
bewustwording en advisering, onderzoek en 
gezondheidszorg. Zie ook: www.stichtingjeugdenalcohol.nl

 De eerste polikliniek Jeugd en Alcohol van Nederland werd 
in 2006 opgericht, in Reinier de Graaf. Deze polikliniek 
groeide uit tot een expertisecentrum. Op dit moment is het 
een onderdeel van een landelijk netwerk van poliklinieken 
Jeugd en Alcohol. In ons ziekenhuis is de richtlijn ‘Voorkom 
alcoholschade bij kinderen’ ontwikkeld. Deze richtlijn wordt 
nu in alle ziekenhuizen toegepast en mogelijk binnenkort 
ook in België. 

Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op een gezonder 
Nederland in 2040 en heeft als doel om roken, overgewicht 
en problematisch alcoholgebruik te bestrijden. Het akkoord 
is gesloten met ruim 70 partijen, zoals 
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
gemeenten, sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, 
maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. (Zie ook: 
www.trimbos.nl/kennis/preventieakkoord‐alcohol) 
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       Een ander wapenfeit waar Nico persoonlijk voor heeft 
gestreden, is de wettelijke verhoging van de leeftijdsgrens 
voor alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar in 2014. In veel 
gezinnen leidde dit kabinetsbesluit er destijds ook toe dat het 
gebruik van alcohol door jongeren uit de taboesfeer werd 
gehaald en een serieus gespreksonderwerp werd tussen 
gezinsleden onderling en tussen ‘gedogende en niet‐
gedogende’ ouders. Zowel ouders als de publieke opinie 
werden hierdoor voor het eerst met de neus op de feiten 
gedrukt: het is volstrekt abnormaal om een oogje dicht te 
knijpen als jonge kinderen alcohol kopen of gebruiken.  
Nico: “De houding t.o.v. alcoholgebruik is in Nederland 
gelukkig ten goede veranderd maar in België is dat anders; de 
leeftijdsgrens is daar nog altijd 16 jaar en ook zijn ouders niet 
overtuigd van de schadelijke invloed van alcohol. Daarnaast 
zijn er waarschijnlijk meer ernstige gevallen van 
alcoholmisbruik onder jongeren. Maar ondanks dat in 
Nederland al veel veranderd en verbeterd is; we zien 
bijvoorbeeld veel minder 12‐13‐jarigen met 
alcoholproblematiek op de poli, wordt drankmisbruik steeds 
vaker gecombineerd met drugsgebruik in Nederland. We zijn 
dus zeker niet klaar.”  
Door Nico’s ‘dream it, wish it, do it’ mentaliteit heeft hij al 
veel bereikt en ontelbaar veel mensen geïnspireerd en in 
beweging gekregen.  
Nico beaamt dit: ,,Als arts kun je echt het verschil maken. 
Maar dan moet je wél de spreekkamer uit.” 
 
Interessante links: 
stichtingjeugdenalcohol.nl 
trimbos.nl 
stap.nl 
brijder.nl 
rookpreventiejeugd.nl 
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Professor dr. Nico van der Lely en professor dr. Carina Hilders*

* Met dank aan: ‘Universiteit Antwerpen’. Fotografie Bernd Hendrickx.
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Wat is het belang van een leerstoel voor ziekenhuizen en in 
het bijzonder voor Reinier de Graaf ziekenhuis? 
“Voor STZ‐ziekenhuizen en academische ziekenhuizen geldt 
wetenschappelijk onderzoek als een belangrijke  basis voor 
de ontwikkeling, het verdiepen en meten van de zorg. Daar 
hebben we allemaal onze verantwoordelijkheden in. Als STZ‐
ziekenhuis doen we erg veel aan wetenschappelijk 
onderzoek; onlangs is door de STZ getalsmatig weergegeven 
dat Reinier de Graaf het hoogste scoort in Nederland voor 
wat betreft wetenschappelijke output. Dat is iets om trots op 
te zijn. Het zit in de genen van onze organisatie om te leren 
en continu te verbeteren en dat te staven met 
wetenschappelijk onderzoek, en om op die manier de kliniek 
te combineren met wetenschappelijk onderzoek.  
Een leerstoel is een verdieping van je wetenschappelijk 
profiel en ook de borging daarvan. Reinier de Graaf heeft 
inmiddels drie leerstoelen: Maarten van der Elst aan de TU 
Delft, ik aan de Erasmus universiteit en nu Nico van der Lely 
aan de universiteit van Antwerpen. Dat is een bestendiging 
en bevestiging van het wetenschappelijke klimaat van je 

organisatie en daardoor kan onderzoek steeds beter 
gefaciliteerd worden. Door een leerstoel kun je ook meer 
subsidies genereren en meer promotietrajecten begeleiden 
waardoor het wetenschappelijk klimaat beter geborgd wordt. 
En dat leidt uiteindelijk tot betere inzichten en daardoor 
betere zorguitkomsten.”  
 
Carina is ook bestuurslid van de Stichting Jeugd en Alcohol, 
zij ondersteunt de stichting omdat dit goed aansluit bij de 
nieuwe strategie van Reinier waar levensloopgeneeskunde 
een prominente rol inneemt.  
“Alcoholproblematiek onder jongeren is hier een belangrijk 
onderdeel van. Samen met de regiopartners zoeken we naar 
oplossingen voor dit probleem dat niet alleen zorginhoudelijk 
is maar ook een maatschappelijke impact heeft. De zorg is 
tegenwoordig te ingewikkeld om dat alleen op te lossen, daar 
heb je je regiopartners hard bij nodig.  Op die manier kun je 
als ziekenhuis ook een brede maatschappelijk functie 
vervullen en daarin met elkaar samenwerken.” 

Gesprek met Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf Ziekenhuis 
en hoogleraar Medisch Management en Leiderschap naar 
aanleiding van de leerstoel Jeugd en Alcohol

Door: Daphne Wijffels

Professor dr. Carina Hilders

V.l.n.r.:  Drie Delftse professoren Carina Hilders, Nico van der Lely, 
Maarten van der Elst

9INTERVIEW
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‘Het is zaterdagmiddag 16.00 uur en de moeder van Sander 
(14 jaar) wordt gebeld door een onbekende dat ze haar zoon 
op een bankje hebben gevonden in het park. Hij is dronken, 
buiten bewustzijn en de ambulance is inmiddels gebeld en of 
ze zo snel mogelijk kan komen.’  
 
Tijdens het poliklinisch nazorgtraject op de Alcoholpolikliniek 
vertellen ouders en jongeren bij ons, ieder in een eigen 
gesprek, over wat er is gebeurd tijdens de dag van de 
alcoholintoxicatie en hoe zij dit hebben beleefd. Het doel van 
de alcoholpoli is een gedragsverandering bij de jongeren te 
bewerkstelligen en jongeren bewuster te maken van de 
gevaren van alcohol door hen voorlichting te bieden. 
Daarnaast willen we ook een gedragsverandering bij de 
ouders bewerkstelligen door hen meer inzicht te geven in hun 
eigen drinkgedrag en adviezen te geven over het hanteren van 
alcoholspecifieke opvoedingsregels. Beiden met als doel de 
kans op een recidief bij de jongere te voorkomen. Tevens 
screenen we op onderliggende psychosociale en 
neuropsychologische problemen om eventueel verdere 
diagnostiek en/ of behandeling te kunnen indiceren.  
 
NIX18 
Tijdens het gesprek met ouders geven zij desgevraagd aan 
heel erg geschrokken te zijn en dit echt nooit hadden 
verwacht van hun zoon of dochter. Waar de ene ouder op de 
hoogte is van het feit dat zijn/haar kind  af en toe weleens een 
drankje drinkt, dacht de andere ouder dat hun kind daar echt 
nog niet mee bezig was. Tijdens het follow‐up gesprek op de 
alcoholpoli spreken we onder andere met ouders over het 
welbevinden van hun kind, het drinkgedrag van het kind, en 
dat van henzelf, en vragen we risicofactoren uit op het 
ontwikkelen van een (alcohol)verslaving of schade ten gevolge 
van het drinkgedrag. We adviseren ouders om alcohol in ieder 
geval tot de leeftijd van 18 jaar volledig te verbieden (NIX18) 
en deze regel ook te handhaven en te controleren.  
Daarnaast vragen we stereotype opvattingen uit bij ouders, 
zoals ‘drinken kun je het best thuis doen onder toezicht, want 
anders doen ze het toch wel’ en geven we psycho‐educatie om 
onze adviezen ook te onderbouwen. In dit geval leggen we uit 
aan ouders dat het drinken in de thuissituatie de drempel om  
buitenshuis te drinken juist verlaagt, want thuis mag het 
immers wel. Natuurlijk gaan jongeren dit ook stiekem doen 
maar door duidelijke regels te stellen, deze te handhaven en in 

gesprek te blijven met je kind verlaag je het risico hierop 
aanzienlijk.  
 
Motiverende gespreksvoering 
In het gesprek met de jongeren gaan we in op wat er is 
gebeurd op de dag van de alcoholintoxicatie en inventariseren 
we of er sprake is van een trauma. Daarnaast vragen we het 
drinkgedrag en het algemeen functioneren uit van de 
jongeren om te kunnen bepalen of verdere hulpverlening 
geïndiceerd is. Grofweg zien we drie groepen jongeren: de 
jongeren die nog nooit of een enkel slokje hadden gedronken 
en het effect van veel alcohol in een korte tijd totaal niet 
konden inschatten. De groep jongeren die vaker en regelmatig 
drinkt wanneer ze met vrienden afspreken en waarbij het dit 
keer helemaal mis is gegaan. En de groep waarbij alcohol 
wordt gebruikt om gevoelens te dempen en waarbij soms al 
kan worden gesproken van een verslaving. Deze drie groepen 
vergen elk een andere aanpak en ook de adviezen die worden 
gegeven aan de jongeren verschillen.  
 
Tijdens de gesprekken maken we vooral gebruik van 
motiverende gespreksvoering. Bij motiverende 
gespreksvoering maken we gebruik van open vragen, reflectief 
luisteren, samenvatten, het uitlokken van verandertaal en 
bevestigen met als doel de eigen motivatie om niet te drinken 
uit te vergroten. Uitlokken van verandertaal is kortweg de 
jongere ertoe bewegen d.m.v. gesprekken om zelf positief te 
spreken over het gewenste gedrag (bijv. niet drinken) en dat 
hij/zij zelf vanwege interne beweegredenen ook kan 
beargumenteren waarom hij/zij dit wil en dus ook echt 
gemotiveerd is. Het basisadvies is bij alle jongeren wel 
hetzelfde; namelijk niet drinken tot je 18e jaar. 
 
Evaluatie en follow‐up 
Na het screeningsgesprek zien we ouders en de jongeren 4‐6 
weken later samen nog een keer terug voor het 
evaluatiegesprek om de eerder ingevulde gedragsvragenlijsten 
en de samenvatting van de gesprekken met ouders en de 
jongere terug te koppelen. Met de jongere wordt goed 
afgesproken wat wel en niet mag worden teruggekoppeld aan 
de ouders. Tevens wordt tijdens dit gesprek een advies 
gegeven voor eventueel verdere diagnostiek, hulpverlening of 
wat ons inziens nodig is voor de jongere en het gezin.  
Verdere hulpverlening kan extern plaatsvinden maar vindt in 
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sommige gevallen ook kortdurend bij ons op de polikliniek 
plaats. Denk aan een enkelvoudig trauma waarvoor ‘Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR) geschikt 
is. EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden 
van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een 
ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 
Neuropsychologisch onderzoek vindt over het algemeen hier 
op de polikliniek plaats. Is er al sprake van een vermoeden in 
een bepaalde richting (denk bijvoorbeeld aan ADHD of 
autisme) dan zal naar een instelling verwezen worden die 
hierin gespecialiseerd is. 
  
Vervolgens spreken we af om de jongere nog eens terug te 
zien na 6 maanden. Tijdens het follow‐up gesprek bespreken 
we hoe het de jongeren vergaat 6 maanden later, hoe hun 
drinkgedrag is op dat moment, de effecten van de gesprekken 
in het ziekenhuis en evalueren we evt. ingezette 
hulpverlening. Waar nodig kunnen we tijdens dit gesprek nog 
bijsturen en ronden we af.  
 
‘Sander van 14 jaar geeft tijdens het follow‐up gesprek aan 
echt wel te hebben geleerd van de alcoholintoxicatie en zegt 
niet meer te hebben gedronken. Toezeggen dat hij dit tot zijn 

18e ook echt niet meer zal doen, vindt hij lastig maar 
voorlopig heeft hij hier geen behoefte aan en zal hij dit niet 
doen, zegt hij. Ouders geven aan nu hele duidelijke regels te 
hebben gesteld en deze ook te handhaven en zodra zij merken 
dat hij toch gedronken heeft, kan hij zijn telefoon een week 
inleveren.’ 
 
Amy van Blitterswijk is als kinder‐ en jeugdpsycholoog 
werkzaam op de polikliniek kindergeneeskunde in Reinier. 

Amy van Blitterswijk
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Promotieonderzoek: ”Alcoholintoxicaties bij 
jongeren <18 jaar”. 
 
Door: Loes de Veld 
 
Sinds 2,5 jaar ben ik werkzaam in het Reinier de Graaf 
Gasthuis waarbij ik 50% werk als arts‐assistent 
kindergeneeskunde en 50% werk als onderzoeker voor de 
Stichting Jeugd en Alcohol. Op deze wijze heb ik vanaf het 
begin klinische werkzaamheden kunnen combineren met 
onderzoek. Mijn klinische werkzaamheden als arts‐assistent 
kindergeneeskunde zijn gevarieerd: pediatrie, neonatologie, 
spoedeisende hulp en ook diensten. De andere 50% besteed 
ik aan mijn onderzoek naar het onderwerp acute 
alcoholintoxicaties bij jongeren en aan activiteiten die 
daarmee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld voorlichting op 
middelbare scholen en betrokkenheid bij het project 
‘Verantwoord Alcoholgebruik door Delftse Studenten’.  
 
In mijn onderzoek kijk ik naar verschillende aspecten van zorg 
voor jongeren die opgenomen worden met een 
alcoholintoxicatie: preventie, de acute diagnostiek en 
behandeling en poliklinische follow‐up. Op dit moment zit ik 
in de afrondende fase van mijn promotieonderzoek en heb ik 
genoeg publicaties om mijn proefschrift in te kunnen dienen 
bij de leescommissie. Kortom, het einde van mijn 
onderzoekstraject is in zicht. Het onderzoek zal worden 
voortgezet door een nieuwe PhD‐student, Louise Pigeaud. Ik 
zal ook tijdens haar promotieonderzoek betrokken blijven bij 
het onderzoek.  
 
Het combineren van klinische werkzaamheden en onderzoek 
vereist een goede samenwerking. Mijn promotor (Nico van 
der Lely) en de opleiders van de kindergeneeskunde (Jeroen 
Noordzij en Simone Timmermans) hebben mij altijd gesteund 
in het combineren van onderzoek en kliniek. Mijn rooster 
bestond uit blokken van een aantal weken, afwisselend 
kliniek en dan weer onderzoek. Petra Overbeek, de 
secretaresse, heeft een grote rol gespeeld in het aanpassen 
van roosters en rekening houden met bepaalde afspraken 
voor bijvoorbeeld onderzoek. Roostertechnisch kan het 
combineren van onderzoek en kliniek een flinke uitdaging 
zijn!  
 
Blokken van een aantal weken onderzoek hebben als 
voordeel dat ik me volledig kon focussen op onderzoek en 
echt stappen kon zetten in het analyseren van data en het 
schrijven van artikelen. Een aantal weken onderzoek 
achtereen zorgt voor een hogere productiviteit en werkt voor 
mij een stuk beter dan losse dagen of dagdelen. Basisartsen 
die onderzoek en kliniek willen combineren, raad ik dan ook 
aan om te kijken of dit een mogelijkheid is! Voor mijn 
klinische werkzaamheden waren blokken wel een uitdaging. 

Met name toen ik net begon, was het fijn om voor een 
dienstblok bijvoorbeeld nog een weekje de verlospieper te 
hebben of op de spoedeisende hulp te staan om ook weer 
met genoeg vertrouwen en klinische vaardigheden aan een 
dienstblok te kunnen beginnen. Klinische vaardigheden, zoals 
bijvoorbeeld het prikken van infusen en katheteriseren, 
vergen veel oefening. Het is nu pas na 2,5 jaar dat ik merk dat 
mijn klinische vaardigheden ook tijdens onderzoeksweken op 
hetzelfde niveau blijven.  
 
Hoewel veel mensen denken dat het combineren van 
onderzoek en kliniek juist ten koste gaan van werk‐
privébalans, is dat voor mij juist omgekeerd. Zeker sinds de 
komst van de coronaperiode en digitalisering van 
bijvoorbeeld de overdracht, onderwijs en de grote visite, is 
dat makkelijker geworden. Voor de coronaperiode werkte ik, 
om te voorkomen dat ik toch voor klinische taken gevraagd 
werd, ook al vaak thuis. Nu kan ik tijdens mijn 
onderzoeksweken ook betrokken blijven bij de kliniek. 
Daarnaast kan ik tijdens onderzoeksweken veel flexibeler 
mijn eigen tijd indelen. Soms begin ik bijvoorbeeld iets eerder 
op de dag, bijvoorbeeld rond een uurtje of 07:00 waarop ik 
tijdens klinische werkzaamheden in de auto stap naar Delft, 
en heb ik aan het eind van de middag tijd om naar de kapper 
of tandarts te gaan of met vrienden af te spreken. Als ik 
echter een goede schrijfflow te pakken heb, ga ik juist na het 
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avondeten nog even door. Tijdens de lunchpauzes thuis heb 
ik kans om een rondje door het park te wandelen, te lunchen 
met vrienden of om bijvoorbeeld een boodschap te doen of 
een wasje op te hangen. Aan de andere kant is de verleiding 
soms groot om dan ook in mijn ‘vrije tijd’ aan onderzoek te 
werken en heb ik ongetwijfeld best veel ‘overuren’ in mijn 
onderzoek zitten.  
 
Uiteindelijk wil ik graag kinderarts worden en zie ik mezelf 
met name als klinische dokter. Uit het combineren van 
onderzoek en kliniek, heb ik met name geleerd dat variatie in 
werkzaamheden mij veel energie kunnen geven. Ik zou dan 
ook klinische taken willen blijven combineren met niet‐

klinische taken. Hoewel onderzoek een deel uit zou kunnen 
maken van mijn niet‐klinische taken, heb ik de afgelopen 2,5 
jaar ook erg genoten van de maatschappelijke aspecten van 
mijn onderzoek, het voorlichting geven op middelbare 
scholen en projecten buiten het ziekenhuis. Ik zou het leuk 
vinden als mijn dagelijkse werkzaamheden zich gedeeltelijk 
afspelen binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook 
daarbuiten! 
 
Loes de Veld is ANIOS Kindergeneeskunde in Reinier De Graaf 
en onderzoeker bij de Stichting Jeugd en Alcohol.

Promotieonderzoek: “Coronary hemodynamics in 
acute myocardial infarction”. 
 
Door: Matthijs Bax 
 
Veel mensen ontwikkelen in hun leven een hartinfarct. Het 
herstel van de hartfunctie na het hartinfarct en de 
langetermijnoverleving zijn enorm verbeterd door adequate 
defibrillatiemogelijkheden en vroege behandeling door 
trombolyse en acuut dotteren (PCI). Mensen met een redelijk 
vergelijkbaar hartinfarct en vergelijkbare behandeling kunnen 
echter een vrij groot verschil laten zien in mate van herstel. 
Om het herstel beter te kunnen voorspellen ten tijde van het 
acute infarct en om beter te begrijpen waarom deze 
verschillen optreden, startte ik mijn onderzoeken aan het 
einde van de vorige eeuw.  
Bij patiënten met acuut voorwandhartinfarct onderzochten 
we hoe de bloedstroom in de afgesloten kransslagader weer 
op gang kwam door het vat te dotteren. Door middel van een 
Dopplerkristal op een voerdraad in de kransslagader kan de 
snelheid van passerende bloedcellen worden gemeten. De 
bloedstroomsnelheid wordt onder meer bepaald door het 
drukverschil tussen de aorta en het veneuze systeem en door 
de weerstand die het bloed onderweg ondervindt, vooral in 
de kransslagader en in het haarvatenbed.  
Over de functie van dit microvasculaire hartvaatbed rondom 
het acute infarct was in de tijd van het starten van mijn 
onderzoeken nog niet erg veel bekend. Het microvasculaire 
vaatbed in het hart heeft een belangrijke functie in het 
regelen van de mate van doorbloeding van het hart. Op 
momenten dat het hart harder moet werken, adapteert de 
microvasculaire weerstand zodanig dat door verlaging van de 
weerstand een grotere bloedstroom naar en door de 
hartspier ontstaat. De functie van het microvasculaire 
vaatbed in het hart kan worden onderzocht door de 
weerstand te meten in dit vaatbed, zowel in basale situatie 
als op het moment van intracoronair toedienen van 
adenosine, waardoor hyperemie, verlagen van de weerstand 
en dus maximaal bereikbare flow ontstaat. De coronaire flow 
reserve (ratio tussen de stroom bij maximale hyperemie en 
de basale bloedstroom) en de microvasculaire weestand 
geven een indicatie van de functionele status van het 
haarvatenbed in het hart.  

Microvasculaire disfunctie in de setting van myocardinfarct 
met ST‐segmentelevatie (STEMI) speelt een belangrijke rol bij 
een slechte klinische uitkomst op de lange termijn. 
Microvasculaire disfunctie in het hart kan bestaan   ondanks 
succesvolle acute PCI van de epicardiale coronaire occlusie. 
Intracoronair afgeleide coronaire stroomkarakteristieken 
kunnen worden gebruikt om de coronaire microcirculatie te 
evalueren. 

December 2021
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Wij onderzochten hoe het beloop in de tijd was van het 
herstel van de bloedstroom en de functie van het 
microvasculaire vaatbed in zowel het hartinfarctvat als in de 
niet‐infarctgerelateerde kransslagader (referentievat).  
Andere vragen waren of wij de patiënt met een slechtere 
uitkomst al vroegtijdig, tijdens en direct na het acuut 
dotteren, zouden kunnen herkennen aan verschillende 
infarctgerelateerde patiëntkarakteristieken, aan de mate van 
verkregen reperfusie en de microvasculaire functie direct na 
het dotteren. Verder keken we hoe de microvasculaire functie 
zich na het hartinfarct ontwikkelde, na een week en na een 
half jaar na het infarct. En of er een relatie was tussen het 
herstel in deze microvasculaire functie en het herstel van de 
pompfunctie van het hart alsook de overleving op lange 
termijn.  
 
Mijn onderzoekswerkzaamheden verricht ik naast mijn werk 
als cardioloog, aanvankelijk in Amsterdam (AMC) en later in 
Haga, RdGG en LLZ. Het nadeel van deze combinatie is dat het 
tempo wat lager ligt dan als je fulltime onderzoeker bent. Het 
voordeel is dat je lange termijnresultaten van je 
patiëntengroepen kan verzamelen en dat je verworven 
inzichten in kan zetten in nieuwe vraagstellingen en 
onderzoeken die in de loop van de jaren relevant worden. 
 
Uit onze onderzoeken kwamen de volgende resultaten naar 
voren: 
• De coronaire flowreserve en flowcapaciteit in zowel de 

infarct‐ als de niet‐infarctgerelateerde kransslagader waren 
gestoord direct na reperfusietherapie (acute PCI) voor een 
hartinfarct; 

• Het vermogen van het microvasculaire vaatbed om te 
verwijden (vasodilatatie), de weerstand te verlagen en meer 
bloed door te laten, na acute PCI bij patiënten met een 
myocardinfarct van de voorwand, was geassocieerd met 
herstel van de linkerventrikelfunctie; 

• De Dopplerkristal getipte voerdraad kan patiënten 
identificeren met schijnbaar (angiografisch) herstelde 
epicardiale bloedstroom maar met verminderde 
microvasculaire reperfusie; 

• Een lage coronaire flowreserve in het referentievat (op 
afstand van het infarctvat) en niet in het hartinfarctvat na 
reperfusie (acuut dotteren) was geassocieerd met een 4‐
voudige toename van cardiale mortaliteit na 10 jaar 
follow‐up; 

• Aanhoudende verslechtering van de coronaire flowreserve 
in de niet‐infarctgerelateerde, referentiekransslagader bij 6 
maanden follow‐up, was geassocieerd met een 10‐voudige 
toename van het 10‐jaars risico op cardiale mortaliteit; 

• Een verhoogde glucosespiegel bij opname in de setting van 
een acuut hartinfarct bij niet‐diabeten was geassocieerd 
met een verminderde microvasculaire functie in 
referentiekransslagaders. 

 
Conclusie 
Verdere kennisontwikkeling van de coronaire 
pathofysiologische veranderingen en microvasculaire 
hemodynamica tijdens en na het acute hartinfarct is nodig 
om zowel het ‘bekende’ ziektebeeld hartinfarct beter te 
begrijpen als om de behandeling beter te kunnen richten. 
Deze kennis kan in de praktijk goed worden ingezet voor 
vroege risicostratificatie, mogelijk aanvullende therapieën en 
voor een betere interpretatie van het ziektebeloop van de 
hartinfarctpatiënt. 
 
Matthijs Bax is interventiecardioloog en medisch manager 
van het Hart LongCentrum in HagaZiekenhuis en medisch 
manager cardiologie in Reinier de Graaf. 
 
Promotiedatum: 2 juni 2021 
Link naar het proefschrift: 
http://my‐thesis.info/PDF/Bax/bax.html 
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Promotieonderzoek: “Unravelling the Genomic 
Landscape of Metastatic Prostate Cancer – a prospect 
on patient stratification using blood‐based 
biomarkers”. 
 
Door: Lisanne van Dessel 
 
De afgelopen jaren heb ik als arts‐onderzoeker op de 
afdelingen Interne Oncologie en Experimentele Urologie van 
het Erasmus MC Kanker Instituut mijn promotieonderzoek 
verricht. Dit was onder begeleiding van mijn promotoren 
prof. dr. R. de Wit, prof. dr. ir. G.W. Jenster en prof. dr. J.W.M. 
Martens, en mijn copromotor dr. M.P.J.K. Lolkema. Op 1 juni 
2021 heb ik mijn proefschrift verdedigd.  
 
Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik translationeel 
onderzoek verricht, waarbij ik zowel klinische studies heb 
opgezet, als experimenten in het laboratorium heb 
uitgevoerd. Hierbij was het uitdagend om bevindingen in het 
laboratorium te vertalen naar de klinische praktijk. 
 
Introductie 
Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen 
wereldwijd en in Nederland werd in 2018 bij meer dan 
12.000 mannen deze diagnose gesteld. Prostaatkanker staat 
bekend als een niet‐agressieve kanker, maar mannen die bij 
de diagnose metastasen hebben of deze tijdens het 
ziektebeloop ontwikkelen, vormen een groep met een slechte 
uitkomst. Hoewel het therapeutisch landschap voor 
gemetastaseerd prostaatkanker het afgelopen decennium 
drastisch is veranderd, blijft het een uitdaging om de juiste 
behandeling, op het juiste moment, in de juiste volgorde, of 
als combinatie voor een individuele patiënt te selecteren, 
omdat het ons aan biomarkers ontbreekt die kunnen 
voorspellen of een patiënt zal reageren en die we kunnen 
vervolgen om te evalueren of een behandeling aanslaat. Dit is 
van belang om de beste uitkomst voor een patiënt te 
realiseren en daarbij de kosten en bijwerkingen te 
minimaliseren. 
 
Inhoud van het proefschrift 
Mijn proefschrift beschrijft het genomische landschap van 
gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker. Dit 
onderzoek draagt bij aan een beter begrip over wat deze 
ziekte drijft en hoe we hierop in kunnen grijpen. In hoofdstuk 
2 beschrijven we de identificatie van verschillende clusters op 
basis van specifieke genomische karakteristieken of 
zogenaamde 'genomische littekens'. Deze verschillende 
clusters bevatten patiënten die op basis van hun genomische 
karakteristieken mogelijk in aanmerking komen voor 
moleculair gerichte therapie. 
 
Met onze kennis uit hoofdstuk 2 heb ik geprobeerd om 
nieuwe biomarkers te vinden, genaamd ‘vloeibare biopten’. 
Vloeibare biopten omvatten verschillende entiteiten: 
circulerend cel‐vrij DNA (cfDNA) en RNA (cfRNA), circulerende 
tumorcellen (CTC’s) en exosomen. Het belangrijkste voordeel 

van het gebruik van vloeibare biopten is dat het wordt 
verkregen door een eenvoudige bloedafname. Dit is veilig, 
minimaal invasief en in de loop van de tijd herhaaldelijk 
mogelijk. Bovendien biedt het een ‘real‐time’ 
momentopname van de biologische variabelen die 
tumorgroei en ‐progressie bij gemetastaseerd prostaatkanker 
beïnvloeden.  
Uitgebreide analyses van circulerend tumor DNA (ctDNA) en 
CTC's tonen aan dat ze de genomische samenstelling van 
gemetastaseerd prostaatkanker adequaat weerspiegelen en 
dus tumorbiopten kunnen aanvullen of mogelijk zelfs 
vervangen. Het gebruik van vloeibare biopten bij 
gemetastaseerd prostaatkanker als prognostische, 
voorspellende en therapierespons biomarker is veelbelovend.  
 
In hoofdstuk 5 hebben we ons gericht op het detecteren van 
structurele varianten in ctDNA van patiënten met 
gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker om de 
respons op therapie te evalueren. Grote structurele 
varianten, zoals translocaties tussen chromosomen, zijn 
interessant omdat dit unieke DNA‐moleculen zijn die alleen in 
tumorcellen aanwezig zijn. Onze eerste resultaten laten zien 
dat de kwantitatieve meting van structurele varianten in 
ctDNA overeenkomt met de hoeveelheid kanker in het 
lichaam en dat deze meting eerder kan wijzen op 
ziekteprogressie dan een PSA‐bepaling. Echter, de selectie 
van structurele varianten moet verder worden 
geoptimaliseerd, omdat we bij sommige patiënten de 
correlatie met hoeveelheid kanker en ziekteprogressie niet 

In 2017 kreeg Lisanne de Pieter de Mulder Award van de 
Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie (NVMO) 
voor de twee klinische studies waarbij zij onderzoek deed 
naar circulerend tumor‐DNA (CIRCUS‐studie) en 
circulerende tumorcellen (CIRCLE‐studie) bij patiënten met 
gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Lisanne kon hiermee 
een onderzoeksstage bekostigen om in Düsseldorf de 
moleculaire karakterisering van individuele circulerende 
tumorcellen te bestuderen.

Lisanne van Dessel 
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konden aantonen. Dit kan erop wijzen dat we geen 
structurele varianten hebben geselecteerd die het meest 
representatief zijn voor de tumor. 
 
CTC’s hebben niet alleen een bewezen prognostische waarde 
bij gemetastaseerd prostaatkanker, maar kunnen ook 
gebruikt worden om ex vivo te kweken in het laboratorium.  
In hoofdstuk 6 demonstreren we een ‘proof‐of‐concept’ dat 
patiëntspecifieke organoïden, afkomstig van CTC’s, kunnen 
dienen als ‘real life’ screeningsmodel voor de respons op 
therapie bij gemetastaseerd prostaatkanker. Echter, het 
huidige slagingspercentage en de groeisnelheid van 
organoïden afkomstig uit CTC’s is momenteel nog te beperkt 
om dit concept toe te passen in de kliniek. Bovendien waren 
we in staat om een organoïde cellijn op te zetten die 
langdurig in kweek gehouden kon worden en daarmee een 
waardevolle toevoeging is voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Verder heb ik ook gekeken naar een andere biomarker die 
van belang is in de progressie van gemetastaseerd 
prostaatkanker, namelijk de in de bloedbaan circulerende 
steroïden. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
androgeenreceptor (AR) signaalroute van belang blijft in 
gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker en dat 
resistentie niet alleen afhankelijk is van genomische 
afwijkingen (bijvoorbeeld overexpressie van AR), maar ook 
van veranderingen in de aanmaak en het metabolisme van 
steroïden. 
 
In hoofdstuk 8 tonen we aan dat 11‐ketotestosteron (11KT), 
een 11‐ketogeen androgeen de meest voorkomende 
androgeen is in de bloedcirculatie van gemetastaseerde 
castratieresistente prostaatkankerpatiënten. De circulerende 
levels van 11KT zijn veel hoger dan die van testosteron en 
daarnaast is bekend dat 11KT in staat is om de 
androgeenreceptor te activeren. Onze hypothese is dan ook 
dat 11‐geoxygeneerd androgenen een belangrijke rol spelen 
in AR signaalroute activatie na castratie. Dit wordt 

ondersteund door het feit dat onze geïncludeerde patiënten 
met een hoog totaal androgeen (11KT + testosteron) level 
een langere progressievrije overleving hadden. 
 
Voor het gebruik van vloeibare biopten en steroïde 
hormonen binnen de standaard oncologische zorg is het van 
essentieel belang om de pre‐analytische condities te 
standaardiseren. In hoofdstuk 3, 4 en 7 hebben wij hier 
onderzoek naar verricht, wat kan bijdragen aan het opstellen 
van ‘Standard Operating Procedure’ (SOP) en richtlijnen. 
 
Conclusie 
De klinische toepasbaarheid van op bloed gebaseerde 
markers, zoals vloeibare biopten en circulerende steroïden, 
als voorspellende en responsmarkers moet verder worden 
gevalideerd in prospectieve klinische onderzoeken. Deze 
biomarkers zouden daarom routinematig moeten worden 
afgenomen, net als PSA en radiologische beeldvorming. 
Essentieel bij het identificeren van nieuwe biomarkers, is om 
de complexe biologie van gemetastaseerd prostaatkanker 
verder op te helderen en specifiek om meer inzicht te krijgen 
in de grote populatie van gemetastaseerde 
prostaatkankerpatiënten zonder karakteristieke ‘genomische 
littekens’. 
 
Lisanne van Dessel is AIOS Heelkunde (vooropleiding 
Urologie) in Reinier de Graaf.  
 
Link naar proefschrift: 
www.globalacademicpress.com/ebooks/lisanne_van_dessel 
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De Stichting Dutch Uro‐Oncology Studygroup (DUOS) heeft 
Lisanne genomineerd voor de Fred Guurink Prijs voor beste 
uro‐oncologisch proefschrift! 
De prijs wordt op 6 december uitgereikt op het DUOS 
Jaarsymposium (zie ook: https://stichtingduos.nl/fred‐
guurink‐prijs‐voor‐beste‐uro‐oncologisch‐proefschrift/)

Promotie  Lisanne van Dessel 
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Promotie‐onderzoek: ”Preventie van 
alcoholintoxicaties bij kinderen”. 
 
Door: Louise Pigeaud 
 
Ik ben Louise Pigeaud, 23 jaar, ik ben promovenda bij Nico 
van der Lely en daarnaast volop bezig met mijn coschappen.  
Van jongs af aan wilde ik al andere mensen helpen en blij 
maken. Eerst dacht ik zeker te weten dat ik musicalster zou 
worden, op een creatieve manier bezig zijn samen met 
anderen. Later ontstond de droom om rechercheur bij de 
politie te worden omdat ik mensen wilde beschermen. Maar 
na een stage in het ziekenhuis wist ik het zeker. Mijn 
toekomstdroom om mensen te helpen, werd realiteit toen ik 
de studie Geneeskunde begon.  
 
Onderzoeker in de dop 
In Leiden vond ik helemaal mijn plek, de nadruk ligt daar op 
het opleiden van Capable, Caring and Curious artsen. De 
focus op het patiëntencontact en kennisontwikkeling sprak 
mij hier erg bij aan en daarbij vond ik Leiden een gezellige, 
kleinschalige studentenstad. 
Mijn passie voor speur‐ en recherchewerk kwam weer even 
naar boven toen ik stage liep bij het Nederlands Forensisch 
Instituut, waar ik onderzoek deed naar kindermishandeling.  
Naast deze stage had ik ook een baantje bij de afdeling 
kindergeneeskunde in het LUMC. Tijdens dit werk was ik 
onder andere verantwoordelijk voor de follow‐up van een 
Europese studie naar de ontwikkeling van coeliakie 
(glutenallergie) bij kinderen. Hierdoor werd de passie voor 
het doen van onderzoek bij mij al vroeg aangewakkerd.  
Toen ik voor dataverzameling naar ziekenhuizen door het hele 
land werd gestuurd, kwam ik op een dag ook in het Reinier de 
Graaf ziekenhuis te Delft. Ik raakte hier aan de praat met 
kinderarts Nico van der Lely. Hij vertelde mij over zijn inzet 
voor alcoholpreventie bij jongeren met de Stichting Jeugd en 
Alcohol. Ik vond het ontzettend gaaf dat hij een volle baan als 
kinderarts combineert met alcoholpreventie bij jongeren, en 
daarbij banden aanknoopt in de sportwereld (via NOC‐NSF), 
in de politiek (alcoholwetgeving) en met meerdere 
studentenverenigingen door het land (via de LKVV).  
 
Stoute schoenen aantrekken 
Door de coronacrisis waren mijn geplande coschappen zeker 
een half jaar uitgesteld en was ik dus op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Op een zondagavond trok ik de stoute 
schoenen aan en mailde die enthousiaste kinderarts die ik 
eerder die week had ontmoet. Ik vroeg hem of ik wellicht 
tijdelijk voor zijn Stichting Jeugd en Alcohol zou kunnen 
komen werken nu mijn wachttijd voor de coschappen was 
opgelopen. Binnen 5 minuten kreeg ik een positieve reactie 
terug, ik kon een afspraak inplannen met zijn secretaresse 
Azize. Kort daarna kwam ik goed voorbereid en in een nette 
blazer, ruim op tijd aan bij het Reinier de Graaf ziekenhuis 
voor mijn afspraak met Nico. Na een paar korte vragen aan 
mij vertelde hij enthousiast en in een razendsnel tempo het 
hele beleidsplan van de Stichting en de doelen voor de 
aankomende tijd. Hij enthousiasmeerde mij hoewel ik zijn 

snelle spreektempo maar net kon bijhouden. Na 10 minuten 
was ik aangenomen als student‐onderzoeker en stond ik weer 
buiten. In de treinrit naar huis speelde ik het gesprek in slow 
motion af in mijn hoofd, en met een grote grijns op mijn 
gezicht, ik had er zin in!   
 
Gratie aanvragen  
In augustus 2020 begon ik mijn werk bij Stichting Jeugd en 
Alcohol. Er moest een rapport worden geschreven voor de 
Tweede Kamer om een nieuwe subsidieaanvraag binnen te 
halen voor de Stichting. Door middel van data‐analyses 
beschreef ik de cijfers van de afgelopen jaren en de winsten 
die behaald waren. Zo was ik in no time goed ingewerkt en 
merkte ik hoe leuk ik het doen van onderzoek naar dit 
onderwerp vind. Je kon heel concreet zien wat bepaalde 
effecten waren van preventieve activiteiten van de Stichting 
Jeugd en Alcohol. Dit enthousiasme viel Nico gelukkig ook op, 
en hij bood mij een plek aan als promovenda bij de Stichting. 
Ik was meteen erg blij en vereerd, maar twijfelde wel even 
omdat ik met mijn coschappen zou starten over een paar 
maanden. Na meerdere gesprekken met Nico kwamen we 
samen tot een passende oplossing; een combinatietraject 
waarbij ik mijn reguliere coschappen kan lopen en daarnaast 
promovenda ben voor de Stichting Jeugd en Alcohol. Naast 
de directe begeleiding van Nico van der Lely zal Carina Hilders 
mede de rol van promotor vervullen aan de Erasmus 
Universiteit. Ik schreef mijn onderzoeksprotocol en begon 
met het schrijven van mijn eerste twee artikelen nog voordat 
mijn coschappen waren gestart.  
Als PhD‐kandidaat zonder masterdiploma moet je gratie 
aanvragen bij de decaan van de betreffende universiteit,  

December 2021

 Louise Pigeaud 
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in mijn geval de Erasmus Universiteit. Hierbij moet je onder 
meer door middel van aanbevelingsbrieven en cijferlijsten 
aantonen dat je geschikt bent als PhD‐student en in staat 
bent dit traject af te ronden ondanks dat je nog geen master 
hebt afgerond.  
 
Poco poco 
Ik ben inmiddels begonnen met mijn coschappen en alle 
administratieve zaken met de universiteit zijn geregeld. Ik 
vind de combinatie klinische werkzaamheden en onderzoek 
doen heel leuk. Af en toe sla ik mezelf voor mijn kop als ik in 
de weekenden en avonden achter mijn laptop zit na een 
lange week coschappen, maar gelukkig vind ik het doen van 
mijn onderzoek heel leuk en uitdagend. Ik haal er mijn 
energie uit, zeker als je merkt hoe onze resultaten worden 
ontvangen. Daarnaast is de samenwerking met Nico heel 
goed, ik kan hem altijd bellen als ik vastloop en dan komt hij 
meteen met concrete feedback en zegt hij ‘poco poco’, 
oftewel relax, stapje voor stapje, het komt wel goed. Precies 
wat ik nodig heb op zo’n moment. Binnen een paar minuten 
hangen we dan weer op en heb ik weer nieuwe inspiratie en 
kan ik verder, heel efficiënt! 

Toekomst 
Toekomstplannen heb ik zeker, graag zou ik met mijn 
promotietraject nog meer bewustzijn willen creëren over de 
gevaren van alcohol voor kinderen en dit op een pakkende 
manier willen overbrengen. Ik zal mijn best doen om de 
resultaten van mijn onderzoek uit te dragen onder bepaalde 
doelgroepen, waaronder de sportwereld, de 
studentenwereld, het onderwijs en opvoeders. Daarnaast 
hoop ik een empathische en vaardige arts te worden waarbij 
patiënten zich prettig voelen, zodat ik elke dag met een 
voldaan gevoel thuis kan komen. Af en toe kijk ik terug en 
denk dan: mijn toekomstwensen om mensen te helpen én te 
beschermen zijn uitgekomen door mijn studie geneeskunde 
te combineren met preventie! 
   
Louise Pigeaud doet momenteel coschappen in de regio 
Leiden, Den Haag, Delft en is promovenda voor de Stichting 
Jeugd en Alcohol aan de Erasmus School of Health Policy & 
Management. 
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Het Wetenschapsbureau verwelkomt hierbij een aantal 
nieuwe collega’s en om het plaatje compleet te maken ook 
nog maar een voorstelrondje van ‘oude bekenden’.  
Onder de inspirerende leiding van de duohoofden Hilde van 
der Vegte en Nina Mathijssen zijn de doelen van dit 
energieke team behoorlijk ambitieus en zult u nog veel van 
het nieuwe Wetenschapsbureau horen. 

 
Angelique Nederlof 
Sinds 1 augustus werk ik 
als Adviseur Subsidies voor 
het team Wetenschap van 
de Reinier Academie. 
Voorheen was ik 
programmasecretaris bij 
de subsidieverstrekker 
ZonMw bij het Cluster 
Geneesmiddelen. Daar 
heb ik meegedraaid op 
verschillende 
subsidierondes binnen het 
programma ‘Goed Gebruik 
Geneesmiddelen’ en was 

daarnaast nauw betrokken bij de beoordeling van 
voortgangs‐ en eindrapportages van lopende projecten. Ook 
heb ik een jaar zelf onderzoek gedaan na de afronding van 
mijn opleiding Biomedische Wetenschappen.  
Mijn ervaring en kennis over subsidieprocedures voor 
wetenschappelijk onderzoek kan ik goed inzetten in deze 
nieuwe functie waarin ik aanvragers ga ondersteunen bij het 
vinden van passende financieringsbronnen voor 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Ook zal ik me 
richten op de strategische speerpunten, zoals 
levensloopgeneeskunde en transitie van zorg en ga ik 
adviseren bij het schrijven van de aanvraag, en bij de stappen 
na toekenning van een subsidie. Tevens wil ik aanvragers 
stimuleren om voorafgaand aan het zoeken naar passende 
financiering en het schrijven van de aanvraag goed na te 
denken over het doel van het onderzoek en hoe en met wie 
ze hun onderzoeksidee willen realiseren. Breed draagvlak 
voor het onderzoeksidee en aansluiting van het 
onderzoeksidee bij de speerpunten van de zorgeenheid en de 
afdelingen is hierbij van groot belang.  
De afgelopen maanden lag mijn focus op kennismaking met 
de zorgeenheden, de afdelingen en onderzoekers in het 
ziekenhuis om een beeld te creëren van het onderzoek dat 
wordt uitgevoerd binnen het Reinier de Graaf, welke 
doelstellingen men heeft met betrekking tot onderzoek en 
innovatie en waar behoefte is aan advies en ondersteuning 
bij het aanvragen van subsidies. Aansluitend hieraan ben ik 
begonnen met een interne inventarisatie naar de lopende 
onderzoeken, welke subsidies zijn binnengehaald en hoe de 
onderzoeksgelden zijn ondergebracht binnen het ziekenhuis.  

Daarnaast werk ik aan het opzetten van een subsidiekalender 
dat de aanvragers een overzicht gaat geven van openstaande 
subsidierondes die zullen aansluiten bij de gedefinieerde 
speerpunten van de zorgeenheden. 

 
Babette Bais 
Mijn naam is Babette 
Bais en per 1 december 
2021 ben ik gestart als 
Adviseur Wetenschap bij 
het Wetenschapsbureau 
van de Reinier 
Academie. Na een 
studie Biomedische 
Wetenschappen heb ik 
tijdens mijn 
promotietraject 
onderzoek gedaan naar 
depressie tijdens de 
zwangerschap. Tijdens 
mijn 

promotieonderzoek wilde ik mij graag breder ontwikkelen als 
onderzoeker en heb ik een opleiding in de klinische 
epidemiologie gedaan. Na het behalen van mijn doctoraat 
ben ik aan de slag gegaan als postdoc onderzoeker met 
verschillende onderzoeken binnen de vroege zwangerschap. 
Zo deed ik onderzoek naar mentale gezondheid, slaap, 
eHealth, leefstijl en cardiovasculaire gezondheid.  
Ik merkte echter, ondanks deze brede portefeuille, dat ik toch 
nog breder aan de slag wilde. Ook vind ik het leuk om bezig 
te zijn met wetenschapscommunicatie en merkte ik hierdoor 
dat ik als klinisch epidemioloog graag anderen wil helpen 
binnen de wetenschap. En zo ben ik terechtgekomen bij deze 
functie. 
Ik heb veel verschillende onderzoeken gedaan, dus hierbij 
een greep uit mijn vele interesses: psychiatrie, zwangerschap, 
epidemiologie, (psychotrope) medicatie, slaap, circadiane 
ritme, lichttherapie, embryologie, leefstijl, voeding, 

wetenschapscommunicatie. 
 
Liset Elstgeest 
Begin juli van dit jaar ben ik 
begonnen als Adviseur 
Wetenschap bij het 
Wetenschapsbureau van de 
Reinier Academie. Een 
perifeer ziekenhuis, zoals 
het Reinier de Graaf, was 
nieuw voor mij. Mijn 
achtergrond is in de 
gezondheids‐
/voedingswetenschappen 
en epidemiologie. Ik heb 
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onderzoek gedaan en onderwijs gegeven aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam bij de Afdeling 
Gezondheidswetenschappen. In 2019 ben ik gepromoveerd 
op het onderwerp voeding en depressie. Na een project als 
postdoc onderzoeker over geslachtsverschillen in de 
eiwitbehoefte van ouderen, ging ik werken bij de afdeling 
Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in 
Rotterdam. Op diverse (inter)nationale projecten over 
gezondheid en leefstijl van kinderen, ouderen en chronisch 
zieken heb ik onderzoek gedaan en promovendi begeleid.  
In mijn huidige functie ondersteun ik onderzoekers in het 
Reinier de Graaf met het doen van onderzoek. Dat is heel 
breed: van begeleiding van een studie‐aanvraag bij de 
goedkeuring door METC en directie, en advies geven op het 
gebied van methodologie en statistiek tot ondersteuning bij 
het publiceren van de onderzoeksresultaten. Ik vind het 
belangrijk dat onderzoek van goede kwaliteit is; dat begint bij 
het bedenken van een juiste onderzoeksvraag en het juiste 
studiedesign. Als STZ‐ziekenhuis hebben we ook de taak om 
te onderzoeken of de aangeboden zorg de effecten heeft die 
verwacht worden. Het leuke aan het onderzoek binnen het 
Reinier de Graaf en ook binnen de grotere multicenter 
projecten, vind ik de diversiteit van de onderwerpen en de 
(klinische) toepasbaarheid van de resultaten. We willen de 
zorg en behandelingen blijven verbeteren en daarbij is het 
van belang ook steeds meer te kijken naar preventie. Als 
adviseur draag ik graag bij aan de vele ambities van ons team 
om de wetenschap binnen het ziekenhuis naar een hoger 
niveau te tillen.  

 
Laura Pruyn 
Sinds januari 2021 werk ik 
voor het 
Wetenschapsbureau als 
Beleidsadviseur. Samen 
met mijn collega’s streef 
ik ernaar om het 
Wetenschapsbeleid zo 
eenduidig mogelijk neer 
te zetten en processen 
nauwkeurig maar ook 
efficiënt in te richten. Het 
einddoel is om de 
kwaliteit van het 
wetenschappelijk 
onderzoek te 

waarborgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het doen 
van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk is voor 
iedereen en dat wij onderzoekers goed kunnen 
ondersteunen.  Mijn vorige werkgever was ZonMw; een 
organisatie die in opdracht van het Ministerie van VWS 
subsidies verstrekt voor gezondheidsonderzoek en 
gezondheidsprojecten. Ik vind het heel leuk om nu dichter op 
de praktijk te zitten en om te zien met hoeveel energie men 
hier aan de best mogelijke zorg werkt.  
 

Maaike de Leeuw 
Ik heb ruim 17 jaar als 
obstetrieverpleegkundige 
en lactatiekundige 
gewerkt in de Isala 
klinieken en het IJsselland 
ziekenhuis. Omdat ik mij 
al die jaren steeds het 
waarom van 
verpleegkundige 
handelingen en beleid 
afvroeg en omdat ik 
wetenschappelijk 
onderzoek erg interessant 
vind, ben ik 
Verplegingswetenschap 

gaan studeren. Tijdens deze studie heb ik de switch gemaakt 
naar de functie van stafmedewerker op het stafbureau van 
het IJsselland, waar ik me met beleid bezig hield. 
Sinds 2018 ben ik werkzaam binnen het Reinier de Graaf op 
het Bureau Verpleegkundige Zaken (BVZ), eerst als 
projectleider en later als senior adviseur. Eind vorig jaar ben 
ik ook bij het Wetenschapsbureau gestart als Adviseur 
Wetenschap met het aandachtsgebied verpleegkundig 
onderzoek. Als adviseur begeleid en ondersteun ik samen 
met mijn collega’s onderzoekers in het proces rondom 
onderzoek. Daarnaast ontwikkelen wij momenteel een 
meerjarenplan om verpleegkundig onderzoek binnen het 
Reinier  de Graaf te positioneren en te faciliteren. Dit betreft 
zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkgericht 
onderzoek door studenten van de opleiding hbo‐
verpleegkunde en Evidence Based Practice (EBP).  
In de Wetenschapsraad vertegenwoordig ik de 
verpleegkundige beroepsgroep, ik verzorg verder de EBP‐
scholing voor verpleegkundigen en ondersteun waar nodig 
hbo‐studenten bij methodologische vragen rondom hun 
afstudeeronderzoek.  
Eén dag in de week werk ik nog voor het BVZ waar ik mij 
onder andere bezighoud met het evidence based maken van 
de protocollen; dus de vertaalslag van onderzoek naar de 
praktijk en beleid. 

 
Nina Mathijssen 
Sinds 1 augustus 2020 
werk ik naast Hilde van 
der Vegte als hoofd 
Wetenschap van de 
Reinier Academie. Ik 
werk 1 dag in de week, 
op de dinsdag, in Reinier 
en de andere dagen 
werk ik als hoofd van het 
Kenniscentrum voor 
Wetenschap, Innovatie 
en Kwaliteit in het 
Reinier Haga 

December 2021
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Orthopedisch Centrum in Zoetermeer. 
Ik heb Geneeskunde en Bewegingswetenschappen 
gestudeerd en ben daarna gepromoveerd in de orthopedie 
en werk al sinds 2011 in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Voor 
de verhuizing van de orthopedie naar Zoetermeer werkte ik 
als onderzoekscoördinator op de afdeling Orthopedie en heb 
in die functie veel ervaring opgedaan met het opzetten, 
uitvoeren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek.  
Binnen de Reinier Academie hou ik me vooral bezig met het 
wetenschappelijk inhoudelijke deel en hoop met mijn 
ervaring in de wetenschap een bijdrage te leveren aan de 
verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek 
binnen de Reinier Academie en het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis. 

  
Hilde van der Vegte 
Sinds januari 2020 ben ik 
hoofd Wetenschap en stuur ik 
samen met Nina Mathijssen 
(vanaf zomer 2020) het 
Wetenschapsbureau en 
Kenniscentrum aan.  
Ik voel mij thuis in het Reinier 
de Graaf, vrijwel mijn hele 
loopbaan ben ik er al 
werkzaam. Met mijn 
achtergrond in de 
Gezondheidswetenschappen 
ben ik in 2006 gestart op de 
afdeling Kwaliteit, waarna ik elf 

jaren meerdere functies binnen het vakgebied Kwaliteit en 
Veiligheid van zorg heb bekleed. Mensen kennen mij mogelijk 
uit die periode als projectmanager NIAZ‐accreditatie (2009‐
2012) of als manager Kwaliteit & Veiligheid (2012‐2017).  
Na een korte zijstap elders ben ik in 2018 teruggekeerd als 
projectmanager STZ‐visitatie en RGS‐instellingsvisitatie. Het 
belang van wetenschap voor onze STZ‐status maakte dat mijn 
nieuwe plek bij het team Wetenschap vervolgens als een 
goede match voelde. Een plek ook waar ik volop kansen en 
uitdagingen zie. Mijn kracht ligt in het vormgeven van een 
professionele organisatie, met een goed functionerend en 
deskundig team van professionals. Samen onze ambities op 
het gebied van wetenschap vertalen naar een stip op de 
horizon en daar elke dag samen aan werken, daar krijg ik 
energie van. En samen nog veel mooie dingen neerzetten om 
het wetenschappelijk onderzoek in het Reinier de Graaf te 
laten floreren, ik kijk er naar uit!  
 
Jozé Arkesteijn 
Binnen het team Wetenschap vervul ik de functie van 
Informatiespecialist in het Kenniscentrum. Je kunt bij mij o.a. 

terecht voor advies en 
ondersteuning bij 
literatuuronderzoek in diverse 
wetenschappelijke databases, 
waaronder PubMed, CINAHL 
en The Cochrane library. 
Je kunt bij mij ook aankloppen 
voor het aanvragen van 
wetenschappelijke literatuur 
uit andere bibliotheken, het 
bestellen van boeken en 
vragen over Endnote. Het 
verzamelen van de artikelen 
die gepubliceerd worden door 
medewerkers van het Reinier 
en het onderhouden van de catalogus en de website van de 
bibliotheek behoren eveneens tot mijn taken. 
Mijn werkzame leven is begonnen bij de TU Delft, waar ik als 
bibliotheekmedewerker in een aantal verschillende functies 
veel heb geleerd. Als medewerker van de informatiebalie en 
de servicedesk heb ik veel ervaring op kunnen doen bij het 
zoeken in verschillende databases.  

 
Tanja Baselmans 
Na mijn diploma voor de 
Middelbare Detailhandel 
School ben ik mijn carrière 
gestart met financiële en 
personele administratie en 
werkzaam geweest in diverse 
sectoren, zoals commerciële 
dienstverlening, welzijn, hoger 
onderwijs en een 
designbureau. De laatste 20 
jaar van mijn loopbaan ben ik 
ook verantwoordelijk geweest 
voor de communicatie, zoals 
voor Open Dagen, 

nieuwsbrieven, webcontent en sociale media. In 2016 ben ik 
in het Reinier de Graaf gestart als ondersteuner bij Medische 
Opleidingen waar ik o.a. aanspreekpunt was voor de 
reanimatiescholing en betrokken was bij de start van het 
scenario‐onderwijs. Alle opgedane werkervaring zet ik nu in 
voor het Wetenschapsbureau. 
Als Frontoffice‐ en Researchmedewerker van het 
Wetenschapsbureau ondersteun ik momenteel het team en 
de Wetenschapsraad. Ik ben verantwoordelijk voor de 
planning en organisatie van trainingen en evenementen, zoals 
de Wetenschapsmiddag en de Wetenschapscafés.  
Samen met de adviseurs begeleid ik onderzoekers in het 
Reinier de Graaf bij een studie‐aanvraag voor goedkeuring 
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door de METC en directie, en zijn we continu de processen 
van wetenschappelijk onderzoek aan het optimaliseren.  
De afdeling Wetenschap biedt mij alle kansen om me verder 
te ontwikkelen. Begin 2021 heb ik de opleiding 
Researchmedewerker gevolgd, en de Good Clinical Practice 
training (GCP). Recentelijk heb ik ook de Monitoringtraining 
gevolgd waardoor ik nu samen met een team van opgeleide 
monitoren wetenschappelijke studies monitor. 
Sinds 2017 ben ik ook lid van de ondernemingsraad. Ik vind 
het waardevol om een inkijk te hebben in de volledige 
organisatie en bij te mogen dragen aan een nog betere 
organisatie, inclusief het behartigen van de belangen van de 
medewerkers. Vanuit de OR ben ik actief in de commissies 
Reorganisaties en de Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu 

(VGWM).  
 
Daphne Wijffels 
In 1986 ben ik na de opleiding 
verpleegkunde aan de 
universiteit Leiden Engelse 
Literatuur & Taalkunde gaan 
studeren. Na deze studie en 
vele literaire analyses verder, 
heb ik lange tijd voor 
uitgeverijen van tijdschriften 
gewerkt als journalist, 
columnist en redacteur en 
werkte ik in mijn eigen bedrijf 
als vertaler en gaf taal‐ en 
schrijfcursussen. Vertalen en 
schrijven zijn enorm creatieve 

bezigheden die ik nog steeds met veel plezier doe. 
Al die tijd ben ik parttime in Reinier de Graaf blijven werken 
op diverse afdelingen, zo ben ik o.a. lange tijd hoofd 
Orthopedie geweest. Bij het toenmalige Leerhuis (nu Reinier 
Academie) ben ik begonnen als journalist en eindredacteur 
van Reinier Research. Sinds 2019 ben ik Hoofdredacteur van 
Reinier Research en ben ook nog steeds verantwoordelijk 
voor de eindredactie. Onderzoekers en promovendi vinden 
hun weg naar Reinier Research steeds beter: inmiddels is de 
uitgavefrequentie van Reinier Research verhoogt van 1x per 
jaar naar 3x per jaar.  
Als projectcoördinator Innovatie begeleid ik namens het 
Innovatieplatform startups vanuit onder meer YES!Delft / TU 
Delft met hun validatie van zorginnovaties in het ziekenhuis. 
Het is enorm inspirerend om met deze jonge, enthousiaste en 
inventieve startups te mogen werken. Steeds meer startups 
zien inmiddels in dat het loont om na de klinische validatie te 
bewijzen dat hun product/device de zorg daadwerkelijk 
verbetert en wagen de stap om met hun innovatieve 
oplossing wetenschappelijk onderzoek te doen in Reinier de 
Graaf. Zij worden hierbij vakkundig en enthousiast 
ondersteund door mijn collega’s van het Wetenschapsbureau. 
 
Contact 
Wetenschapsbureau@rdgg.nl 
Subsidies@rdgg.nl. 

December 2021
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De Wetenschapsraad:  
voorstellen van de 13 leden

De Wetenschapsraad bestaat uit:  
(met de klok mee) 
 
‐ Ward Posthuma, internist‐hematoloog en decaan Reinier 

Academie 
‐ Edith van Druten, hoofd research unit oncologie 
‐ Mesut Savas, AIOS interne geneeskunde 
‐ Maaike de Leeuw, adviseur Wetenschap en senior adviseur 

Verpleegkundige Zaken 
‐ Jérôme Wishaupt, kinderarts, lid bestuur MSC en medisch 

coördinator kindergeneeskunde 
‐ Nina Mathijssen, hoofd Wetenschap Reinier Academie en 

hoofd Onderzoeksbureau RHOC 
‐ Hans de Groot, allergoloog en medisch manager 

zorgeenheid Moeder & Kind 

‐ Sandra de Bruijn, verpleegkundig specialist GE chirurgie 
‐ Gerald Kraan, orthopedisch chirurg RHOC 
‐ Pieter van der Pol, medisch immunoloog RHMDC 
‐ Daphne Wijffels, projectcoördinator Innovatie en 

hoofdredacteur Reinier Research 
‐ Frans van der Horst, klinisch chemicus en voorzitter 

Wetenschapsraad 
‐ Hilde van der Vegte, hoofd Wetenschap Reinier Academie 
 
De komende tijd zal de Wetenschapsraad regelmatig 
berichten over de werkgroepen en activiteiten die op stapel 
staan. 

DE WETENSCHAPSRAAD
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Stipendiumpitches Wetenschapsraad 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. Hierover hebben we 
inmiddels uitgebreid bericht in het zomernummer van 
Reinier Research. 
 
Na de Wetenschapsmiddag volgden acht pitches van 
onderzoekers die met hun onderzoeksvoorstel in aanmerking 
konden komen voor een stipendium. (Een stipendium is een 
geldsom waarmee wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd 
wordt.) 
 
Dit jaar werd dit jaarlijkse pitchevenement georganiseerd 
door de in januari jl. opgerichte Wetenschapsraad. De 
onderzoekers kunnen ter ondersteuning van hun onderzoek 
een geldbedrag van maximaal €5.000,‐ toegekend krijgen. 
 
Spelregels voor de pitches: 

Het onderzoeksvoorstel gaat om wetenschappelijk onderzoek 
met als doel een wetenschappelijke publicatie. 
De hoofdonderzoeker is werkzaam in het Reinier de Graaf en 
het onderzoek is Reinier de Graaf geïnitieerd. 
Het onderzoek start binnen 12 maanden na toekenning van 
het stipendium. 
Het bedrag mag óók aan personeelskosten worden besteed. 
Er wordt verwacht dat je als winnaar van een stipendium een 
presentatie geeft in het Wetenschapscafé en/of een artikel 
schrijft in Reinier Research over het onderzoek in kwestie. 
 
Onderzoeksvoorstellen: 
 
1. Onderzoeker: Laura Buiteman, Ventilation Practitioner, IC‐
verpleegkundige, PhD‐kandidaat. 
Titel studie: The Effect of Closed–loop versus Conventional 
Ventilation on Mechanical Power (INTELLiPOWER). 
Omschrijving studie: Beademing kan 
beademingsgerelateerde longschade veroorzaken. 
Longprotectieve beademing verbetert de overleving en 
verkort de beademingsduur bij patiënten met ernstig zieke 
longen. Met de INTELLiPOWER studie wil de onderzoeker 
geautomatiseerde beademing vergelijken met conventionele 
beademing bij beademde IC‐patiënten, met als hypothese dat 
geautomatiseerde beademing longprotectiever (en dus met 
minder energie / een lagere intensiteit /een lagere MP) 
beademt. 
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
Doel financiering: middelen (o.a. datacards) en scholing om 
onderzoek uit te kunnen voeren. 
 
 

2. Onderzoeker: Robert de Meel & Marouska van Ommen, 
beide anios neurologie. 
Titel studie: Beloop van hallucinaties bij homonieme 
hemianopsie. 
Omschrijving studie: In patiënten met de klinische 
verdenking homonieme hemianopsie bij een beroerte 
(ischemie/bloeding) willen de onderzoekers de aanwezigheid 
van hallucinaties en het beloop hiervan onderzoeken. 
Hiervoor zullen ze o.a. een gezichtsveldonderzoek, een EEG 
en een vragenlijst over hallucinaties (QPE) verrichten 3 
maanden na opname. 
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
Doel financiering: bekostigen aanvullende diagnostiek.  
 
3. Onderzoeker: Heleen van der Hulst, arts‐onderzoeker 
chirurgie en klinische geriatrie. 
Titel studie: Kwaliteit van leven en dagelijks functioneren bij 
oudere patiënten na darmkankeroperatie. 
Omschrijving studie: Kwetsbare patiënten hebben ten 
opzichte van fitte patiënten een grotere kans op nadelige 
uitkomsten na operatie, zoals overlijden, complicaties of 
heropnames. De onderzoeker wil onderzoeken of de kwaliteit 
van leven en dagelijks functioneren in het eerste 
postoperatieve jaar verschilt tussen kwetsbare en niet‐
kwetsbare patiënten die al of niet een postoperatieve 
complicatie hebben doorgemaakt. 
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
Doel financiering: Vergoeding gegevensverstrekking en 
personeelskosten voor het verwerken, analyseren en 
interpreteren van de gegevens. 
 
4. Onderzoeker: Mirek Karel, aios orthopedie.  
Titel studie: Smart Wrist Project. 
Omschrijving studie: Ontwikkelen van een ‘smart wearable’ 
waarmee patiënten met scapholunaire instabiliteit (SL‐
instabiliteit) van de pols worden begeleid bij het zelf 
uitvoeren van de revalidatie oefeningen en waarmee het 
proces kan worden gemonitord. Na een pilotstudie zal een 
grotere gerandomiseerde studie het verschil in zowel 
therapietrouw als in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven en lichamelijk handelen in kaart gebracht kunnen 
worden. 
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
Doel financiering: Verdere ontwikkeling van verbeterde 
prototypes i.s.m. TU Delft. 
 
5. Onderzoeker: Maarten Koper, aios orthopedie. 
Titel studie: Gehoorschade bij metalen heupprothese. 
Omschrijving studie: Een verhoogd gehalte van kobalt en/of 
chroom (in verleden of heden) in het bloed kan leiden tot 
blijvende gehoorschade. De exacte hoogte van de waarden in 
het bloed waarna schade optreedt, is echter onbekend. Met 
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dit onderzoek wil de onderzoeker i.s.m. afdeling KNO in 
meerdere cohorten nagaan of patiënten met een metalen 
heupprothese gehoorschade hebben.  
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
Doel financiering: Vergoeding voor 160 patiënten voor de 
kosten van laboratoriumbepalingen van kobalt en chroom. 
Het RHMDC participeert in dit onderzoek. 
 
6. Onderzoeker: Thomas Leferink, aios ziekenhuisfarmacie. 
Titel studie: Optimaliseren van postoperatief 
anticoagulantmanagement (PAM); implementatie en 
evaluatie van actieve monitoring van de ziekenhuisapotheek. 
Omschrijving studie: Een belangrijke factor die bijdraagt aan 
incidenten rondom antitrombotische zorg in ziekenhuizen is 
chirurgie. Het ondergaan van een chirurgische ingreep is 
gerelateerd aan 21% van de anticoagulantia gerelateerde 
medicatiefouten. Het beleid rondom antistollingstherapie bij 
patiënten die een operatie ondergaan, is vaak complex. In 
onze studie willen wij het effect van actieve monitoring van 
PAM door de ziekenhuisapotheek op de adherentie aan 
perioperatieve antistollingsprotocollen onderzoeken.  
Gevraagd bedrag: € 4.548. 
Doel financiering: De aanstelling van een Pharmacy 
Practitioner voor de duur van het onderzoek (5 maanden).  
 
7. Onderzoeker: Mesut Savas, aios interne geneeskunde. 
Titel studie: COVID‐19 mRNA‐vaccin respons bij hemodialyse 
patiënten (DIVAs). 
Omschrijving studie: Het is onduidelijk of patiënten met 
eindstadium nierfalen die hemodialyse ondergaan dezelfde 
voordelen hebben bij vaccinatie tegen COVID‐19 als anderen. 
De onderzoeker wil de humorale respons bij 
hemodialysepatiënten beoordelen op verschillende 
tijdstippen na vaccinatie met de eerste en tweede dosis van 
het mRNA‐1273‐vaccin en tevens onderzoeken of het eerder 
doormaken van een COVID‐19 infectie bij deze groep de 
vaccinrespons beïnvloedt. 
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
 
 

Doel financiering: aanschaf kits, laboratoriumkosten, 
publicatiekosten. 
 
8. Onderzoeker: Mesut Savas, aios interne geneeskunde. 
Titel studie: Adipocytokines als voorspeller van ernst COVID‐
19 infectie (OBECYTO). 
Omschrijving studie: Obesitas is geassocieerd met een 
ontregeld immuunsysteem waarbij de vetcellen een 
belangrijke rol spelen mede door de aanmaak van 
verschillende adipocytokines, zoals leptine (pro‐inflammatoir) 
en juist een vermindering van aanmaak van adiponectine 
(anti‐inflammatoir). Het is nog niet duidelijk waarom de ene 
patiënt met adipositas door COVID‐19 op de intensive care 
belandt c.q. komt te overlijden, terwijl de ander zonder die 
intensieve zorg de infectie overleeft. Middels deze studie wil 
de onderzoeker bij patiënten van verschillende 
gewichtsklassen een immunologisch profiel opstellen met 
aandacht voor obesitas‐gerelateerde cytokines om te 
achterhalen of deze markers voorspellers zijn voor een 
ernstig COVID‐19 beloop. 
Gevraagd bedrag: € 5.000. 
Doel financiering: aanschaf kits, laboratoriumkosten, 
publicatiekosten. 
 
De Wetenschapsraad heeft stipendia toegekend aan: 
Heleen van der Hulst, Kwaliteit van leven en dagelijks 
functioneren bij oudere patiënten na darmkankeroperatie,  
€ 5.000. 
Mirek Karel, Smart Wrist Project, € 5.000. 
Robert de Meel, Beloop van hallucinaties bij homonieme 
hemianopsie, € 4.800. 
Mesut Savas, COVID‐19 mRNA‐vaccin respons bij 
hemodialysepatiënten (DIVAs), € 3.500. 
Mesut Savas, Adipocytokines als voorspeller ernst COVID‐19 
infectie (OBECYTO), € 5.000. 
Laura Buiteman, The effect of closed‐loop versus 
conventional ventilation on mechanical power 
(INTELLiPOWER), € 5.000. 
Thomas Leferink, Optimaliseren van postoperatief 
anticoagulantmanagement (PAM), € 4.548.
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V.l.n.r.: juryleden Jérôme Wishaupt, Frans van der Horst, Pieter van der Pol
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Verkorte productinformatie Evenity®
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie 

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

die romosozumab ontvangen. Alle patiënten moeten worden aangemoedigd om goede mondhygiëne te hand-
haven, routine tandheelkundige controles te ondergaan en tijdens behandeling met romosozumab onmiddellijk 
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ONK hebben of ontwikkelen terwijl ze romosozumab gebruiken, moeten zorg ontvangen van een tandarts of een 
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de aandoening verdwijnt en bijdragende risicofactoren waar mogelijk zijn verminderd. Dit middel bevat minder 
dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. Bijwerkingen: De meest 
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vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het ge-
neesmiddel voortdurend worden gevolgd. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Bewaren in de koelkast 
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AN ADVANCED WAY TO 
REDUCE FRACTURE RISK

EVENITY® is indicated in treatment of severe osteoporosis 

in postmenopausal women at high risk of fracture1

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

in just 12 months

A novel bone forming agent 

with a dual eff ect on bone,
increasing bone formation and 

decreasing bone resorption1

Superior fracture risk reduction when

used for 12 months followed by alendronate vs 

alendronate alone in new vertebral, clinical and 

non-vertebral fractures, including hip1,2

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

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

Please see abbreviated product information for additional safety information

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van 

alle bijwerkingen. Melden van een bijwerking kan via e-mail naar ds.nl@ucb.com of u belt 

+31 (0)76 5731140 of +31(0)617520205 ( alleen buiten kantooruren )
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Bij vragen over geneesmiddelen van UCB, 
kunt u contact opnemen met UCBCares
UCBCares.NL@ucb.com

800 3434335 (gratis vanuit Nederland)

+31 (0)76 573 1130 Providing Dedicated Patient Support
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De casus

Het Amerikaanse Hooggerechtshof erkent sinds 1973 het recht op 
abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is. Vanaf ongeveer de 24e 
zwangerschapsweek is de foetus levensvatbaar. In Texas is deze 
wetgeving inmiddels volledig teruggedraaid naar de oude wet door 
toedoen van een zekere Greg Abbott.  En dus terug naar de 
conservatieve ‘Fetal Heartbeat Bill’. Deze wet verbiedt abortus vanaf zes 
weken na de conceptie. Wie een vrouw daarna helpt met een abortus 
kan worden aangeklaagd. De verkoop (ook online) van medicatie om een 
zwangerschap af te breken wordt streng gestraft.  Anno 2021 vallen 
vrouwen uit Texas feitelijk dus terug op middeleeuwse 
behandelmethodes.  
 
Hoe anders was dit in de 70‐er jaren van de vorige eeuw. Progressieve 
abortuswetgeving was het gevolg van het jongerenprotest dat o.a. 
geïnspireerd was als gevolg van de oorlog in Vietnam. In het kader van 
maatschappelijke hervormingen volgde in 1973 een pro‐abortus 
uitspraak n.a.v. van een zaak die in Texas speelde. De zaak ging de 
geschiedenis in als de Roe (achternaam van een ongewenst zwangere 
vrouw) against Wade (de openbaar aanklager) rechtszaak. Roe werd in 
het gelijk gesteld, gesteund door de uitspraak van de Supreme Court.    
 

 
Het wordt u dit keer extra moeilijk gemaakt; het goede antwoord gaat 
namelijk over hetgeen niet klopt.  
De vraag luidt: welk antwoord heeft niets met abortus te maken? 
 
A. Scarborough, hoofdstad van Tobago & toneel van publiekelijke 

terechtstellingen 
 
B. Scarborough Fair in het Verenigd Koninkrijk & peterselie, salie, 

rozemarijn en tijm 
 
C. Scarborough, stad in het Verenigd Koninkrijk & anti‐oorlogslied 
 
D. Mifepristone & Greg Abbott uit de Verenigde Staten 

Door Dave Schweitzer, internist‐endocrinoloog

693663_HCP_Journal_Adv_Evenity_A4_NL.indd   1 30/11/2020   16:07

2021.qxp_Opmaak 1  19-11-2021  10:58  Pagina 31



32 

Reinier Research

SLAM Ortho’s slimme schroeflengtemeter: 
automatische schroeflengtemeting bij het 
opereren van botbreuken
Door: Just Schornagel en Bart Kolling  

Botbreuken van traumapatiënten die op de SEH 
binnenkomen, worden doorgaans door de traumachirurg 
behandeld met een metalen plaat en schroeven. Het is 
belangrijk dat de lengte van de schroeven overeenkomen 
met de botdikte. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot 
een instabiele plaat of veroorzaakt de punt van de schroef 
weefsel‐ of gewrichtsschade.  
 
De huidige gouden standaard om botdikte te meten, is de 
handmatige dieptemeter. Deze wordt na het boren in het gat 
geplaatst en achter de tweede cortex gehaakt waarna de 
chirurg dit afleest en de juiste schroeflengte gekozen kan 
worden. Helaas is deze meetmethode onnauwkeurig en 
levert in ongeveer 9% van de metingen een verkeerde waarde 
op. Behalve het feit dat deze meetstap gemiddeld tot wel 
acht keer per fractuurbehandeling moet worden uitgevoerd, 
kan pas na doorlichting bepaald worden of de juiste maat 
schroef geplaatst is. Dit kost onnodig extra tijd en bij een 
onjuiste schroeflengte moet het implantaat worden 
weggegooid. Daarnaast ontstaan onnodige complicaties voor 
de patiënt, zoals pijn en heroperatie.  
Bas de Hartog, orthopedisch chirurg uit MCL en een van de 
oprichters van SLAM Ortho, vroeg zich tijdens het opereren 
af: “Hoe kan het dat op een bouwplaats afstanden worden 
gemeten met lasers en ik nog met een handmatige 
dieptemeter sta te opereren?” Bas benaderde TU Delft 
ingenieurs Bart Kolling en Just Schornagel en samen richtten 
zij de startup SLAM Ortho op met als doel om een slimme 
schroeflengtemeter te ontwikkelen.  
 
Onze oplossing 
Dit bleek mogelijk door een sensorsysteem tussen de 
boormachine en het boortje te plaatsen dat tijdens het boren 
in bot de afstand en de kracht meet die de chirurg uitoefent 
via de boor. De data wordt door de sensoren verzameld en 
draadloos naar een scherm in de OK gestuurd. Daarop draait 
een algoritme dat automatisch de botdikte berekent en dit 
aan de chirurg laat zien. Door gebruik te maken van de 
universele boormachinekoppeling past de sensor op iedere 
standaard boormachine. Na de OK kan de sensor samen met 
de rest van het instrumentarium gesteriliseerd worden en is 
vervolgens klaar voor een volgende ingreep. Behalve dat het 
systeem nauwkeurig meet, stelt het de chirurg ook in staat 
om te meten tijdens het boren; de aparte meetstap per 
schroef kan dus in de toekomst worden overgeslagen. 
 
 

Betere en efficiëntere zorg 
Er zijn op dit moment ca. 900.000 patienten in Nederland 
met osteoporose, dit aantal betreft met name ouderen. Door 
osteoporose neemt het risico op botbreuken toe. De 
voorspellingen zijn dat dit aantal over 10 jaar meer dan 40% 
hoger ligt. Nu breken jaarlijks zo’n 175.000 mensen een bot, 
maar door osteoporose en de vergrijzing is de prognose dat 
het aantal botbreuken de komende jaren flink gaat 
toenemen. Deze toename maakt dat efficiënter en 
doelmatiger omgaan met OK‐tijd steeds urgenter wordt. 
Slimme sensortechnieken, zoals die van SLAM Ortho nemen 
tijdrovende taken uit handen van de chirurg en helpen de 
chirurg daardoor om efficiënter te opereren.  
 
Hoewel er al andere oplossingen op de markt zijn die ook 
trachten de schroeflengte te meten, hebben deze oplossingen 
het nadeel dat vaak extra handelingen nodig zijn, dat ze 
minder nauwkeurig zijn of niet compatibel zijn met de 
huidige boormachines. Gesprekken met artsen in Nederland, 
Denemarken, Spanje e   n het Verenigd Koninkrijk toonden aan 
dat botmetingen daar op de traditionele manier gebeuren; 
een efficiëntere (digitale) manier van botmeting is in die 
Europese landen nog niet doorgebroken. 
Het uitgangspunt van ons ontwikkelteam is dat de techniek 
voor botmetingen laagdrempelig moet zijn om in gebruik te 
nemen. M.a.w. bij de nieuwe digitale botmeting is het niet 
nodig om instrumenten te vervangen en het voegt geen 
nieuwe stappen toe aan de workflow van de chirurg. 
Concreet betekent dit dat de chirurg niet meer handmatig 
hoeft te meten en geen onjuist opgemeten schroeven hoeft 
te vervangen, dat de nieuwe digitale botmeting voor het 
ziekenhuis OK‐tijd bespaart, het weggooien van dure 
schroefimplantaten tot het verleden behoort en dat de 
patient een lager risico heeft op complicaties, zoals pijn en 
heroperatie.  
 
Innovatieproject met het Reinier de Graaf 
Na een pitch voor het Innovatieplatform van Reinier de Graaf 
in januari 2020 is de startup SLAM Ortho onder begeleiding 
van het Innovatieplatform een validatietraject gestart om het 
meetsysteem te testen en verder te ontwikkelen. De 
eindgebruiker, d.w.z. de traumachirurg, speelt hierin een 
grote rol. Diens input en gebruikerservaringen zijn cruciaal 
om prototypes verder te ontwikkelen tot een volwaardig en 
goedwerkend product. In de OnderzoeksOK (Living Lab) van 
RdGG hebben we samen met traumachirurg Mark de Vries al 
een aantal nuttige technische testen kunnen doen, 
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zogenaamde ‘dry runs’ (zonder patiënten!).  
Ook hebben we in 2020 in een consortium met Reinier de 
Graaf meegedaan met een substantiële subsidieronde van 
het Zuid‐Hollandse Innovatieprogramma ZorgTech1 en een 
subsidievoucher kunnen bemachtigen.  
 
Bart Kolling, ingenieur en CTO van het bedrijf: “Behalve 
meekijken op de OK hebben we in Reinier de Graaf ook 
gesproken met chirurgen, OK‐assistenten, de IT‐afdeling, 
afdeling Infectiepreventie, klinische fysica en de sterilisatie 
(Combister) om een duidelijk beeld te krijgen van het 
ziekenhuis als geheel. Met die informatie is een functioneel 
ontwerp gemaakt en zijn prototypes ontwikkeld. De ervaring 
die het Reinier de Graaf heeft op het gebied van innovatie en 
de contacten die gelegd zijn, zijn erg waardevol gebleken. Zo 
is er naast het technische gedeelte ook gekeken naar hoe een 
business case voor het ziekenhuis eruit ziet en wat er komt 
kijken bij de evaluatie van dergelijke medische hulpmiddelen.  
 
Als afsluiting van het validatietraject hebben de 
traumachirurgen de vernieuwde prototypes getest op 
kunstbotten en zijn de metingen van het algoritme 
vergeleken met de resultaten van de handmatige 
dieptemetingen. Iedere chirurg boort anders en doordat we 
met verschillende chirurgen testen, krijgen we behalve meer 
data ook veel beter inzicht in de verschillende stijlen van 
boren. De laatste dataset moeten we nog verzamelen, maar 
tot nu toe ziet de nauwkeurigheid er goed uit. We gaan deze 
resultaten gebruiken om een paper te schrijven en het 
product verder te verbeteren. De nauwkeurigheid van onze 
meettechniek goed onderbouwen, is een belangrijk 
onderdeel voor de acceptatie van ons apparaat.” 
Traumachirurg Mark de Vries vertelt hoe hij het ervaren heeft 
om als hoofdonderzoeker  samen te werken met een startup: 
“De meerwaarde voor mij als arts is dat je samenwerkt met 
de ontwikkelaars zonder dat daar nog allemaal schakels 
tussen zitten. Daarbij vindt er veel overdracht van kennis en 

know how plaats. Zo had ik soms echt geen flauw idee wat 
jullie allemaal kunnen doen en maken en andersom hadden 
jullie soms geen flauw benul van wat er in onze praktijk 
gebeurt. Ik vond dat samen optreden echt heel erg leuk om 
te doen en te ervaren. Een automatische lengtemeting kan 
zeker tijd schelen. Maar los daarvan denk ik dat deze techniek 
na verdere uitwerking en finetuning ook gebruikt kan worden 
voor andere doeleinden.” 
 
De toekomst: data in de OK 
Andere doeleinden zijn dan bijvoorbeeld het gebruik van de 
data van de sensoren. Hoewel de startup zich voorlopig nog 
richt op het doorontwikkelen van de automatische 
schroeflengtemeting zijn er ook al plannen voor 
vervolgstappen. Met name op het gebied van het combineren 
van data ziet het bedrijf nog kansen. Just: “De waarde zit hem 
vooral in het slim combineren van data. In de toekomst 
zouden we de data van onze sensor kunnen gebruiken om de 
chirurg meer inzicht te geven. Bijvoorbeeld hoe sterk het bot 
van de patiënt is waar de chirurg in boort, zodat hij weet hoe 
hard de schroef maximaal aangedraaid kan worden of hoe de 
patiënt het bot kan gaan belasten. Hiermee kunnen slimme 
instrumenten ontwikkeld worden die deze data weer gaan 
gebruiken, zoals een slimme schroevendraaier. Onze huidige 
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Begin van dit jaar is Just door het Financieel Dagblad  
verkozen tot een van de 50 vernieuwers van 2021: een 
nieuwe generatie slimme ondernemers en professionals die 
de toon zetten in Nederland en daarbuiten. Een hele eer, 
maar zegt Just desgevraagd: “De tijd van Edison die op een 
zolderkamertje zat, is voorbij; het zijn tegenwoordig 
multidisciplinaire teams waar de innovatie vandaan komt. 
Bart en de rest van het team verdienen deze benoeming 
natuurlijk net zo goed!”  
(Zie: https://fd.nl/dossier/jongetalenten2021)

Traumachirurg Mark de Vries test de botboor op kunstbotten. Bart Kolling en Just Schornagel

1. ZorgTech is een samenwerking van de provincie Zuid‐Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Innovation Quarter en Medical 
Delta. Kansrijke innovatieprojecten worden ondersteund met subsidievouchers. Voorwaarde is dat de projectsamenwerking bestaat uit een 
technologisch bedrijf/startup en een zorginstelling. De betrokkenheid van een Living Lab, zoals de OnderzoeksOK in RdGG, is een pluspunt. 
 
.
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doelstelling is om de schroeflengtemeting te certificeren, 
maar op termijn zien we meer kansen in de OK om met onze 
technische oplossingen bij te dragen aan een prettige 
werkwijze voor de arts en een optimale patiëntenzorg.”  
 
De uitdaging 
Just Schornagel, ingenieur en CEO, legt uit hoe het is om een 
medisch product te ontwikkelen: “Als startup doen we het 
grootste deel van de ontwikkeling zelf. Dat varieert van de 
techniek ontwikkelen, tot het ophalen van financiering, 
voldoen aan regelgeving en de feitelijke productie. Alles 
gebeurt op ons kantoor bij TU incubator YES!Delft waar we 
met een toegewijd team van zeven mensen aan het product 
werken. Maar als startup kun je het zeker niet alleen. Daarom 
wordt ons team bijgestaan door enkele deskundige 
ontwikkelpartners en een netwerk van ervaren adviseurs. Ons 
uitgangspunt is; wij doen het werk, maar we maken gebruik 
van de ervaringen van anderen om te leren hoe het moet. Ik 
vind het erg gaaf dat je met een klein team in staat bent om 
zo gefocussed aan een product te werken waar meerdere 
vakgebieden bij elkaar komen.”  
Bij het ontwikkelen van een medisch instrument komt een 
hoop kijken. De regelgeving voor medische instrumenten is 
zeer uitgebreid, met name voor het steriele chirurgisch 
instrumentarium. Hierdoor duurt het gemiddeld 5 jaar 
voordat een medisch hulpmiddel volledig gecertificeerd is en 
op de OK kan worden gebruikt, dus er is weinig ruimte om in 
de praktijk te itereren.  

Eén van de grootste uitdagingen voor een startup is om exact 
te doorgronden hoe de eindgebruiker, in dit geval de chirurg, 
te werk gaat. Het product moet bijvoorbeeld 
gebruiksvriendelijk zijn. Zo niet, dan komt het al snel in de 
kast terecht. Daarnaast is het ook belangrijk om te begrijpen 
hoe de logistiek in en rondom het ziekenhuis georganiseerd 
is. Om deze factoren goed te onderzoeken, is de 
samenwerking met een topklinisch ziekenhuis als het Reinier 
de Graaf zeer waardevol. Bart: “Nadat we een pitch hadden 
gehouden voor het Innovatieplatform hebben we ervaren dat 
je goed begeleid wordt en binnen het ziekenhuis in contact 
wordt gebracht met de juiste deskundige mensen om met 
hen verder in gesprek te gaan. Daar zijn jullie als ziekenhuis 
erg goed in.”  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van SLAM 
Ortho, dan kunt u ons volgen op Linkedin 
(www.linkedin.com/slamortho) of via onze website 
(www.slamortho.com)

INNOVATIE

2021.qxp_Opmaak 1  19-11-2021  10:58  Pagina 34



Eigenzinnig. Voorop lopen voor goede zorg.
Vechten voor een eerlĳk systeem. Voor iedereen. 
Eén polis, één premie. Dat is wat DSW kenmerkt.
Liever principieel dan commercieel. 

Meer informatie? www.dsw.nl

2021.qxp_Opmaak 1  19-11-2021  10:58  Pagina 35



36 

Reinier Research

MINT: Minimally INvasive Tensiometry, een 
nieuwe methode om de spanning in de 
buikwand te meten. 
Door: Eveline van Koten 

Bij 30% van de geopereerde buikherniapatiënten is een 
revisieoperatie nodig vanwege infectie, pijn en recidief. De 
rol die buikwandspanning hierbij speelt, is onbetwistbaar. 
De meeste reparatietechnieken tijdens breukchirurgie zijn 
gericht op het verminderen van spanning aan de 
aponeurotische rand, aangezien te hoge spanning direct 
gerelateerd kan worden aan lokale ischemie en terugkeer 
van de hernia. Momenteel wordt spanning subjectief 
waargenomen door de chirurg en zelden intra‐operatief 
gekwantificeerd. De keuze van de procedure is gebaseerd op 
preoperatieve kenmerken van het defect en ervaring en/of 
voorkeur van de chirurg, die zeer variabel kunnen zijn.  
 
Onderzoek toont aan dat een objectieve kwantificering van 
de spanning in de fascie een waardevolle aanvulling kan zijn 
op chirurgische besluitvorming. In de zomer van 2020 heb ik 
in het kader van mijn master Biomedical Engineering op de 
TU Delft een afstudeeronderzoek hiernaar gedaan. Onder 
begeleiding van chirurg Bob Bloemendaal heb ik onderzocht 
of en welke oplossingen er mogelijk zijn om de spanning in de 
buikwand beter te meten. Mijn onderzoek biedt een ‘proof of 
principle’1 voor MINT: minimaal invasieve tensiometrie. 
 
Spanning in de buikwand 
Het is bekend dat overmatige spanning aan de 
aponeurotische rand wondfalen en hernia kan veroorzaken. 
European Hernia Society (EHS) richtlijnen bevelen aan om de 
middellijn te sluiten tijdens herniareparatie. Sommige 
defecten zijn echter moeilijker te sluiten dan anderen. De 
krachten die nodig zijn om een   defect te dichten, kunnen niet 
direct worden gerelateerd aan de grootte van de hernia, blijkt 
uit eerder onderzoek. In plaats daarvan laat de literatuur zien 
dat de grootte van deze krachten patiëntspecifiek zijn en 
gerelateerd aan de compliantie van de buikwand van de 
patiënt. Momenteel is het verloop van de procedure 
gebaseerd op preoperatieve kenmerken en chirurgische 
expertise. Stijfheid van de fascie wordt subjectief 
waargenomen door de chirurg tijdens de procedure. Als de 
fascie met weinig spanning kan worden gesloten, kan directe 
sluiting worden gehanteerd. Als de buikwand nogal stijf is, 
wordt componentenseparatie toegepast, waarbij een deel 
van de buikspieren wordt losgesneden om een spanningsvrije 
fasciale benadering van de middellijn te bereiken. Deze 
laatste methode is erg invasief, zorgvuldige overweging is 
daarom nodig voordat deze wordt toegepast. Uit eerdere 

studies blijkt dat een verhoogde spanning vaak gepaard gaat 
met de noodzaak om componentenseparatie toe te passen, 
aangezien de medialisering anders niet voldoet.  
Hoewel het belang van spanning tijdens een herniaoperatie 
onbetwistbaar is, blijft het een zelden objectief 
gekwantificeerde waarde. Het gebruik van de 'ervaring' van 
de chirurg kan variabel en subjectief zijn. Door voldoende 
gegevens over deze krachten te verzamelen en deze te 
correleren aan operatieve uitkomsten, kunnen 
drempelwaarden worden gevonden waarbij een verhoogd 
risico op recidief bestaat. Eerdere onderzoeken tonen aan dat 
het mogelijk is om spanningen te meten in de buikwand 
tijdens reguliere open buikwandcorrecties. Dit onderzoek 
beschrijft een toepassing voor minimaal invasieve chirurgie 
aangezien deze methode veel voordelen biedt voor de 
patiënt en daarom steeds populairder wordt.  
 
MINT 
MINT is een add‐on hulpmiddel voor bestaande 
laparoscopische instrumenten, waardoor een objectieve 
beoordeling van de buikwandspanning door het gebruik van 
een lineaire veer bereikt wordt. Het instrument kan 
universeel worden gebruikt met handvaten van verschillende 
fabrikanten. MINT is gemaakt van 3D‐geprint 
koolstofvezelversterkt kunststof (Onyx) aan de TU Delft. De 
veiligheid en effectiviteit van het apparaat zijn gevalideerd 
met behulp van verschillende experimenten en 
sterilisatietesten. MINT biedt nauwkeurige en consistente 
resultaten in Newton zonder verdere kalibratie. Resultaten 
tonen aan dat het apparaat gesteriliseerd kan worden door 
middel van een autoclaaf. Het gebruiksgemak en de 
functionaliteit ervan zijn beoordeeld in een klinische setting 
met behulp van een gebalsemd kadaver in het Erasmus 
Medisch Centrum. Verdere testen zullen moeten worden 
gedaan om de resultaten van dit onderzoek verder te 
onderbouwen. De bevindingen van deze studie bieden een 
eerste stap in de implementatie van fasciale 
spanningsmetingen voor intra‐operatief besluitvorming 
tijdens laparoscopische chirurgie. 
 
Hoe werkt het? 
MINT is een 3D‐geprinte klem die bevestigd kan worden op 
een laparoscopisch instrument door middel van een 
klemsysteem. Het instrument bestaat uit drie delen: een 
klem, een mechanische veer en een handvat (figuur 1).  

1.‘Proof of principle’ is een test of experiment om te bepalen of de technologie of het principe dat is bedacht daadwerkelijk functioneert en 
haalbaar is. Dit is een belangrijke stap in een innovatieproces. 
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Tijdens de ingreep wordt MINT bevestigd op het handvat van 
het krokodillenbekje. De crémaillère zorgt ervoor dat het 
krokodillenbekje de rand van de hernia vastgrijpt. Door aan 
het handvat van MINT te trekken, wordt de fascie uitgerekt. 
De kracht die nodig is om deze uitrekking te verkrijgen, kan 
worden afgelezen op het instrument. De verplaatsing van de 
fascierand wordt simultaan gemeten met behulp van een 
liniaal (zie rechterfoto figuur 2). Na de meting wordt MINT 
losgekoppeld en kan de ingreep worden voortgezet.  

 
Toekomst  plannen voor MINT 
Dit onderzoek zet de eerste stappen om een spanningsmeter 
te ontwikkelen die tijdens herniachirurgie kan worden 
toegepast. Het uiteindelijke doel is om spanningsmetingen te 
gebruiken om drempelwaarden op te stellen die als richtlijn 
kunnen dienen tijdens buikwandhernia‐ chirurgie. Zo kunnen 
betere keuzes worden gemaakt met betrekking tot de ingreep 

en uiteindelijk recidieven worden voorkomen.  
Samen met het Erasmus Medisch Centrum (onderzoeksgroep 
R.E.P.A.I.R.) en dr. Bloemendaal zal een vervolgonderzoek 
worden opgesteld om MINT op grotere schaal te testen. 
Optimalisatie van het ontwerp en de procedure zal hierop 
volgen, waarna MINT hopelijk op korte termijn kan worden 
geïmplementeerd in verschillende centra om te beginnen met 
het verzamelen van data met betrekking tot spanning in de 
buikwand.  
 
Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is om de spanningen 
die ontstaan tijdens minimaal invasieve buikwandchirurgie 
objectief te kwantificeren. Het instrument is op veiligheid en 
gebruiksvriendelijkheid getest en geeft nauwkeurige 
resultaten die direct geïnterpreteerd kunnen worden zonder 
verdere kalibratie van het instrument. MINT is steriliseerbaar 
en kan universeel worden toegepast op alle mogelijke 
laparoscopische handvaten van verschillende fabrikanten.  
 
In de herfst zal ik aan een nieuwe uitdaging beginnen bij 
Accenture met een focus op (medische) technologie en life 
sciences. In mijn vrije tijd zal ik nog veel betrokken blijven bij 
de verdere ontwikkeling van MINT. Het afgelopen jaar heb ik 
met veel plezier en trots aan dit project gewerkt, zo verheug 
ik me erop om de implementatie van MINT mee te kunnen 
maken.  

37

December 2021

INNOVATIE

De masteropleiding BioMedical Engineering van de TU Delft 
is een multidisciplinair programma dat tot doel heeft zowel 
inzicht te geven in biologie en medische theorie als 
hooggespecialiseerde technische training op gebieden als 
elektrotechniek, natuurkunde, materiaalkunde en 
werktuigbouwkunde. Hierbij leert de student om 
conceptuele modellen te ontwikkelen vanuit een technisch 
perspectief in nauwe samenwerking met artsen, 
onderzoekers en andere zorgprofessionals.

Chirurg Bob Bloemendaal en Eveline van Koten met MINT   

Figuur 1: Drie onderdelen van MINT: klem (1), mechanische 
veer (2) en het handvat (3). 

Figuur 2: MINT wordt op het handvat geschoven terwijl de 
crémaillère het bekje dicht houdt. Vervolgens wordt de klem 
vastgedraaid met behulp van de draaiknop. Tijdens de ingreep 
trekt de chirurg aan het handvat terwijl hij de uitrekking van 
de fascie meet ten opzichte van de trocar.  
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Wetenschapscafé

Door: Daphne Wijffels

Jeroen van Egmond, aios orthopedie in het RHOC, gaf in juni 
2021 een presentatie over zijn promotieonderzoek naar het 
optimaliseren van fast‐track herstel na totale knieprothese 
(TKP). 
 
Zo’n 1,5 miljoen Nederlanders hebben last van 
gewrichtsartrose. Conservatieve behandelingen van 
knieartrose zijn fysiotherapie, pijnstilling en injecties. 
Wanneer dit onvoldoende werkt, kan een halve of totale 
knieprothese worden geplaatst. Door de verwachte 
stijging van de levensverwachting en een toename van 
obesitas is de verwachting dat het aantal TKP‐ingrepen de 
komende jaren verder zal stijgen (trend: in 2010 20.610 TKP‐
ingrepen, in 2019 gestegen tot 30.968).  
 
Ontwikkeling materiaal: de eerste knieprotheses werden rond 
1860 ontwikkeld en waren gemaakt van ivoor. Vanaf die 
periode zijn verschillende materiaalinnovaties en 
benaderingen de revue gepasseerd. De huidige toepassing 
van materialen, protheseconcept en benadering bevallen 
goed. Op operatief gebied is wel nog een recente innovatie te 
benoemen; het gebruik van een operatierobot om de 
prothese te plaatsen. RHOC werkt daar sinds kort ook mee 
(MAKO‐robot).   
 
Ontwikkeling postoperatief herstel/revalidatie: zo’n 10‐20 
jaar geleden kregen patiënten na een prothese‐operatie 
doorgaans bedrust en bleven soms wel enkele weken in het 
ziekenhuis. Nu zijn patiënten na 1‐2 dagen thuis en in 
sommige gevallen al dezelfde dag. (dagbehandeling TKP). Dit 
is mogelijk geworden door toepassing van fast‐track 
methodes, ook wel rapid recovery genoemd. De Deense 
professor en GE‐chirurg Hendrik Kehlet bedacht ruim 20 jaar 
geleden manieren om het postoperatieve herstel te 
optimaliseren. Orthopedische patiënten, veelal fit, bleken 
goed in een fast‐track traject te passen. De basisprincipes van 
fast‐track zijn feitelijk het afschaffen van zaken die mobilisatie 
bemoeilijken en het goed organiseren van pijnstilling en 
begeleiding. Zo verdween de blaaskatheter en wonddrain en 
werden narcose en opiaten vervangen door resp. een 

ruggenprik en adequate (niet‐sufmakende) pijnmedicatie en 
werden de wondbehandeling, ontslagcriteria en begeleiding 
van patiënten aangepast. Een dergelijk traject kan alleen 
slagen als het in multidisciplinair teamverband wordt 
uitgevoerd; dat betekent van begin tot eind nauwe 
betrokkenheid van onder andere anesthesiologen, 
fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Het doel van een fast‐
track postoperatief traject is niet om patiënten zo snel 
mogelijk te ontslaan maar om optimale revalidatie/herstel te 
bieden. Diverse studies hebben de voordelen van fast‐track 
aangetoond: minder complicaties, minder diep veneuze 
trombose, minder stijfheid, minder sterfte, betere kwaliteit 
van leven, kortere opnameduur (minder kosten), en ook is 
een dergelijk traject veilig gebleken voor de oudere patiënt. 
 
Rapid Recovery Rdgg: in 2009 startte de afdeling orthopedie 
in RdGG met het fast‐track programma genaamd ‘Rapid 
Recovery’ en in 2011 werd Rapid Recovery volledig ingevoerd 
voor TKP en THP. De aanlooptijd van een dergelijk fast‐track 
programma is doorgaans lang omdat meerdere afdelingen en 
disciplines anders moeten gaan werken en mee moeten 
veranderen.  
 
Wat kan nu nog verder verbeterd worden? Zo’n 10‐20% van 
de patiënten geven aan na TKP‐operatie ontevreden te zijn 
over het resultaat. De gedachte is dit te kunnen verbeteren 
door betere perioperatieve zorg te bieden, omdat er weinig 
winst te behalen zal zijn uit verbeteringen van de prothese of 
de operatie.   
Promotieonderzoek: Jeroen ontwikkelde drie 
onderzoeksvragen om te onderzoeken waar en hoe het 
perioperatieve traject kan veranderen en welke 
patiëntengroep daar het meeste baat bij heeft. 
1) Hoe ervaren patiënten een vroeg ontslag? 
2) Hoe herstellen patiënten na een TKP? 
3) Hoe kan fast‐track nog verder worden verbeterd? 
 
De definitieve uitkomsten van Jeroen’s onderzoek zullen 
begin 2022 in een volgend Wetenschapscafé en in Reinier 
Research gepubliceerd worden.

39

Reinier Research December 2021

WETENSCHAPSCAFÉ

2021.qxp_Opmaak 1  19-11-2021  10:58  Pagina 39



40 

Reinier Research

Marjolein Lansbergen, klinisch verloskundige en klinisch 
epidemioloog, hield in juli 2021 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 
zwangerschap en tijdens de bevalling. Het is ook de eerste 
stap in de WHO pijnladder. Echter, durante partu zijn 
epidurale analgesie en remifentanil/PCA de gevestigde en 
meest gebruikte methodes voor pijnbehandeling. 
Remifentanil is een kortwerkend en krachtig opioïde dat 
wordt toegediend via een infuuspomp die uitgezet wordt als 
volledige ontsluiting is bereikt. Over het effect van 
paracetamol op baringspijn is beperkte literatuur 
voorhanden. Literatuur over postoperatieve pijnbehandeling 
laat een reductie in opiatengebruik zien als paracetamol 
wordt toegevoegd aan de behandeling.  De WHO‐richtlijn 
adviseert dan ook het gebruik van paracetamol als 
basisbehandeling bij pijn, maar niet bij baringspijn. 
 
Doel van deze studie: Onderzoeken of paracetamol een 
reductie in opiatengebruik geeft bij barende vrouwen die 
remifentanil/PCA gebruiken.  
 
Methode: Een monocenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, 
placebogecontroleerde studie werd uitgevoerd. Vrouwen van 
18 jaar en ouder, strevend naar een vaginale baring met 
gebruik van remifentanil als pijnbehandeling durante partu, 
werden geïncludeerd. Geschikte deelnemers werden 
willekeurig toegewezen (1:1) aan de paracetamolgroep of de 
placebogroep door gecodeerde medicatieflacons. Zowel 
deelnemers als zorgverleners waren geblindeerd voor de 
behandelgroep. De primaire uitkomst was het aantal 
toegediende remifentanil bolus 60 minuten na start van de 
pijnbehandeling. Secundaire uitkomsten waren (a) het aantal 
toegediende remifentanil bolus na 30, 90, 120, 150 en 180 
minuten, (b) remifentanil bolusverzoeken na 30, 60, 90, 120, 
150 en 180 minuten, (c) noodzaak 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 
paracetamolgroep (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. 
 
Discussie: Het is lastig om alleen het effect van paracetamol 
te onderzoeken; het is immers onethisch om een vrouw in 
baringspijn te vragen om alleen paracetamol te proberen. 
Daarnaast is baringspijn multifactorieel en wellicht ook te 
pijnlijk om adequaat met paracetamol te kunnen bestrijden. 
In ontwikkelingslanden wordt dit overigens wel gedaan 
omdat er niets anders beschikbaar is.   
 
Conclusie: In dit onderzoek kon een reductie in 
opiatengebruik door toevoeging van paracetamol aan 
standaardzorg met remifentanil niet worden aangetoond. 
Onder het motto: “Er is geen effect gevonden, maar dat is 
ook een uitkomst”, besloot Marjolein haar presentatie.  
  
**Deze studie werd mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Wetenschappelijke Activiteiten Commissie 
(WAC) van Reinier de Graaf Gasthuis. 

Wetenschapscafé

Door: Daphne Wijffels
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José de Kluijver, longarts, hield in september 2021 een 
presentatie over het multicenteronderzoek: “Voice bubbling 
therapy for vocal cord dysfunction in difficult‐to‐treat 
asthma”.1 
 
De onderzoekers uit St. Franciscus, Reinier de Graaf en Haga 
ziekenhuis waren benieuwd of stemtherapie, waarbij 
astmapatiënten ‘bubbelen’ door een glazen buis daar ook 
aantoonbaar baat bij zouden hebben. Bubbelen gebeurt door 
via een glazen buis in water te blazen waardoor het gebied 
rondom de stembanden ontspant en de ademhaling 
verbetert. Deze therapie wordt al succesvol toegepast bij 
mensen met stemproblemen en bij zangers maar was nog 
niet eerder onderzocht bij astmapatiënten. Gedurende deze 
pilotstudie werd nauw samengewerkt met logopedistes, die 
patiënten leerden hoe ze moesten ‘bubbelen’. 
 
Doelgroep studie: patiënten met moeilijk behandelbaar 
astma die tevens last hadden van ‘vocal cord dysfunction’ als 
manier van dysfunctionele ademhaling. Astma is een 
aandoening waarbij een chronische ontsteking van de 
luchtwegen symptomen veroorzaakt zoals; kortademigheid, 
piepende ademhaling, en hoesten. Deze symptomen kunnen 
worden getriggerd door niet‐allergische triggers (vocht, 
temperatuurverschillen, inspanning, stress, bepaalde luchtjes 
en rook) en allergische triggers (huisstofmijt, huisdieren, 
pollen). De waarneembare kenmerken zijn onder meer: de 
aard van de bronchiale inflammatie, de 
exacerbatiefrequentie, de mate van bronchiale 
hyperreactiviteit en de reversibiliteit van de longfunctie.  
 
Voorheen werden astmapatiënten over één kam geschoren 
en kregen min of meer dezelfde medicamenteuze 
behandeling waardoor over‐ of onderbehandeling kon 
voorkomen. In het kader van persoons‐ of patiëntgerichte 
zorg worden astmapatiënten nu in groepen/clusters 
onderverdeeld waardoor de behandeling specifieker 
toegepast kan worden. Longartsen hanteren fenotypes 

(waarneembare kenmerken) binnen astma. De drie 
belangrijkste fenotypes zijn: allergisch astma, eosinofiel 
astma, en obesitas astma. Daarnaast is het belangrijk om te 
onderzoeken of bij patiënten met moeilijk behandelbaar 
astma (zij hebben nog veel klachten ondanks hoge 
doseringen inhalatiemedicijnen) andere factoren meespelen 
die hun klachten kunnen verergeren.  Eén van die factoren is  
dysfunctionele ademhaling . Een vorm van dysfunctioneel 
ademhalen is ‘vocal cord dysfunction’. Dit is een inefficiënte 
ademhaling, zonder duidelijke anatomische of fysiologische 
oorzaak, behalve dat de patiënt de stembanden verkeerd 
gebruikt (zogenoemd ‘knijpen’).  
 
De multicenter pilotstudie onderzocht of ‘voice bubbling 
therapy’ (VBT) heilzaam zou zijn voor die groep patiënten met 
moeilijk behandelbaar astma die aanwijzingen hebben voor 
‘vocal cord dysfunction’.  
 
Methode: 24  patiënten met dysfunctionele ademhaling 
werden geïncludeerd waarvan de ene groep de normale 
behandeling kreeg en de andere groep naast de normale 
behandeling VBT kreeg. Metingen bestonden uit controle 
longfunctie, capillair bloedgas (vingerprik) en vragenlijsten; 
gedurende nulmeting (baseline), na 6 weken en 18 weken. 
Resultaten: Voice bubbling therapy geeft géén verbetering 
van de astmascore (ACQ). Na 6 weken van VBT waren de 
pCO2 levels hoger in capillair bloed. Een verandering van 
pCO2 was significant gecorreleerd met een verandering van 
de Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ baseline‐18 
weken) in 18 weken. 
 
Conclusie: VBT gaf een hogere pCO2 in patiënten met moeilijk 
behandelbaar astma, zodoende lijkt het dat VBT 
vermindering geeft van dysfunctioneel ademhalen en kan het 
evt. astmasymptomen verminderen. 
 
Verder: VBT is als therapie goedkoop en makkelijk, maar de 
patiënt moet het wel blijven volhouden.

WETENSCHAPSCAFÉ

1. S. C. Eindhoven , Y. Türk , T. van der Veer , M. Oosterbaan‐Beks , B. Goesde 
Graaff , S. A. Bendien , J. de Kluijver , J. W. Arendse , T. Hooft van Huysduynen , J. C. C. M. in 
’t Veen & G. J. Braunstahl (2020): Voice bubbling therapy for vocal cord dysfunction in difficult‐totreat 
asthma – a pilot study, Journal of Asthma, DOI: 10.1080/02770903.2020.1837156
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“Ik was zo klaar 
met dik zijn en 
de diëetstrijd”
Mirjam viel 52 kilo af met behulp van 
een maagverkleining

www.obesitaskliniek.nl

Krijgt u als (huis)arts in deze tijd meer vragen van patiënten 
die bezorgd zijn over hun overgewicht? Wij zijn hét centrum 
voor patiënten met morbide obesitas. Onze multidisciplinaire 
behandeling bestaat uit een maagverkleinende operatie in 
combinatie met een intensief leefstijltraject.
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Het goede antwoord is A 
 
A. De hoofdstad van Tobago is Scarborough. Westerse 
kolonialisten en slavenvervoerders vernoemden 
plaatsen in de koloniën naar stadsnamen uit eigen 
land. Scarborough,de hoofdstad van Tobago dankt 
deze naam aan Scarborough in het noorden van de UK. 
Een groot assortiment van koopwaar passeerde de 
markt in deze stad die op de route ligt naar Amerika, 
w.o. kruiden en specerijen. De slavenhandel tierde er 
welig. De plek heeft echter niets met abortus te 
maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. In het lied ‘Scarborough Fair’ bezingen Simon & 
Garfunkel (1966) het verwoestende resultaat van een 
nutteloze oorlog en de hierdoor mislukte 
totstandkoming van ware liefde. De songtekst verhaalt 
over een jongeman die, voordat hij ten strijde trekt, 
zijn geliefde opzadelt met een aantal vrijwel 
onmogelijke taken. Pas als zij hieraan voldoet, kan hij 
haar voor altijd beminnen, aldus de mythe. De vrouw 
behandelt om ongewenste zwangerschap door 
anderen te voorkomen haar vagina met een 
middeleeuws mengsel van peterselie, salie, rozemarijn 
en tijm. Dit mengsel zou naar oud gebruik effectief zijn 
als abortivum en werd van moeder op dochter 
doorgegeven. Een origineel en stukje songtekst luidt 
als volgt: 
 
“Are you going to Scarborough Fair? 
Parsley, sage, rosemary, and thyme 
Remember me to one who lives there 
She once was a true love of mine.” 
 
C. De vertolking van ‘Scarborough Fair’ door Simon & 
Garfunkel is een lyrische samenvoeging van twee 
Engelse middeleeuwse liedjes. Vandaar dat de song 
werd uitgebracht onder de naam ‘Scarborough 
Fair/Canticle’ (vert. lofzang). De opdrachten die de 
vrouw moest vervullen, waren ongetwijfeld te complex 
en onuitvoerbaar. Maar goed ook want… haar ‘’true 
lover’’ zou de oorlogsstrijd nimmer overleven. Dit 
nummer stond in de zestiger/zeventiger jaren symbool 
voor de beweging tegen de oorlog in Vietnam en voor 

zelfbeschikking. Hier volgt nog een stukje songtekst: 
“Tell her to reap it with a sickle of leather 
Blazing in scarlet battalions 
Parsley, sage, rosemary, and thyme 
Generals order their soldiers to kill.” 
 

D.  Mifepristone gecombineerd met misoprostol levert 
wetenschappelijk het sterkste bewijs op dat het 
effectief de zwangerschap afbreekt (Jay Ghosh e.a. 
Cochrane Database Syst Rev 2021). De combinatie is 
echter niet ontwikkeld door Abbott Laboratories. De 
echte relatie tussen abortus en Abbott voert naar de 
48ste gouverneur van Texas, de ultraconservatief Greg 
Abbott. Abbott vertegenwoordigt de pro‐life achterban 
die het Bijbels dictaat aanvoert om abortus na zes 
weken te verbieden. Het argument is dat het leven een 
vastgesteld feit is indien het hart klopt (6 weken). De 
eerste geslaagde waarneming van foetale hartactie 
staat natuurlijk niet op het conto van de Bijbel maar 
kan pas ong. 2000 jaar later vastgesteld worden d.m.v. 
echografie. Toch houden ultraconservatieve 
Amerikanen vast aan de termijn van 6 weken en wordt 
zelfs het online bestellen van abortusmedicatie in 
Texas streng gestraft.       

 
Greg Abbott; 48ste 
governor of Texas, US 
(bron: internet) 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: 
‐ URL: http://www.bidstrup.com/abortion.htm 
‐ Simon & Garfunkel ‐ Scarborough Fair (Full Version) 

Lyrics; 
‐ https://www.youtube.com/watch?v=‐BakWVXHSug
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THERAPIE NA DE TWEEDE LIJN
Voor patiënten die al minimaal twee voorgaande behandellij-

nen hebben gehad en nog niet refractair zijn voor een anti- 

CD38-antilichaam zijn volgens de meest recente richtlijn voor 

MM diverse behandelopties te overwegen, waaronder be- 

handeling met isatuximab, pomalidomide en dexamethason 

(Isa-Pd).1 Dit specifieke tripletregime werd onderzocht in de 

fase III-registratiestudie ICARIA.2 In deze studie werden patiën-

ten die ten minste 2 lijnen van therapie hadden ontvangen, 

waaronder lenalidomide en een PI, en ziekteprogressie ver-

toonden op of binnen 60 dagen na het einde van de vorige 

therapie, gerandomiseerd toegewezen aan behandeling met 

Isa-Pd of Pd. Maar liefst 94% van de patiënten in de studie was 

refractair voor lenalidomide. De mediane progressievrije over-

leving (PFS) was met Isa-Pd 11,5 maanden, terwijl dit met al-

leen Pd 6,5 maanden was. Het tripletregime Isa-Pd leidde tot 

een 40% reductie van het risico op ziekteprogressie of overlij-

den (HR [95%-BI]: 0,60 [0,44-0,81]; p=0,001). Het PFS-voor-

deel van Isa-Pd boven alleen Pd werd gezien bij alle vooraf 

gespecificeerde subgroepen, ongeacht leeftijd, eerdere auto-

loge stamceltransplantatie, cytogenetisch risico, nierfunctie, 

ziektestadium en aantal eerdere behandellijnen. De behande-

ling met Isa-Pd wordt in Nederland vergoed.

TWEEDELIJNSBEHANDELING VOOR
PATIËNTEN DIE REFRACTAIR ZIJN 
VOOR LENALIDOMIDE
In de fase III-registratiestudie IKEMA werden RRMM-patiënten 

gerandomiseerd toegewezen aan een ander tripletregime, isa-

tuximab-carfilzomib-dexamethason (Isa-Kd), of behandeling met 

alleen Kd.3 Voor deelname aan deze studie moesten patiënten 

1 tot 3 eerdere therapielijnen hebben ontvangen. Patiënten wer-

den uitgesloten wanneer zij refractair waren voor therapie met 

een anti-CD38-middel of wanneer zij al eerder waren behandeld 

met carfilzomib. Met toevoeging van Isa aan Kd werd de media-

ne PFS niet bereikt en met alleen Kd was deze 19,2 maanden. 

Het tripletregime Isa-Kd leidde tot 47% reductie van het risico op 

ziekteprogressie of overlijden (HR [95%-BI]: 0,53 [0,318-0,889]; 

p=0,0013). Het PFS-voordeel van Isa-Kd vergeleken met alleen 

Kd werd aangetoond in alle vooraf gespecificeerde subgroepen 

Door middel van onder meer autologe stamceltransplantatie en de komst van ‘small molecule’ MM-middelen 

zoals proteasoomremmers (PI) en immuunmodulatoire middelen (IMiD) is er veel vooruitgang geboekt bij  

de behandeling van multipel myeloom (MM). Door de brede toepassing van de IMiD lenalidomide in de eerste 

behandellijnen, is bij recidief MM een groot deel van de patiënten refractair voor het middel. Als gevolg  

hiervan is er voor de behandeling van recidief, refractair MM (RRMM) grote behoefte aan lenalidomide-vrije 

behandelopties.  

MULTIPEL MYELOOM EN REFRACTAIR 
VOOR LENALIDOMIDE; WAT NU?

NIET DARATUMUMAB

DARATUMUMAB

VOORBEHANDELD/REFRACTAIR

Bortezomib-dexamethason Daratumumab-carfilzomib-dexamethason
Isatuximab-carfilzomib-dexamethason
Daratumumab-bortezomib-dexamethason
Pomalidomide-bortezomib-dexamethason
Panobinostat-bortezomib-dexamethason

Pomalidomide-bortezomib-dexamethason
Panobinostat-bortezomib-dexamethason

Bortezomib-dexamethason

Carfilzomib-dexamethason

Carfilzomib-dexamethason

LENALIDOMIDE-REFRACTAIR

VOORBEHANDELD/REFRACTAIR

DOUBLET TRIPLET

DOUBLET TRIPLET

FIGUUR 1. Lenalidomidevrije behandelopties bij recidief/refractair multipel myeloom.1

Advertorial
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op basis van leeftijd, nierfunctie, ziektestadium of eerdere be-

handeling met een PI, IMiD of lenalidomide. De data uit deze  

registratiestudie  heeft ertoe geleid dat isatuximab ook in de 

richtlijn is opgenomen als tweedelijnsbehandeling (zie Figuur 1).1 

Wanneer patiënten lenalidomide-refractair zijn en nog niet eerder 

behandeld zijn met het anti-CD38-middel daratumumab, is vol-

gens de richtlijn het voorkeursregime Kd met daaraan toege-

voegd isatuximab of daratumumab. Ten tijde van dit schrijven zijn 

zowel Isa-Kd als Dara-Kd nog in afwachting van vergoeding.

De vaakst voorkomende bijwerkingen op isatuximab zijn neutro- 

penie, infusiegerelateerde reactie, pneumonie, infectie van de 

bovenste luchtwegen, diarree, bronchitis, hypertensie, ver-

moeidheid, dyspneu, nausea, braken, slapeloosheid, hoesten 

en rugpijn. De vaakst voorkomende ernstige bijwerkingen zijn 

pneumonie en febriele neutropenie.

CONCLUSIE
Veel MM-patiënten zullen tijdens het beloop van hun ziekte 

meerdere behandellijnen worden aangeboden. De toevoeging 

aan het behandelarsenaal van het anti-CD38-antilichaam isatuxi- 

mab in combinatie met enerzijds pomalidomide-dexamethason 

en anderzijds carfilzomib-dexamethason is belangrijk voor een 

populatie waarin steeds meer patiënten refractair zijn voor lena-

lidomide.
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label, randomised phase 3 trial. Lancet 2021;397:2361-71.

4. Aanvullende informatie betreffende isatuximab is beschikbaar in de Sa-

menvatting van de productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www. 

cbg-meb.nl

“Het PFS-voordeel van Isa-Kd werd aange- 
toond in alle vooraf gespecificeerde sub- 
groepen op basis van leeftijd, nierfunctie, 
ziektestadium of eerdere behandeling met 
een PI, IMiD of lenalidomide”3
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Gepubliceerd

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. 
 
Allergologie 
Abdisalaam I, de Groot H, van Haard PMM. MAGIC‐2: 
resultaten van sublinguale immuuntherapie met 
graspollensmelttabletten in de huisartsenpraktijk. Ned 
Tijdschr Allergie, Astma, Klin Immunol. 2021;21(2):42‐7.  
 
Brand HK, Schreurs MWJ, Emons JAM, Gerth van Wijk R, de 
Groot H, Arends NJT. Peanut components measured by ISAC: 
comparison with ImmunoCap and clinical relevance in 
peanut allergic children. Clin Mol Allergy. 2021;19(1):14.  
 
Chirurgie 
Bahadoer RR, Bastiaannet E, Claassen YHM, van der Mark 
M, van Eycken E, Verbeeck J, et al., waaronder Dekker JWT. 
One‐year excess mortality and treatment in surgically 
treated patients with colorectal cancer: A EURECCA 
European comparison. Eur J Surg Oncol. 2021;47(7):1651‐60. 
 
Derksen JWG, May AM, van de Poll‐Franse LV, de Rooij BH, 
Hafkenscheid DA, Verkooijen HM, et al., waaronder coll. 
Dekker JWT. Colorectal Cancer Care and Patient’s 
Perceptions Before and During COVID‐19: Implications for 
Subsequent SARS‐CoV‐2 Infection Waves. JNCI Cancer 
Spectr. 2021;5(4):pkab047. 
 
Eyck BM, van der Wilk BJ, Noordman BJ, Wijnhoven BPL, 
Lagarde SM, Hartgrink HH, et al., waaronder Dekker JWT. 
Updated protocol of the SANO trial: a stepped‐wedge 
cluster randomised trial comparing surgery with active 
surveillance after neoadjuvant chemoradiotherapy for 
oesophageal cancer. Trials. 2021;22(1):345. 
 
Fakhry F, Rouwet EV, Spillenaar Bilgen R, van der Laan L, 
Wever JJ, Teijink JAW, et al., waaronder Hoffmann WH, 
Orsini M. Endovascular Revascularization Plus Supervised 
Exercise Versus Supervised Exercise Only for Intermittent 
Claudication: A Cost‐Effectiveness Analysis. Circ Cardiovasc 
Interv. 2021;14(7):e010703.  
 
Giesen LJX, Olthof PB, Elferink MAG, Verhoef C, Dekker JWT. 
Surgery for rectal cancer: Differences in resection rates 
among hospitals in the Netherlands. Eur J Surg Oncol. 
2021;47(9):2384‐9.  

Dit onderzoek is een analyse gericht op kwaliteitsverbetering 
van rectumcarcinoomchirurgie (niet gemetastaseerd) waarbij 
de chirurgische behandeling met die van de niet‐chirurgische 
behandeling werd vergeleken. De Netherlands Cancer 
Registry werd in de periode 2013‐2018 hierop onderzocht. 
Kwaliteitscriteria werden gekoppeld aan patiënt‐gerelateerde 
uitkomstmaten. In het onderzoek werd 22.530 patiënten 
geïncludeerd. De verhouding chirurgische en niet‐
chirurgische behandelingen varieerde tussen de verschillende 
ziekenhuizen (68‐89%). Deze variatie bleef overeind ondanks 
correctie voor verschillende factoren (odds ratio 
(95%Confidence‐interval) 1.71 (1.56‐1.88), 2.42 (2.19‐2.67), 
en 4.04 (3.61‐4.53). Er kon echter geen overlevingsvoordeel 
worden vastgesteld in multivariate modellen. 
 
van der Heijden JAG, Qaderi SM, Verhoeven R, Custers JAE, 
Klarenbeek BR, Maaskant‐Braat AJG, et al., waaronder coll. 
Dekker JWT. Transanal total mesorectal excision and low 
anterior resection syndrome. Br J Surg. 2021;108:8.. 
 
van Keulen AM, Franssen S, van der Geest LG, de Boer MT, 
Coenraad M, van Driel LMJW, et al. Nationwide treatment 
and outcomes of perihilar cholangiocarcinoma. Liver Int. 
2021;41(8):1945‐53. BACKGROUND:  
 
van Nistelrooij AMJ, van ‘t Sant HP, Schouten O. Covered 
stent grafts for relining of chronically occluded femoro‐
popliteal bypasses in frail patients. Clin Case Rep. 
2021;9(8):e04647.  
 
Olthof PB, Giesen LJX, Vijfvinkel TS, Roos D, Dekker JWT. 
Transition from laparoscopic to robotic rectal resection: 
outcomes and learning curve of the initial 100 cases. Surg 
Endosc. 2021;35(6):2921‐7.  
Voorkeur voor de laparoscopische dan wel de 
robotchirurgische benadering voor het uitvoeren van 
rectumresecties is niet goed bekend. Zeker niet omdat 
introductie van robotchirurgie in een laparoscopisch 
expertise/opleidingscentrum op achterstand loopt door de 
leercurve. Dit onderzoek betreft een retrospectieve analyse 
uitgevoerd op een prospectief behandeld cohort patiënten 
die een rectumresectie ondergingen. Het onderzoek werd 
uitgevoerd in een expertise/opleidingscentrum in de periode 
januari 2012 ‐ september 2019. Gekeken werd naar 
achtereenvolgens tijd van operatie, mate van ziekte, 
anastomoselekkage, duur van verblijf in het ziekenhuis. De 
mediane operatietijd bleek lager voor patiënten die 
robotchirurgie ondergingen (147 (121‐167) versus 162 (120‐
218) minuten P = 0.024), in met robot geopereerde patiënten 
was de ‘overall morbidity’ eveneens lager (25% versus 50%, P 
< 0.001). Anastomoselekkage vond plaats in 11% van de met 
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robot geopereerde patiënten en in 15% van de patiënten die 
de interventie laparoscopisch ondergingen. Het verblijf in het 
ziekenhuis was respectievelijk gemiddeld 4 en 6 dagen. 
Geconcludeerd werd dat implementatie van robotchirurgie 
ter uitvoering van rectumresecties gunstig uitpakte wat 
betreft operatietijd, ziekenhuisverblijf en complicaties 
ondanks het feit dat de operaties plaatsvonden in een 
laparoscopisch expertise/opleidingscentrum. 
 
Souwer ETD, Bastiaannet E, Steyerberg EW, Dekker JWT, 
Steup WH, Hamaker MM, et al. A Prediction Model for 
Severe Complications after Elective Colorectal Cancer 
Surgery in Patients of 70 Years and Older. Cancers (Basel). 
2021;13(13):3110.  
 
Veld JV, Kumcu A, Amelung FJ, Borstlap WAA, Consten ECJ, 
Dekker JWT, et al. Time interval between self‐expandable 
metal stent placement or creation of a decompressing 
stoma and elective resection of left‐sided obstructive colon 
cancer. Endoscopy. 2021;53(9):905‐13.  
 
Voeten DM, van der Werf LR, Gisbertz SS, Ruurda JP, van 
Berge Henegouwen MI, van Hillegersberg R, et al., 
waaronder coll. van Esser S. Postoperative intensive care 
unit stay after minimally invasive esophagectomy shows 
large hospital variation. Results from the Dutch Upper 
Gastrointestinal Cancer Audit. Eur J Surg Oncol. 
2021;47(8):1961‐8. 
 
Warps AK, de Neree Tot Babberich MPM, Dekker E, Wouters 
MJWM, Dekker JWT, Tollenaar R, et al. Interhospital referral 
of colorectal cancer patients: a Dutch population‐based 
study. Int J Colorectal Dis. 2021;36(7):1443‐53.  
 
Dermatologie 
van Zuuren EJ, Arents BWM, van der Linden MMD, 
Vermeulen S, Fedorowicz Z, Tan J. Rosacea: New Concepts in 
Classification and Treatment. Am J Clin Dermatol. 
2021;22(4):457‐65.  
 
van Zuuren EJ, Arents BWM, Vermeulen S, Tan J. 
Harmonizing Measurement of Satisfaction With Acne Scar 
Treatments: Can We All Sing the Same Tune? Dermatol Surg. 
2021;47(9):1323‐4. 
 
Directie 
van Schothorst‐van Roekel J, Weggelaar‐Jansen AMJWM, 
Hilders CGJM, de Bont AA, Wallenburg I. Nurses in the lead: 
a qualitative study on the development of distinct nursing 
roles in daily nursing practice. BMC Nurs. 2021;20(1):97.  
Geriatrie 
Flapper M, van Melick EJM, van Campen JPCM, Schutter N, 
Kok RM. Tolerability of lithium: a naturalistic 
discontinuation study in older inpatients (≥60 years). Int J 
Geriatr Psychiatry. 2021;36(8):1231‐40.  
 

Geriatrie / Interne Geneeskunde 
Blomaard LC, van der Linden CMJ, van der Bol JM, Jansen 
SWM, Polinder‐Bos HA, Willems HC, et al., waaronder Bos 
JC. Frailty is associated with in‐hospital mortality in older 
hospitalised COVID‐19 patients in the Netherlands: the 
COVID‐OLD study. Age Ageing. 2021;50(3):631‐40.  
 
Gynaecologie 
Baldewpersad Tewarie NMS, van Driel WJ, van Ham M, 
Wouters MW, Kruitwagen R, et al., waaronder coll. 
Baalbergen A. Postoperative outcomes of primary and 
interval cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer 
registered in the Dutch Gynecological Oncology Audit 
(DGOA). Gynecol Oncol. 2021;162(2):331‐8. 
 
Baldewpersad Tewarie NMS, van Driel WJ, van Ham M, 
Wouters MW, Kruitwagen R, et al., waaronder coll. 
Baalbergen A. Clinical auditing as an instrument to improve 
care for patients with ovarian cancer: The Dutch 
Gynecological Oncology Audit (DGOA). Eur J Surg Oncol. 
2021;47(7):1691‐7.  
 
Nijsten K, Dean C, van der Minnen LM, Bais JM, Ris‐Stalpers 
C, van Eekelen R, et al., waaronder Bremer H. Recurrence, 
postponing pregnancy and termination rates after 
hyperemesis gravidarum: follow‐up of the MOTHER study. 
Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(9):1636‐43 
 
Nijsten K, Koot MH, van der Post JA, Bais JM, Ris‐Stalpers C, 
Naaktgeboren C, et al., waaronder Bremer H. TSH and FT4 
fail to predict the severity and clinical course of hyperemesis 
gravidarum: a prospective cohort study. Acta Obstet 
Gynecol Scand. 2021;100(8):1419‐29. 
 
Pruijssers B, van der Vaart L, Milani F, Roovers JP, Vollebregt 
A, van der Vaart H. Minimal Clinically Important Difference 
(MCID) for the Pelvic Organ Prolapse‐Urinary Incontinence 
Sexual Function Questionnaire ‐ IUGA Revised (PISQ‐IR). J 
Sex Med. 2021;18(7):1265‐70.  
 
Smeele HTW, Perez‐Garcia LF, Grimminck K, Schoenmakers 
S, Mulders AGMGJ, Dolhain RJEM. Systemic lupus 
erythematosus and COVID‐19 during pregnancy. Lupus. 
2021;30(7):1188‐91.  
 
Spaan M, van den Belt‐Dusebout AW, Lambalk CB, van 
Boven HH, Schats R, Kortman M, et al., waaronder van 
Santbrink EJP. Long‐Term Risk of Ovarian Cancer and 
Borderline Tumors After Assisted Reproductive Technology. J 
Natl Cancer Inst. 2021;113(6):699‐709. 
 
Thys S, Hakvoort R, Milani A, Roovers JP, Vollebregt A. Can 
we predict continued pessary use as primary treatment in 
women with symptomatic pelvic organ prolapse (POP)? A 
prospective cohort study. Int Urogynecol J. 2021;32(8):2159‐
67.  
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van Veenendaal H, Voogdt‐Pruis HR, Ubbink DT, Hilders 
CGJM. Erratum to: Does a tailored, multilevel 
implementation programme help clinicians to apply shared 
decision‐making in breast cancer care? A before‐after study. 
BJS Open. 2021;5(3):zrab008. 
 
van der Zanden V, van Munster BC, van Soolingen NJ, Trum 
JW, Viddeleer AR, Amant F, et al., waaronder Baalbergen A. 
Low preoperative skeletal muscle density is predictive for 
negative postoperative outcomes in older women with 
ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2021;162(2):360‐7. 
 
Intensive Care 
Fleuren LM, Dam TA, Tonutti M, de Bruin DP, Lalisang RCA, 
Gommers D, et al., waaronder Urlings‐Strop LC. The Dutch 
Data Warehouse, a multicenter and full‐admission 
electronic health records database for critically ill COVID‐19 
patients. Crit Care. 2021;25(1):304.  
 
Fleuren LM, Tonutti M, de Bruin DP, Lalisang RCA, Dam TA, 
Gommers D, et al., waaronder Urlings‐Strop LC. Risk factors 
for adverse outcomes during mechanical ventilation of 1152 
COVID‐19 patients: a multicenter machine learning study 
with highly granular data from the Dutch Data Warehouse. 
Intensive Care Med Exp. 2021;9(1):32. 
 
Ludikhuize J, Dijkgraaf MG, Dongelmans DA, So R, Korsten E, 
Schoonderbeek J, et al., waaronder Tangkau P. Clinical 
practices in the escalation of care for the deteriorating 
patient: a multicentre study. Neth J Crit Care. 
2021;29(3):140‐7.  
 
Schluep M, Hoeks SE, Stolker RJ, Endeman H, Alsma J, van 
Dijk M, et al., waaronder Knook AHM. Communication 
about in hospital resuscitation orders. Ned Tijdschr 
Geneesk. 2021;165(18):D5692. 
 
Interne Geneeskunde 
Azijli K, Minderhoud T, Mohammadi P, Dekker R, Brown V, 
Attaye T, et al., waaronder Huisman SJ. A prospective, 
observational study of the performance of MEWS, NEWS, 
SIRS and qSOFA for early risk stratification for adverse 
outcomes in patients with suspected infections at the 
emergency department. Acute Med. 2021;20(2):116‐24. 
 
Gharbharan A, Jordans C, GeurtsvanKessel C, den Hollander 
J, Karim F, Mollema F, et al., waaronder Bos J. Effects of 
Potent Neutralizing Antibodies from Convalescent Plasma in 
Patients Hospitalized for Severe SARS‐CoV‐2 Infection. 
Nature Commun. 2021;12(1):3189. 
 
Govers E, Bouwman W, Lourens A, Verkoelen H, Jaime B, 
Schweitzer D. Medical Nutritional Therapy Laid in Expert 
Hands to Strongly Suppress Insulin Resistance and to 
Restore Metabolic Health; a Review of the Evidence. EC 
Nutr. 2021;16(7):6‐19.  
 

Govers E, Wiggers I, Verkoelen H, Schweitzer D. Insulin 
Resistance in Primary Dietary Care Practice. Review of the 
Evidence and a Proposal for Daily Use. EC Nutr. 
2021;16(7):125‐38.  
 
Kuppen MCP, Westgeest HM, van den Eertwegh AJM, van 
Moorselaar RJA, van Oort IM, Coenen JLLM, et al., 
waaronder van de Luijtgaarden ACM. Real‐world Outcomes 
of Sequential Androgen‐receptor Targeting Therapies with 
or Without Interposed Life‐prolonging Drugs in Metastatic 
Castration‐resistant Prostate Cancer: Results from the Dutch 
Castration‐resistant Prostate Cancer Registry. Eur Urol 
Oncol. 2021;4(4):618‐27.  
 
van der Meijs ME, Schweitzer DH, Boom H. Palatoschisis, 
Schizophrenia and Hypocalcaemia: Phenotypic Expression of 
22q11.2 Deletion Syndrome (DiGeorge Syndrome) in an 
Adult. Eur J Case Rep Intern Med. 2021;8(4):002411.  
 
Pellikaan K, Rosenberg A, Kattentidt‐Mouravieva A, 
Kersseboom R, Bos‐Roubos A, Veen‐Roelofs J, et al., 
waaronder Hoekstra F. Gemiste diagnoses en onbehandelde 
gezondheidsproblemen bij volwassenen met Prader‐Willi 
syndroom. TAVG. 2021;39(2):93‐9. 
 
Stege CAM, Nasserinejad K, van der Spek E, Bilgin YM, 
Kentos A, Sohne M, et al., waaronder Soechit S. Ixazomib, 
Daratumumab, and Low‐Dose Dexamethasone in Frail 
Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma: The 
Hovon 143 Study. J Clin Oncol. 2021;39(25):2758‐67.  
 
van der Voort A, van Ramshorst MS, van Werkhoven ED, 
Mandjes IA, Kemper I, Vulink AJ, et al. Three‐Year Follow‐up 
of Neoadjuvant Chemotherapy With or Without 
Anthracyclines in the Presence of Dual ERBB2 Blockade in 
Patients With ERBB2‐Positive Breast Cancer: A Secondary 
Analysis of the TRAIN‐2 Randomized, Phase 3 Trial. JAMA 
Oncol. 2021;7(7):978‐84.  
 
Westgeest AC, Schippers EF, Delfos NM, Ellerbroek LJ, Koster 
T, Hira V, et al. Complicated carriage with methicillin‐
resistant Staphylococcus aureus (MRSA): evaluation of the 
effectiveness of decolonization regimens advised in the 
Dutch national guideline. Antimicrob Agents Chemother. 
2021;65(9):e0025721.  
 
Kindergeneeskunde 
Hoefnagels I, van de Maat J, van Kampen JJA, van Rossum A, 
Obihara C, Tramper‐Stranders GA, et al., waaronder Noordzij 
JG. The Role of the Respiratory Microbiome and Viral 
Presence in Lower Respiratory Tract Infection Severity in the 
First Five Years of Life. Microorganisms. 2021;9(7):1446. 
 
Kruizinga MD, Peeters D, van Veen M, van Houten M, 
Wieringa J, Noordzij JG, et al. The impact of lockdown on 
pediatric ED visits and hospital admissions during the 
COVID19 pandemic: a multicenter analysis and review of the 
literature. Eur J Pediatr. 2021;180(7):2271‐9. 
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Kutter JS, de Meulder D, Bestebroer TM, van Kampen JJA, 
Molenkamp R, Fouchier RAM, et al., waaronder Wishaupt 
JO. Small quantities of respiratory syncytial virus RNA only 
in large droplets around infants hospitalized with acute 
respiratory infections. Antimicrob Resist Infect Control. 
2021;10(1):100. 
Leliveld MS, Verhofstad MHJ, van Lieshout EMM, et al., 
waaronder coll. Wishaupt JO. Measurement properties of 
Patient‐Reported Outcome Measures in patients with a 
tibial shaft fracture; validation study alongside the 
multicenter TRAVEL study. Injury. 2021;52(4):1002‐10. 
 
van de Maat JS, Garcia Perez D, Driessen GJA, van 
Wermeskerken AM, Smit FJ, Noordzij JG, et al. The influence 
of chest X‐ray results on antibiotic prescription for childhood 
pneumonia in the emergency department. Eur J Pediatr. 
2021;180(9):2765‐72.  
 
Stocker M, van Herk W, El Helou S, Dutta S, Schuerman F, 
van den Tooren‐de Groot RK, et al., waaronder van der 
Meer‐Kappelle LH. C‐Reactive Protein, Procalcitonin, and 
White Blood Count to Rule Out Neonatal Early‐onset Sepsis 
Within 36 Hours: A Secondary Analysis of the Neonatal 
Procalcitonin Intervention Study. Clin Infect Dis. 
2021;73(2):e383‐e90. 
 
de Veld L, Wolberink IM, van Hoof JJ, van der Lely N. The 
role of tobacco smoking and illicit drug use in adolescent 
acute alcohol intoxication. BMC Pediatr. 2021;21(1):233.  
Dit onderzoek betreft de prevalentie van roken en 
drugsgebruik onder Nederlandse adolescenten die vanwege 
alcoholintoxicatie opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook 
socio‐demografische voorspellende factoren om te gaan 
roken en drugs te gebruiken, werden bestudeerd naast de 
gemeten alcoholspiegels en de duur van verminderd 
bewustzijn. De analyse vond plaats op de prospectieve 
Nederlandse database (The National Dutch Paediatric 
Surveillance Unit; periode 2007‐2017). In de studie werden 
patiënten geïncludeerd met meetbare alcoholspiegels in de 
leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Vragenlijsten werden naar 
kinderartsen gestuurd voor meer klinische informatie. 
Uiteindelijk werd er 5322 patiënten in het onderzoek 
opgenomen. De prevalentie van roken bleek 22.2% (CI 21.0‐
23.5%), terwijl het drugsgebruik op 11.8% (CI 10.9‐12.7%) zat. 
Voorspellende factoren voor ‘roken’, waren de afwezigheid 
van ouderlijk gezag ten aanzien van alcoholgebruik, een lager 
opleidingsniveau, een niet‐traditionele familiestructuur en 
een positieve screening op drugs. Voorspellers voor 
drugsgebruik waren de afwezigheid van ouderlijk gezag ten 
aanzien van het gebruik van alcohol en roken. Drugsgebruik 
werd geassocieerd met een lagere alcoholspiegel in het bloed 
bij opname. Geconcludeerd werd dat gericht vragen naar 
roken en drugsgebruik bijdraagt tot klinisch inzicht bij de 
adolescent in het ziekenhuis wegens acute alcoholintoxicatie. 
 
Klinische Chemie RHMDC 
de Groot T, Doty R, Damen L, Baumgarten R, Bressers S, 
Kraak J, et al. Genetic background determines renal 

response to chronic lithium treatment in female mice. 
Physiol Genomics. 2021;53(9):406‐15.  
 
Rozemeijer S, van der Horst FAL, de Man AME. Measuring 
vitamin C in critically ill patients: clinical importance and 
practical difficulties‐Is it time for a surrogate marker? Crit 
Care. 2021;25(1):310. 
 
KNO 
ten Tije FA, Merkus P, Buwalda J, Blom HM, Kramer SE, 
Pauw RJ, et al., waaronder coll. Peek FAW. Practical 
applicability of the STAMCO and ChOLE classification in 
cholesteatoma care. Eur Arch Otorhinolaryngol. 
2021;278(10):3777‐87.  
 
MDL 
Biewenga M, Verhelst XPDMJ, Baven‐Pronk MAMC, Putter 
H, van den Berg AP, van Nieuwkerk KCMJ, et al., waaronder 
coll. Brouwer JT. Development and validation of a 
prognostic score for long‐term transplant‐free survival in 
autoimmune hepatitis type 1. United European 
Gastroenterol J. 2021;9(6):662‐71. 
 
Latenstein AEJ, Mackay TM, Besselink MG, van Huijgevoort 
NCM, van Hooft JE, Bonsing BA, et al., waaronder Quispel R. 
Nationwide practice and outcomes of endoscopic biliary 
drainage in resectable pancreatic head and periampullary 
cancer. HPB (Oxford). 2021;23(2):270‐8. 
 
Quispel R, Schutz HM, Hallensleben ND, Bhalla A, Timmer R, 
van Hooft JE, et al., waaronder Veldt BJ. Do 
endosonographers agree on the presence of bile duct sludge 
and the subsequent need for intervention? Endosc Int Open. 
2021;9(6):E911‐e7.  
Endoscopic ultrasonografie (EUS) wordt vaak voor de 
diagnostiek van galstenen in de galwegen gebruikt. Bij 
ongeveer 20% wordt er geen galstenen maar ‘sludge’ 
(opgehoopt galmateriaal) vastgesteld. Doel van het 
onderzoek is om consensus te peilen onder EUS‐beoefenaren 
ten aanzien van: het aanwezig zijn van common bile duct 
(CBD) stenen, microlithiasis en sludge. Vervolgens over de 
vraag of dan behandeld moet worden. Hiertoe werd een 30‐
tal videofilms aan 41 MDL‐artsen met deze expertise 
getoond. Om overeenstemming te scoren, werd een Fleiss’ 
kappa statistische analyse uitgevoerd met mixed effects 
models. In totaal werden 1230 beeldbeoordelingen en 
behandelbeslissingen geëvalueerd. Volgens het gehanteerde 
statistische model was de overeenstemming redelijk (Fleiss’ κ 
0.32). Overeenstemming voor de aanwezigheid van stenen 
was redelijk goed (κ 0.46), echter matig voor microlithiasis (κ 
0.25) en zeer gering voor sludge (κ 0.16). Bij vaststelling van 
CBD‐stenen was vrijwel volledige overeenstemming om het 
te behandelen. In het geval van microlithiasis of sludge koos 
78% voor een ERC met schoonmaken van de galwegen. 
Geconcludeerd werd dat er onvoldoende overeenstemming 
bestaat over de behandelwijze van sludge in de CBD.  
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Quispel R, van Driel LMJW, Bruno MJ, Paquin SC, Sahai AV. 
The Prevalence of Bile Duct Sludge in Patients With 
Suspected Bile Duct Stones. Tech Innov Gastrointest Endosc. 
2021;23(3):288‐9.  
 
Medische Microbiologie RHMDC 
Hendrickx APA, Debast S, Pérez‐Vázquez M, Schoffelen AF, 
Notermans DW, Landman F, et al., waaronder coll. Mattsson 
EE. A genetic cluster of MDR Enterobacter cloacae complex 
ST78 harbouring a plasmid containing blaVIM‐1 and mcr‐9 in 
the Netherlands. JAC‐Antimicrob Resist. 2021;3(2):dlab046.  
 
Hendrickx APA, Landman F, de Haan A, Witteveen S, van 
Santen‐Verheuvel MG, Schouls LM, et al., waaronder coll. 
Mattsson EE. bla (OXA‐48)‐like genome architecture among 
carbapenemase‐producing Escherichia coli and Klebsiella 
pneumoniae in the Netherlands. Microbial genomics. 
2021;7(5):10.1099/mgen.0.000512. 
 
Wegener A, Broens EM, van der Graaf‐van Bloois L, Zomer 
AL, Visser CE, van Zeijl J, et al., waaronder Smeets L. Absence 
of Host‐Specific Genes in Canine and Human Staphylococcus 
pseudintermedius as Inferred from Comparative Genomics. 
Antibiotics (Basel, Switzerland). 2021;10(7):854.  
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stroke. PLoS One. 2021;16(6):e0249093. 
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Orthopedie / Interne Geneeskunde 
van den Berg P, van Leerdam M, Schweitzer DH. Covid‐19 
given opportunity to use ultrasound in the plaster room to 
continue secondary fracture prevention care: A 
retrospective Fracture Liaison Service study. Int J Orthop 
Trauma Nur. 2021;43(Nov.):100899.  
Door de lockdown t.g.v. de COVID‐19 pandemie leek de 
secundaire fractuurpreventie vertraging op te lopen. Om dit 
te voorkomen, werd op de gipskamer van ons ziekenhuis 
naast de gebruikelijke patiëntinformatie eveneens een pulse‐
echo ultrasoundmeting (P‐EU) aangeboden. Het daaruit 
voortgekomen onderzoek had twee onderzoeksvragen: 1. Kan 
P‐EU ingezet worden om DXA/VFA onderzoeken die niet echt 
nodig zijn, te voorkomen bij vrouwen met fractuur van 50‐70 
jaar en 2. Kan P‐EU bijdragen om patiënten met fractuur ‘een 
extra zetje’ te geven om een DXA/VFA te doen (nudging). Het 
betreft een vergelijkend onderzoek naar 1307 patiënten voor 
de COVID‐19 pandemie (cohort pre‐COVID‐19; alleen 
patiëntinformatie op de gipskamer) en 1056 patiënten tijdens 
de COVID‐19 pandemie (cohort: peri‐COVID‐19; 
patiëntinformatie plus P‐EU op de gipskamer). Geïncludeerd 
waren alleen fractuurpatiënten ouder dan 50 jaar. Alleen bij 
vrouwen tussen 50 en 70 jaar werd een P‐EU drempel 
gehanteerd (decision threshold (DI) >= 0.896 g/cm2) om 
veilig te beslissen dat een aanvullende DXA/VFA niet nodig 
was. Dit bleek bij 36% het geval voor met gips behandelde 
vrouwen en bij een kwart voor vrouwen met en zonder 
gipsbehandeling. Verder ging er een ‘overtuigend’ effect uit 
van de combinatie patiëntinformatie plus P‐EU, nudging 
effect van 8.8%, (P = 0.01), om gehoor te geven aan de 
oproep om toch vooral wel een DXA/VFA te doen.    
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Referentie: 1. EMA. CIMZIA® SmPC [Internet]. [geciteerd in maart 2021]. Beschikbaar op: https://www.ema.
europa.eu/documents/product-information/cimzia-epar-product-information_en.pdf.

Verkorte product informatie Cimzia® (certolizumab pegol)

Samenstelling: Certolizumab pegol 200 mg in één ml in een voorgevulde spuit, voorgevulde pen of doseercartridge.
Indicatie(s): Reumatoïde artritis (RA): Cimzia is, in combinatie met methotrexaat (MTX), geïndiceerd voor de 
behandeling van matige tot ernstige, actieve RA bij volwassen patiënten die onvoldoende reageren op disease-
modifying antirheumatic drugs (DMARD’s), inclusief MTX. Cimzia kan als monotherapie worden gegeven in 
geval van intolerantie voor MTX of wanneer voortgezette behandeling met MTX ongewenst is. Cimzia in 
combinatie met MTX is ook geïndiceerd bij ernstige, actieve en progressieve RA bij volwassenen die niet eerder 
zijn behandeld met MTX of andere DMARD’s. Gebleken is dat Cimzia, gegeven in combinatie met MTX, een 
remmend effect heeft op de progressiesnelheid van gewrichtsschade, zoals gemeten door middel van 
röntgenonderzoek, en de fysieke functie verbetert. Axiale spondylartritis: Cimzia is geïndiceerd bij volwassen 
patiënten met ernstige actieve axiale spondylartritis, waaronder: Spondylitis ankylopoetica (AS): volwassenen 
met ernstige actieve spondylitis ankylopoetica die onvoldoende reageren op of die intolerant zijn voor niet-
steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). Axiale spondyloartritis zonder röntgenologisch 
bewijs van AS: Volwassenen met ernstige actieve axiale spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 
SA, die onvoldoende reageren op of die intolerant zijn voor NSAID’s, maar met objectieve tekenen van 
ontsteking door een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of positieve Magnetic Resonance Imaging (MRI). 
Artritis psoriatica: Cimzia in combinatie met MTX is geïndiceerd voor actieve artritis psoriatica bij volwassenen 
met onvoldoende respons op eerdere DMARD-therapie. Cimzia kan als monotherapie worden gegeven in geval 
van intolerantie voor MTX of wanneer voortgezette behandeling met MTX ongewenst is. Plaque psoriasis: 
Cimzia is geïndiceerd bij matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor 
systemische behandeling. Dosering en toediening: de behandeling met Cimzia dient te worden gestart en 
plaats te vinden onder supervisie van een arts met ervaring in de diagnose en behandeling. Oplaaddosis: De 
aanbevolen startdosis is 400 mg (2 subcutane injecties van elk 200 mg) in week 0, 2 en 4. Onderhoudsdosering: 
RA en artritis psoriatica: De aanbevolen onderhoudsdosis is 200 mg om de 2 weken. Wanneer de klinische 
respons is bevestigd, kan een alternatieve onderhoudsdosering van 400 mg elke 4 weken worden overwogen. 
MTX dient, waar van toepassing, tijdens de behandeling met Cimzia te worden voortgezet. Axiale 
spondyloartritis: de aanbevolen onderhoudsdosis is 200 mg om de 2 weken of 400 mg om de 4 weken. Na 
minimaal 1 jaar behandeling kunnen bij axSpA-patiënten met aanhoudende remissie een verlaagde 
onderhoudsdosis van 200 mg om de 4 weken overwegen. Voor bovenstaande indicaties, moet zorgvuldig 
worden overwogen om de behandeling voort te zetten bij patiënten zonder bewijs van therapeutisch voordeel 
in de eerste 12 weken van de behandeling. Plaque psoriasis: De aanbevolen onderhoudsdosis is 200 mg om de 
2 weken. Bij onvoldoende respons kan 400 mg om de 2 weken worden overwogen. Beschikbare gegevens van 
volwassenen met plaque psoriasis duiden erop dat een klinische respons gewoonlijk binnen 16 weken 
behandeling wordt bereikt. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de 
hulpstoffen; actieve tuberculose of andere ernstige infecties zoals sepsis of opportunistische infecties; matig 
tot ernstig hartfalen (NYHA-klasse III / IV). Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Alle 
patiënten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op infecties, waaronder tuberculose, voor, tijdens en 
gedurende 5 maanden na de behandeling met Cimzia. Patiënten bij wie een nieuwe infectie ontstaat, dienen 
nauwgezet te worden gecontroleerd. Als bij een patiënt een nieuwe ernstige infectie ontstaat, moet de 
toediening van Cimzia worden stopgezet tot de infectie onder controle is. Voorzichtigheid is geboden bij 
patiënten met een voorgeschiedenis van recidiverende of opportunistische infecties, waaronder patiënten die 
gelijktijdig corticosteroïden of immunosuppressiva gebruiken, of bij ouderen. Als vóór of tijdens de behandeling 
actieve tuberculose wordt vastgesteld, mag Cimzia niet worden gestart en moet de behandeling worden 
stopgezet. Als latente tuberculose wordt gediagnosticeerd, moet vóór het begin van de behandeling met Cimzia 
gestart worden met antituberculeuze therapie en dienen de voordelen van behandeling te worden afgewogen 
tegen de risico’s ervan. Patiënten moeten worden geïnstrueerd een arts te raadplegen als er tijdens of na 
behandeling met Cimzia tekenen/symptomen ontstaan die op tuberculose duiden (bijvoorbeeld aanhoudend 
hoesten, vermageren/gewichtsverlies, subfebriele temperatuur, lusteloosheid). Test patiënten op hepatitis B 
infectie (HBV) voor aanvang Cimzia behandeling. Dragers van HBV die met Cimzia behandeld worden, moeten 
tijdens en tot enkele maanden na de behandeling gecontroleerd worden. Reactivering van HBV is opgetreden 
bij patiënten die chronische dragers van dit virus waren en TNF-antagonisten kregen, waaronder Cimzia. 
Sommige gevallen met fatale afloop. Bij HBV-reactivering, stop Cimzia behandelingen. Een mogelijk risico op 
lymfomen, leukemie of andere maligniteiten bij behandeling met TNF-antagonisten kan niet worden uitgesloten. 
Voorzichtigheid is geboden bij een voorgeschiedenis van maligniteiten of wanneer overwogen wordt de 
behandeling voort te zetten bij patiënten bij wie een maligniteit is ontstaan. Melanoom en Merkelcelcarcinoom 
zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met TNF-antagonisten, waaronder Cimzia. Periodiek 
huidonderzoek wordt aangeraden, vooral bij patiënten met risicofactoren voor huidkanker. Adviseer patiënten 
onmiddellijk medisch advies te vragen als ze tekenen en symptomen ontwikkelen die wijzen op bloeddyscrasie 
of een infectie. Bij Cimzia is medisch significante cytopenie gemeld. Overweeg stopzetten van de behandeling 
bij bewezen significante hematologische afwijkingen. Gebruik van TNF-antagonisten is in zeldzame gevallen in 
verband gebracht met demyeliniserende aandoening, waaronder multipele sclerose. Overweeg de baten-

risicoverhouding bij een reeds bestaande of recent opgetreden demyeliniserende aandoening. Zeldzame 
gevallen van neurologische aandoeningen zijn gerapporteerd bij Cimzia. Er zijn na toediening van Cimzia zelden 
ernstige overgevoeligheidsreacties gerapporteerd. Enkele van deze reacties kwamen voor na de eerste 
toediening van Cimzia. Als er ernstige reacties ontstaan, moet toediening van Cimzia onmiddellijk worden 
gestaakt en een adequate behandeling worden ingesteld. Voorzichtigheid is geboden bij voorgeschiedenis van 
ernstige overgevoeligheid voor een andere TNF-antagonist. Cimzia is in verband gebracht met de vorming van 
antinucleaire antilichamen (ANA) en de ontwikkeling van een lupusachtig syndroom. Als de patiënt lupusachtig 
syndroom ontwikkelt, moet de behandeling worden stopgezet. Cimzia dient voorzichtig te worden gebruikt bij 
patiënten met licht hartfalen. Stop de behandeling bij nieuwe of verslechterende symptomen van congestief 
hartfalen. Voorzichtigheid is geboden bij COPD-patiënten en patiënten met een verhoogd risico op maligniteiten 
als gevolg van zwaar roken. Patiënten die Cimzia krijgen, kunnen worden gevaccineerd, behalve met levende 
vaccins. Cimzia kan onjuist verhoogde aPTT-testresultaten veroorzaken bij patiënten zonder stollingsafwijkingen. 
De naaldbeschermer bevat een derivaat van natuurlijk rubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken. 
Noteer de naam en het batchnummer van het toegediende product om de traceerbaarheid van biologische 
producten te verbeteren. Interacties: De combinatie van Cimzia en anakinra of abatacept wordt niet 
aanbevolen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Voor vrouwen die zwanger kunnen worden, 
dient het gebruik van adequate anticonceptie om zwangerschap te voorkomen te worden overwogen. Voor 
vrouwen die zwanger willen worden, kan het voortzetten van anticonceptie worden overwogen gedurende 5 
maanden na de laatste dosis Cimzia vanwege de eliminatiesnelheid, maar er dient ook rekening te worden 
gehouden met de noodzaak voor behandeling van de vrouw. Gegevens die prospectief werden verzameld van 
meer dan 500 zwangerschappen waarbij Cimzia werd gebruikt met bekende zwangerschapsuitkomsten, 
waaronder meer dan 400 zwangerschappen waarbij tijdens het eerste trimester blootstelling aan Cimzia 
plaatsvond, duiden niet op een misvormend effect van Cimzia. De beschikbare klinische ervaring is echter te 
beperkt om met redelijke zekerheid te concluderen dat er bij toediening van Cimzia tijdens de zwangerschap 
geen verhoogd risico bestaat. Omdat Cimzia TNF-  remt, kan Cimzia bij toediening tijdens zwangerschap de 
normale immuunrespons van de pasgeborene aantasten. Cimzia mag alleen tijdens de zwangerschap worden 
gebruikt indien dit klinisch nodig is. In een klinisch onderzoek werden 16 vrouwen tijdens de zwangerschap 
behandeld met certolizumab pegol. De plasmaconcentraties van certolizumab pegol die bij de geboorte bij 14 
zuigelingen werden gemeten, waren in 13 monsters lager dan de bepalingsgrens; één monster had een waarde 
van 0,042 μg/ml met een zuigeling/moeder plasmaratio bij de geboorte van 0,09%. In week 4 en 8 lagen de 
concentraties van alle zuigelingen onder de bepalingsgrens. De klinische relevantie van lage concentraties 
certolizumab pegol voor zuigelingen is niet bekend. In een klinisch onderzoek bij 17 vrouwen die borstvoeding 
gaven en met Cimzia werden behandeld, werd een minimale overdracht van certolizumab pegol van het plasma 
naar de moedermelk waargenomen. Het percentage van de maternale dosis Cimzia die een zuigeling bereikt in 
een periode van 24 uur, werd geschat op 0,04% tot 0,3%. Aangezien certolizumab pegol een eiwit is dat na 
orale toediening wordt afgebroken in het maag-darmkanaal, is de absolute biologische beschikbaarheid bij een 
zuigeling die borstvoeding krijgt bovendien naar verwachting zeer laag. Daarom kan Cimzia worden gebruikt 
tijdens het geven van borstvoeding. Bijwerkingen: Vaak voorkomende bijwerkingen (  1/100 tot <1/10): 
bacteriële en virale infecties, eosinofiele afwijkingen, leukopenie, hoofdpijn, sensorische afwijkingen, 
hypertensie, misselijkheid, hepatitis (inclusief verhoogde leverenzymen), huiduitslag, pyrexie, pijn, asthenie, 
pruritus (waar dan ook), reacties op de injectieplaats. Ernstige bijwerkingen: omvatten sepsis, opportunistische 
infecties, tuberculose, herpes zoster, lymfoom, leukemie, solide orgaantumoren, angioneurotisch oedeem, 
cardiomyopathieën (waaronder hartfalen), ischemische coronaire aandoeningen, pancytopenie, verhoogde 
bloedstolling (waaronder tromboflebitis, longembolie), cerebrovasculair accident, vasculitis, hepatitis/
hepatopathie (waaronder cirrose), nierfunctiestoornis/nefropathie (waaronder nefritis). Raadpleeg de volledige 
voorschrijfinformatie in uw land voordat u dit geneesmiddel voorschrijft. 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). Verpakking: Eén ml voorgevulde spuit met een zuigerstop, bevattende 
200 mg certolizumab pegol. Verpakkingsgrootte met 2 voorgevulde spuiten en twee alcoholdoekjes. Eén 
voorgevulde 1 ml pen (AutoClicks) die een voorgevulde spuit met een zuigerstop, bevattende 200 mg 
certolizumab pegol. Verpakkingsgrootte met 2 voorgevulde pennen en twee alcoholdoekjes. Eén ml patroon 
voor dosisdispenser die een voorgevulde spuit met een zuigerstop bevat. De voorgevulde spuit bevat 200 mg 
certolizumab pegol. Verpakkingsgrootte met 2 patronen voor dosisdispenser en 2 alcoholdoekjes. Speciale 
voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Bewaren in de koelkast (2ºC - 8ºC), niet in de vriezer. Kan worden bewaard 
bij kamertemperatuur (tot 25°C) gedurende één periode van ten hoogste 10 dagen, indien beschermd tegen 
licht. Afleverstatus: U.R. Vergoeding en prijs: zie Z-index Datum van herziening: maart 2021 
Vergunningsnummer: EU/1/09/544/001-002-003-004-005-006-007 Datum van vergunning: Oktober 2009.

Raadpleeg voor gebruik de volledige SPC, deze is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder:  UCB 
Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 B-1070 Brussel België.

NL-P-CZ-AS-2100021

VERKORTE PRODUCT INFORMATIE 
Aimovig® 70 en 140 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Samenstelling Elke voorgevulde pen bevat respectievelijk 70 of 140 mg 
erenumab. Indicatie Profylaxe van migraine bij volwassenen die ten 
minste 4 migrainedagen per maand hebben. Farmacotherapeutische 
groep Analgetica, antimigrainepreparaten. Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. 
Waarschuwingen Patiënten met bepaalde ernstige cardiovasculaire 
aandoeningen werden uitgesloten van klinische onderzoeken. Er zijn geen 
veiligheidsgegevens beschikbaar voor deze patiënten. Ernstige 
overgevoeligheidsreacties bij gebruik van erenumab, waaronder rash, 
angio-oedeem en anafylactische reacties, zijn gemeld tijdens 
postmarketingervaring en kunnen binnen enkele minuten maar ook meer 
dan een week na de behandeling optreden. Constipatie is een 
veelvoorkomende bijwerking en meestal licht tot matig van intensiteit. In 
de meeste gevallen werd dit voor het eerst gemeld na de eerste dosis en 
verdween dit binnen drie maanden. In de postmarketingsetting is 
constipatie met ernstige complicaties gemeld. Een voorgeschiedenis van 
constipatie of het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen geassocieerd 
met verminderde gastro-intestinale motiliteit kan het risico op ernstigere 
constipatie en constipatie-gerelateerde complicaties verhogen. Patiënten 
moeten worden gewaarschuwd voor het risico van constipatie en 
geadviseerd worden om medische hulp te zoeken als constipatie niet 
verdwijnt of verergert. Bij ernstige constipatie moet overwogen worden de 
behandeling stop te zetten. De afneembare dop van de Aimovig 
voorgevulde pen bevat droog natuurrubber (latex); dit kan allergische 
reacties veroorzaken bij personen die overgevoelig zijn voor latex. 
Bijwerkingen Vaak overgevoeligheidsreacties waaronder anafylaxie, 
angio-oedeem, rash, zwelling/oedeem en urticaria, constipatie, pruritus, 
spierspasmen, injectieplaatsreacties. Afleverstatus UR Verpakking en 
prijs Zie Z-Index Vergoeding Volledig vergoed indien voldaan aan de in 
bijlage 2 genoemde voorwaarden Registratiehouder Novartis Europharm 
Limited Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 
16, 1101 BX Amsterdam. Meer informatie Voor meer informatie kunt u 
bellen met 088-0452111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen 
via www.novartis.nl/medicijnen/aimovig. Datering verkorte product-
informatie november 2021.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE SARCLISA ®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via de website van het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Samenstelling: SA RCLISA® bevat 20 mg isatuximab per ml concentraat voor oplossing voor infusie 
en is beschikbaar in een fl acon met 100 mg isatuximab in 5 ml concentraat (100 mg/5 ml) en in 
een fl acon met 500 mg isatuximab in 25 ml concentraat (500 mg/25 ml). Indicaties: SARCLISA 
is geïndiceerd: -in combinatie met pomalidomide en dexamethason, voor de behandeling van 
volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom die minstens twee eerdere 
therapieën hebben gekregen, waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer, en bij wie 
ziekteprogressie is aangetoond tijdens de laatste behandeling. - in combinatie met carfi lzomib en 
dexamethason, voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens 
één eerdere behandeling gekregen hebben. Dosering: SARCLISA moet worden toegediend door 
een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in een omgeving waar reanimatievoorzieningen 
beschikbaar zijn. De aanbevolen dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht, toegediend als een intraveneuze 
infusie in combinatie met pomalidomide en dexamethason (Isa-Pd) of in combinatie met carfi lzomib 
en dexamethason (Isa-Kd), volgens een doseringsschema (zie volledige productinformatie) van 
28 dagen. Voorafgaande aan iedere infusie moet premedicatie worden toegediend bestaande uit 
dexamethason, paracetamol (of equivalent), H2-antagonisten of orale protonpompremmers, en 
difenhydramine (of equivalent). Kinderen: De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 18 
jaar zijn niet vastgesteld. Ouderen, patiënten met verminderde lever- of verminderde nierfunctie: Er 
wordt geen dosisaanpassing aanbevolen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof 
of voor een van de hulpstoffen. Waarschuwingen: Infusiegerelateerde reacties: infusiegerelateerde 
reacties werden waargenomen (ook ernstige, waaronder anafylactische reacties). De vitale functies 
moeten regelmatig worden gecontroleerd tijdens de behandeling, zodat behandeling onderbroken 
kan worden. Indien de symptomen niet verbeteren, opnieuw optreden, ziekenhuisopname vereisen 
of levensbedreigend zijn, moet SARCLISA d efi nitief stopgezet worden en passende behandeling 
worden toegepast. Neutropenie: het volledig bloedbeeld moet regelmatig worden gecontroleerd 
vanwege het risico op neutropenie. Infectie: zorgvuldige controle op tekenen van infectie dient plaats 
te vinden vanwege een hogere incidentie van infecties. Tweede primaire maligniteiten: vanwege de 
kans op tweede primaire maligniteiten dienen artsen zowel voor als tijdens de behandeling patiënten 
zorgvuldig te evalueren volgens de richtlijnen van de IMWG. Interferentie met serologische tests 
(indirecte antiglobulinetest): voorafgaand aan de eerste behandeling met SARCLISA moeten bij 
patiënten bloedtypering en screeningstest uitgevoerd worden vanwege mogelijke interferentie met 
serologische tests. Ouderen: Bij ouderen ≥ 85 jaar zijn de gegevens beperkt. Interacties: Vals-positieve 
reacties van serologische testen zijn mogelijk door expressie van CD-38 eiwit op het oppervlak 
van rode bloedcellen. Interferentie met serum eiwitelektroforese en immunofi xatie is mogelijk, wat 
invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van de responsclassifi catie van de IMWG. Zwangerschap: 
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten doeltreffende anticonceptie gebruiken tijdens en 
gedurende 5 maanden na stopzetting van de behandeling. Het gebruik van SARCLISA bij zwangere 
vrouwen wordt niet aanbevolen. Bijwerkingen: De vaakst voorkomende bijwerkingen (zeer vaak) zijn 
neutropenie, infusiegerelateerde reactie, pneumonie, infectie van de bovenste luchtwegen, diarree, 
bronchitis, hypertensie, vermoeidheid, dyspneu, nausea, braken, slapeloosheid, hoesten en rugpijn. De 
vaakst voorkomende (zeer vaak) ernstige bijwerkingen zijn pneumonie en febriele neutropenie. Vaak 
komen voor: plaveiselcelcarcinoom van de huid, verminderde eetlust, atriumfi brilleren, huidkanker, 
andere solide tumoren dan huidkanker en gewichtsverlies. De bijwerking anafylactische reactie komt 
soms voor. ATC-code: L01XC38 Verpakking: Sarclisa® 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor 
infusie. 5 ml met 100 mg isatuximab in een fl acon van 6 ml (verpakking met één of drie fl acons) 
EU/1/20/1435/001 of 002. 25 ml met 500 mg isatuximab in een fl acon van 30 ml (verpakking met één 
fl acon) EU/1/20/1435/003. Afl evering en vergoeding: U.R. Sarclisa wordt vergoed via add-on. Voor 
prijzen zie de Z-index taxe. Deze informatie is het laatst herzien in juni 2021. Voor meer informatie 
zie de geregistreerde productinformatie. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Sanofi -Aventis groupe. 54, rue La Boétie. 75008 Parijs – Frankrijk.  Lokale vertegenwoordiger: Genzyme 
Europe B.V. Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam. Tel: +31 (0)20 2454000. VV-LBL-0240262
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Verkorte Productinformatie Saxenda®

Naam: Saxenda® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling en farmaceutische vorm: 
liraglutide 6 mg/ml, oplossing voor injectie. Indicaties: Volwassenen: 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 (obesitas), 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. 
Adolescenten (  12 jaar): Saxenda® kan worden gebruikt als toevoeging aan gezonde voeding en verhoogde lichamelijke 
activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing bij adolescente patiënten van 12 jaar en ouder met: obesitas (BMI overeen-
komend met  30 kg/m² voor volwassenen volgens internationale grenswaarden) en lichaamsgewicht boven 60 kg. 
Behandeling met Saxenda® moet worden gestaakt en heroverwogen als de patiënt na 12 weken gebruik van de dagdosering 
van 3,0 mg of de maximaal verdraagbare dosis niet ten minste 4% van zijn BMI of van de BMI z-score (standaarddeviatiescore) 
is kwijtgeraakt. Dosering en wijze van toediening: De startdosis is 0,6 mg eenmaal daags. Volwassenen: 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 opeen-
volgende weken niet wordt verdragen, moet worden overwogen de behandeling te staken. Adolescenten ( 12 jaar): De dosis 
moet worden verhoogd tot 3,0 mg of tot de maximaal verdraagbare dosis is bereikt. Doseringen hoger dan 3,0 mg per dag 
worden niet aanbevolen. Saxenda® is uitsluitend bestemd voor subcutaan gebruik. Het mag niet intraveneus of intramus-
culair worden toegediend. Contra-indicaties:
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 

vermoeden van pancreatitis bestaat, moet het gebruik van liraglutide worden gestaakt. Als acute pancreatitis bevestigd is, 
moet niet opnieuw met liraglutide worden begonnen. In klinische studies voor gewichts beheersing zijn bij patiënten 
behandeld met liraglutide meer gevallen van cholelithiase en cholecystitis waargenomen dan bij patiënten behandeld met 

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 

liraglutide moeten worden geïnformeerd over het potentiële risico op dehydratie met betrekking tot gastro-intestinale 

type 2 die liraglutide krijgen in combinatie met insuline en/of een sulfonylureumderivaat hebben mogelijk een verhoogd 
12 jaar) die werden 

en de toe passelijke maatregelen. 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: ® werd op veiligheid geëvalueerd in 5 dubbel-
blinde, placebogecontroleerde studies bij 5.813 volwassen patiënten met overgewicht of obesitas en ten minste één 
gewichts gerelateerde 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 behande-
ling. In een klinische studie uitgevoerd bij adolescenten van 12 tot 18 jaar met obesitas werden 125 patiënten bloot gesteld 
aan Saxenda® gedurende 56 weken. Over het algemeen waren de frequentie, het type en de ernst van de bijwerkingen bij 
de adolescenten met obesitas vergelijkbaar met die waargenomen bij de volwassen populatie. Braken kwam tweemaal zo 
vaak voor bij adolescenten in vergelijking met volwassenen. Zie de volledige productinformatie voor informatie over overige 
bijwerkingen. Farmacotherapeutische categorie: geneesmiddelen gebruikt bij diabetes, glucagonachtig peptide- 

ATC-code: A10BJ02.  U.R. Vergoeding: Niet vergoed. Datum: april 2021. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl of 
bij Novo Nordisk B.V.

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken
Telefoonnummer: 0172 - 449494, E-mail: informatie@novonordisk.com
Zie voor de volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu
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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 zoutretentie-
eigenschappen 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.

Referenties: 
1. Isidori AM et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(3):173–185. 
2. PLENADREN samenvatting van de productkenmerken, mei 2018. 
3. Giordano R et al. Endocrine. 2016 Feb;51(2):360-8. 

Productiedatum: mei 2021
C-APROM/NL/PLE/0008
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ROC Mondriaan biedt in Den Haag, Delft, 

Naaldwijk en Leiden opleidingen voor 

verplegend personeel en apothekers- of 

doktersassistente. Full time leren óf leren 

naast je werk. Kijk op rocmondriaan.nl

Word jij 
de Mondriaan van 
het Reinier de Graaf?
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Wetenschap & Innovatiekalender 
2022

Inschrijven voor cursussen in Reinier Academie

Cursus 
 
EBP / Evidence Based Practice 
Wordt in 2022 drie keer aangeboden in een 

reeks van 4 bijeenkomsten. 

 

*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  
 
 
 
Innovatieplatform 
Hybride bijeenkomsten; zowel fysiek als via 

zoom. 
 
 
 
Klinische epidemiologie 
Wordt in 2022 twee keer aangeboden.  

 

*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  
 
Monitoring 
*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  

 
Wetenschappelijke artikelen 
schrijven in het Engels  
Wordt in 2022 één keer aangeboden in een 

reeks van 6 bijeenkomsten.  

*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  

 

Wetenschappelijke literatuur 
zoeken met PubMed 
 
Wetenschapscafé 
*Aanmelden via agenda ReinierNet of Mijn 

Reinier Academie  
 
 
Wetenschapstafels 
*Aanmelden via agenda ReinierNet of Mijn 

Reinier Academie 

 
 
Wetenschapsmiddag  
*Aanmelden via agenda ReinierNet of Mijn 

Reinier Academie 

 
WMO‐GCP en MDR‐training 
(voorheen Good Clinical Practice) 

Wordt in 2022 drie keer aangeboden.  

 *Aanmelden via Mijn Reinier Academie  

 

2022 
 
20 januari, 3 februari, 24 februari, 24 
maart 
 
14 april, 28 april, 19 mei, 6 juni 
 
15 september, 29 september, 20 
oktober, 10 november 
 
Ma 10 januari 
Di 15 februari 
Wo 16 maart 
Do 21 april 
Ma 9 mei  
 
15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april 
 
3 oktober, 17 oktober, 31 oktober,  
14 november 
 
Do 3 november 
 
 
12 september, 26 september, 10 
oktober, 24 oktober, 7 november, 21 
november 
 
 
 
Alleen op afspraak: 
bibliotheek@rdgg.nl 
 
Ma 24 januari 
Di 15 maart 
Di 26 april 
Di 21 juni 
 
Ma 14 februari 
Ma 16 mei 
Ma 26 september 
Ma 21 november 
 
Wo 13 april  
 
 
 
Wo 9 maart 
Do 23 juni 
Di 4 oktober 
 

Tijd 
 
14.30 uur‐16.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 uur‐19.00 uur 
 
 
 
 
 
17.45 uur‐19.45 uur

 
 
 
09.00 uur‐17.00 uur 
 
 
Maandagavond (tijdstip volgt nog) 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 uur‐13.30 uur 
 
 
 
 
12.30 uur‐ 13.30 uur 
 
 
 
 
**Programma en definitieve tijden volgen 

nog 
 
 
13.00 uur‐18.00 uur 
 
 

Di 14 juni 
Wo 20 juli  
Do 25 augustus  
Ma 12 september 

Di 21 juni 
Di 30 augustus 
Do 20 oktober
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