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Saxenda® voor gewichtsbeheersing 
bij mensen met (ernstig) over gewicht. 
Nu vergoed voor een deel van de 
volwassenen met obesitas.2

Samen 
overgewicht 
te lijf!

Saxenda® is vanaf 1 april 2022 vergoed voor 
een deel van de volwassenen met obesitas 
Bekijk de vergoedingsvoorwaarden op 
samenovergewichttelijf.nl  

Wilt u meer weten over Saxenda®? 
Of over educatie- en patiëntenmaterialen 
en nascholingen? Scan de QR code en
lees meer op samenovergewichttelijf.nl

Saxenda® is geregistreerd 
in Nederland sinds 2015 voor 
gewichtsbeheersing bij vol-
wassenen en adole s centen 
met (ernstig) overgewicht.1

Voor de volledige indicatie zie de VPI 
elders in deze uitgave.

 NU VERGOED

Gastro-intestinale bijwerkingen en hoofdpijn waren de meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens de behandeling.
NL22SX00008   Verkorte productinformatie en referenties zie elders in deze uitgave.
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EEN HELDER PAD

Atopische dermatitis: Volwassenen en adolescenten. Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling van matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis bij volwassenen en adolescenten 
in de leeftijd van 12 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een systemische behandeling. Kinderen van 6 tot 11 jaar oud. Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling van 
ernstige atopische dermatitis bij kinderen van 6 tot 11 jaar oud die in aanmerking komen voor een systemische behandeling.1  Astma: Dupixent is geïndiceerd bij volwassenen en 

FeNO, zie rubriek 5.1, die onvoldoende kunnen worden behandeld met hooggedoseerde ICS plus een ander geneesmiddel voor onderhoudsbehandeling.1 Chronische rinosinusitis 
met neuspoliepen (CRSwNP): Dupixent is geïndiceerd als aanvullende therapie met intranasale corticosteroïden voor de behandeling van volwassenen met ernstige CRSwNP voor wie 

1

 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).)
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•   IL-4 en IL-13 staan centraal bij type 2 

immunomodulator gericht op het remmen van IL-4 en Il-13
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Geachte lezer,  
 
Reinier Research gaat dit keer over ‘’levensloopgeneeskunde’’, 
het strategisch speerpunt van Reinier. Marja Westhoff legt het 
concept uit en Carina Hilders vult het strategisch aan. Dan een 
aantal voorbeelden. Over samenwerking met regiopartners; 
Nico van der Lely, wethouder Karin Schrederhof en wethouder 
Piet Vreugdenhil leggen uit. Vervolgens, de praktijk ‘beter 
slapen in het ziekenhuis om sneller te herstellen’. Daan 
Kamphuis en o.a. Elif Özcan Vieira verbonden aan de TU Delft 
deden onderzoek naar stoorgeluiden en slaap m.b.v. Fitbit®. 
Zie Daan daar eens trots voor zijn poster staan. Gezond 
zwanger worden, is gunstig voor de baby weet Evert van 
Santbrink, gynaecoloog vanuit een gloednieuw 
Fertiliteitscentrum. Investeren in bitcoins is passé, stop je met 
roken dan bespaar je wel 204 euro per maand! Feiten en 
achtergronden bespreken Stephanie van Loon, longarts en 
Rianne Hensen, VS. Thuis prevalideren is een project vanuit 
het Orthopedisch Centrum (RHOC). Brechtje Hesseling, 
onderzoeker en Marieke van Doorn, revalidatiearts vertellen 
erover. Dr. Peter van den Berg vertelt over zijn grote passie 
‘het voorkomen van recidief fracturen’. Anja van der Eijk 
vertelt over een 1ste pilot om Reinier en het maatschappelijk 
werk in onze regio te verbinden. Net als in het RHOC is ook de 
chirurgie actief in preventieve geneeskunde. Heleen van der 
Hulst praat u bij over het bebop‐project. Marte Smits heeft 
haar passie gevonden in de combi verpleegkunde‐en‐
onderzoek. Over hoe je Evidence Based Practice kunt 
onderzoeken, publiceren en toepassen. Dan komen 2 
promovendi aan het woord: Rick Butler en Maarten Röling.  

 
 
Dave Schweitzer praat u bij over Dawny, ‘eHealth tool in 
ontwikkeling’. De samenwerking met TU‐Delft wordt alsmaar 
hechter. Een voorbeeld is de ontwikkeling van EduPace.   
Angelique Nederlof, is onze Adviseur Subsidies en vertelt over 
hoe je klein kunt beginnen met ‘subsidies binnenhalen’. De 
Wetenschapsraad is actief gestart met drie werkgroepen. 
Tenslotte brengen wij de uitkomsten van de lezersenquête bij 
u onder de aandacht om u vervolgens naar onze vaste 
rubrieken mee te nemen.  
 
Veel leesplezier namens de redactieraad.  
Dave Schweitzer 

Reinier Research 
Is het wetenschappelijk tijdschrift van 
het Reinier de Graaf Gasthuis. 
Het tijdschrift verschijnt drie keer per 
jaar. 
 
Hoofdredacteur 
Daphne Wijffels 
 
Redactieraad 
Dave Schweitzer, Frans van der Horst, 
Bob Bloemendaal, Nina Mathijssen, 
Babette Bais 
 

Informatiespecialist 
Jozé Arkesteijn 
 
Fotografie 
Sing Dekker 
 
Redactiebureau 
Reinier Academie afdeling Wetenschap  
Reinier de Graaf Gasthuis  
postbus 5011,2600 GA, Delft 
Email: 
wetenschappelijktijdschrift@rdgg.nl 
Tel: 015‐2603398 
 

Vormgeving 
Maurice de Jong 
 
Uitgever en acquisitie 
Multiplus BV, Drachten 
Jessica M. Jager‐Ferwerda  
Taco de Haan 

Voorwoord

Colofon

5

Mei 2022

2022.qxp_Opmaak 1  18-05-2022  11:54  Pagina 5



Het aloude adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’  
is nog springlevend en past bij de huidige inzichten en 
benadering van zorg. Niet afwachten tot ziekten zich 
openbaren maar voorkomen dat ziekten ontstaan. Die 
proactieve houding vraagt ook om de primaire aandacht 
voor ziektebeelden los te laten en de aandacht te verleggen 
naar de mens zelf.  Voordat men patiënt wordt. In alle fasen 
van het leven. Van preconceptie en jonge jaren tot 
werkende leeftijd en de oudere jaren. Dat is in een 
notendop ‘levensloopgeneeskunde’.  
 
Marja Westhoff, programmamanager levensloopgeneeskunde 
in Reinier de Graaf houdt zich al jaren bezig met preventie, 
gezonde leefstijl en dito leefomgeving. Als we daarbij Marja’s 
grote maatschappelijke betrokkenheid optellen, maakt haar 
dat de aangewezen persoon om ons meer te vertellen over dit 
onderwerp. 

Preventie en leefstijl 
“Er liggen grote uitdagingen voor de zorg”, begint Marja. “Hoe 
zorgen we ervoor dat mensen langer gezond leven in goede 
gezondheid met voldoende kwaliteit van leven. En dat 
tegelijkertijd de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg behouden blijft? Het vereist een andere kijk op zorg 
en de taakopvatting van ziekenhuizen. Ziektemanagement 
gaat steeds meer richting gezondheidsmanagement. Dat wil 
zeggen dat we ons meer zullen gaan richten op gezondheid én 
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    Interview met Marja Westhoff 

Levensloopgeneeskunde: Voorkomen is nog 
steeds beter dan genezen 
Door: Babette Bais & Daphne Wijffels

Levensloopgeneeskunde is een belangrijk focuspunt uit de 
Meerjarenstrategie van Reinier de Graaf 2021 ‐ 2025 
getiteld: “De juiste zorg op de juiste plek op het juiste 
moment”. 
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LEVENSLOOPGENEESKUNDE

preventie in plaats van uitsluitend aandacht hebben voor 
ziekten.” 
De levensloopbenadering begint al voor de conceptie en volgt 
de levensloop van het (ongeboren) kind door alle levensfasen 
tot aan het einde van het leven. Marja legt uit dat de 
levensloopbenadering kritische levensfasen en 
levensgebeurtenissen van de mensen centraal stelt met een 
brede integrale kijk op gezondheid. Marja: “Denk bij fases in 
het leven aan bijvoorbeeld een geboorte, of een 
zwangerschap, maar ook bijvoorbeeld een natuurlijke 
verandering, zoals de overgang.” Een meer holistische 
benadering dus, waarbij over de levensloop van mensen heen 
gekeken wordt in plaats van dat naar één bepaald moment 
wordt gekeken. “Dat klopt”, zegt Marja, “van belang is dat alle 
aspecten van de zorgvraag en het welzijn van de patiënt 
meegenomen wordt. Preventie is echt maatwerk, elk mens 
heeft iets anders nodig.” Marja noemt als voorbeeld een 
ongeval waar een ouder persoon met een botbreuk in het 
ziekenhuis komt. Een behandelaar richt zich op het oplossen 
van de botbreuk, er wordt een keuze gemaakt in behandeling, 
advies gegeven en daarna toegewerkt naar herstel. Het 
einddoel is functieherstel en goede mobiliteit. “Maar”, zegt 
Marja, “de arts kijkt ook naar onderliggende factoren. 
Waarom heeft deze persoon een botbreuk? Hoe is de 
botdichtheid? Is het thuis onveilig? Is er valrisico, problemen 
met voeding? Dat stelt je als zorgverlener in staat om adviezen 
op maat te geven die een preventief karakter hebben en 
herhaling kunnen voorkomen.” 
 
Preventie en vitaliteit hebben te maken met leefstijl. Veel 
welvaartsziekten vinden hun oorsprong in een ongezonde 
leefstijl. Marja legt uit dat gedragsverandering echt lastig is. 
Voor het aanleren van nieuwe gewoontes is het belangrijk om 
in beweging te komen.  Je kunt ook vitaler worden door hele 
kleine stappen te zetten, waarmee je toch uiteindelijk een 
grote verandering teweegbrengt. Marja: “Als je mensen wilt 
motiveren om aan hun vitaliteit te werken, is het belangrijk 
om gewoonweg te beginnen. Het zijn geen grote dingen die je 
moet doen om gezond ouder te worden, je hoeft geen 
marathons te lopen, het gaat om dagelijks bewegen.” 
 
Als je het over leefstijl hebt, dan denk je meteen aan het 
onlangs geopende gloednieuwe Behandelcentrum Voorburg 
(BCV), waar groots wordt ingezet om leefstijlverbetering 
onderdeel te maken van de zorg. “Dat klopt”, zegt Marja, 
“denk aan gesprekken in de spreekkamer van de IVF‐arts over 
bijvoorbeeld afvallen en roken in relatie tot vruchtbaarheid. 
Daarnaast zijn we in BCV momenteel druk bezig om 
verschillende programma’s op te zetten om leefstijl te kunnen 
verbeteren.”   
 
Marja vertelt dat preventie onlosmakelijk is verbonden met 
goede informatie. Het verstrekken van informatie over hoe je 
gezond kunt blijven en toekomstige gezondheidsrisico's kunt 
voorkomen, ziet zij dan ook als een belangrijke taak van onder 
meer ziekenhuizen en 1e lijn.  “Reinier doet dat al goed”, zegt 
Marja, “om patiënten te helpen en te informeren over hoe zij 

beter herstellen, complicaties en terugkeer van ziekte kunnen 
voorkomen, heeft Reinier al eerder met succes onder meer de 
Alcoholpoli, de Allergiepoli, Osteoporosepoli,  en de Stoppen 
met Rokenpoli opgezet. Deze multidisciplinaire poliklinieken 
hebben hun nut al bewezen.” 
 
Marja benadrukt dat preventie en vitaliteit niet alleen op 
patiënten gericht moet zijn: “Reinier vindt vitaliteit en zelfzorg 
ook heel belangrijk voor haar medewerkers, want je kunt pas 
goed voor patiënten zorgen, als je ook goed voor jezelf kunt 
zorgen. Niet voor niets is een van de speerpunten van Reinier 
‘Medewerker op 1’  en worden ondersteunende activiteiten 
georganiseerd onder de vlag Vitaal&Reinier.  
 
 
 
 

Marja Westhoff bij de fruitbar in het personeelsrestaurant
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Het leefstijlprogramma Gezond & Vitaal voor 
Zorgprofessionals is speciaal voor onze medewerkers 
ontwikkeld om de zelfzorg en eigen regie op vitaliteit te 
ondersteunen.” Marja voegt daaraan toe: “Onze ambitie is om 
dit leefstijlprogramma op termijn door te ontwikkelen voor 
patiëntenzorg. Ook willen we het programma opschalen en 
beschikbaar maken voor medewerkers van andere 
zorginstellingen in de regio.”   

Predictie en onderzoek 
Als men de zorg bekijkt vanuit een levensloopbenadering, zijn 
behalve preventie meer aspecten van belang. “Het gaat ook 
om het voorspellen van ziekten, predictie dus en personalized 
medicine en participatie; de 4 P’s”, aldus Marja. Tegenwoordig 
kunnen we veel ziekten voorspellen, rondom het ontstaan van 
bepaalde kankersoorten bijvoorbeeld kennen we een aantal 
risicofactoren, zoals voeding, roken, invloed van genen, en 
kankerverwekkende stoffen. Ook is bekend dat een ongezonde 
leefstijl invloed kan hebben op de vruchtbaarheid en 
negatieve gevolgen kan hebben voor de toekomstige 
gezondheid van kinderen. Het onderwerp 
levensloopgeneeskunde biedt kansen om risicofactoren te 
onderzoeken, voorspellingen te doen en met de uitkomsten 
evidence‐based interventies en voorlichtingsprogramma’s op 
te zetten. Marja: “Wetenschappelijk onderzoek  geeft ons 
meer inzichten in hoe ziekten ontstaan en hoe we  mensen 
gedurende hun levensloop langer gezond kunnen houden. 
Daarom vinden we het belangrijk om samen onderzoekslijnen 
op te zetten met onder meer het Erasmus MC, de Erasmus 
Universiteit (ESHPM) en de TU Delft.  
Ook met het LUMC doet Reinier de Graaf  onderzoek; 
onderzocht wordt onder meer wat zorgmedewerkers nodig 
hebben om het ‘teachable moment’ in te zetten in leefstijlzorg 
na een myocardinfarct. Hierbij staan patiënten mogelijk meer 
open voor leefstijladviezen en zijn ze sneller geneigd tot 
leefstijlverandering. 
 

Personalized medicine en participatie 
Gepersonaliseerde geneeskunde, ook wel simpelweg zorg op 
maat genoemd, biedt de mogelijkheid om behandelingen af te 
stemmen op de individuele patiënt op basis van hun 
voorspelde respons of ziekterisico. Patiënten krijgen een 
individuele diagnose  en een gerichte therapie die toegespitst 
is op hun individuele situatie en risicofactoren. Marja: “Er zijn 
vaak meerdere behandelopties beschikbaar voor een ziekte 
maar de individuele match is net zo belangrijk. Daarom is 
Samen Beslissen ook zo essentieel, de medische kennis van de 
arts wordt aangevuld met de kennis en behoefte van de 
patiënt  over zijn/haar individuele situatie, zo kom je tot 
betere behandelbeslissingen. Maatwerk dus.”  
 
Preventie zou ook gepersonaliseerd moeten zijn, vindt Marja: 
“Wat geldt voor behandelopties geldt ook voor  
preventieprogramma’s, die kun je ook niet altijd universeel 
toepassen. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. We 
denken nog teveel in homogene groepen, denk maar aan de 
discussie over man‐vrouw verschillen in de geneeskunde en 
farmacie. Personalized medicine is de toekomst maar staat 
wel nog in de kinderschoenen.” 
 
Het is een vicieuze cirkel; mensen met een optelsom van 
gezondheidsproblemen participeren minder in de 
samenleving dan fitte en gezonde mensen. Andersom kan 
deelname aan maatschappelijke activiteiten en de sociale 
cohesie die daardoor verbetert een positief effect hebben op 
gezondheid. Dezelfde cirkel zie je bij mensen die kampen met 
sociale problematiek, zij hebben gewoonweg minder toegang 
tot informatie over gezondheid. Deze ongelijkheid in 
gezondheid tussen mensen met een lage en hoge sociaal‐
economische status ligt Marja na aan het hart. “Dat kunnen 
we niet alleen oplossen; samen met onze regiopartners 
kunnen we daar verbetering in brengen en meer mensen 
bereiken met informatie over gezondheid. Wat betreft 
participatie moet er nog veel gebeuren. Mijn droom is dat 
iedere burger al (jong) leert om eigen regie op zijn/haar 
gezondheid te pakken.” 
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Het Leefstijlprogramma Gezond & Vitaal Voor 
Zorgprofessionals, dat ontwikkeld is in Reinier de Graaf, 
heeft een keurmerk ontvangen van het RIVM. Dit is 
voortgekomen uit de samenwerking tussen Reinier de 
Graaf, Bon Appétit Diëtisten en Zorg op Orde. Reinier de 
Graaf wil met dit programma de zelfzorg op gezondheid van 
haar zorgprofessionals verbeteren. Het leefstijlprogramma 
sluit aan op de visie van Reinier de Graaf om medewerkers 
te ondersteunen om zich fysiek en mentaal goed te voelen. 
Zo kunnen zij de beste zorgen bieden aan hun patiënten. 
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Levensloopgeneeskunde. Een eenduidige definitie is lastig te 
geven, omdat het staat voor een heel breed concept van 
gezondheid en zorg. Carina Hilders legt het preciezer uit: 
“Hoe bied je mensen de juiste zorg op het juiste moment in 
hun leven?”  
 
Onderzoeken laten zien dat gebeurtenissen in de levensloop 
van mensen een voorspeller kunnen zijn voor de zorg die ze 
later nodig zullen hebben. “Om latere gezondheidsschade te 
voorkomen, zet Reinier de Graaf in op preventie, het 
stimuleren van een gezonde leefstijl en intensievere 
samenwerking met regionale en academische partners”, aldus 
Carina. 
 
Samen met regiopartners 
Levensloopgeneeskunde is een nieuwe manier van zorg om 
mensen te helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. 
Hierdoor kan voorkomen worden dat mensen ziek worden en 
zal de zorgvraag in de toekomst minder hard stijgen. “Maar”, 
voegt Carina daaraan toe: “dat kan alleen in een nauwe 
regionale samenwerking, waarin signalering, preventie en zorg 
vervlochten zijn. Op die manier kijken we veel meer buiten 
onze ziekenhuismuren naar hoe we iemands gezondheid 
kunnen versterken. Reinier de Graaf biedt zorg in de regio, en 
de samenwerking met regionale (zorg)partners, zoals 
gemeenten, huisartsen, verzorgingstehuizen, 
zorgverzekeraars, de TU Delft en het Erasmus MC is daarbij 
onmisbaar.”  
 

‘Samen met onze regiopartners willen we door  

te anticiperen op gezondheidsklachten het risico 

op ziektes verkleinen en waarde toevoegen aan 

de gezondheid en de kwaliteit van  

leven van mensen.’ 
 
 
“Preventie is erg belangrijk, want het voorkomen van ziektes is 
fundamenteel”, legt Carina uit. “Door gezonder te leven, 
neemt het risico op ernstige of chronische ziektes immers 
aanzienlijk af. Wij kiezen steeds meer voor een bredere 
benadering, waarbij we in de spreekkamer ook de leefstijl van 
een patiënt bespreken, zodat medicatie of een operatie 
misschien niet nodig is.”  
Goede informatie geven over gezondheid en 

gezondheidsschade is onlosmakelijk verbonden met preventie. 
“Dat klopt”, zegt Carina, “kennis over gezondheid is belangrijk 
zodat mensen zo lang mogelijk gezond kunnen blijven, met 
name gericht op zorg op het juiste moment. Zorg op het juiste 
moment gaat over het signaleren van risico’s op toekomstige 
gezondheidsproblemen, waardoor zorg wordt voorkómen en 
gezondheid en kwaliteit van leven in de verschillende 
levensfases wordt vergroot.” 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Op onderzoeksgebied werkt Reinier de Graaf nauw samen 
met ErasmusMC en de TU Delft op het gebied van 
levensloopgeneeskunde. Carina: “Met name in de 
reproductieve fase kijken we hoe we de gezondheid vanaf het 
prille begin van het leven zo goed mogelijk kunnen 
ondersteunen. Dat doen we door onderzoek te doen naar 
enerzijds het sociale domein en het thema ‘gezond zwanger’ 
en anderzijds door te participeren in technologische 
ontwikkelingen waardoor onderzoek naar de ontwikkeling van 
een embryo beter te volgen is.”   
Carina vervolgt: “Bij de LUMC‐Campus Den Haag participeren 
we in onderzoek naar de maatschappelijke invalshoek bij 
ouderen; doel daarvan is het ondersteunen van de ouderen in 
onze regio. Zo zie je dat het onderwerp levensloop hand in 
hand gaat met samenwerken met andere partners zodat 
gezondheid door meerdere factoren kan worden ondersteund. 
Je hebt elkaar echt nodig.”

9

Mei 2022

Gesprek met Carina Hilders, directievoorzitter Reinier de Graaf 

Levensloopgeneeskunde: de juiste zorg op 
de juiste plek op het juiste moment 

Door: Daphne Wijffels

LEVENSLOOPGENEESKUNDE

 Carina Hilders
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Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma en begint al 
vóór de geboorte, want de eerste 1000 dagen, d.w.z. vanaf 
de bevruchting tot de tweede verjaardag, van een nieuw 
leven zijn cruciaal, zo blijkt uit vele onderzoeken. De 
gezondheid van een kind in dat prille begin blijkt een 
belangrijke voorspeller te zijn van zowel fysieke als mentale 
problemen op latere leeftijd. Vanaf het prilste begin 
ondersteunt Reinier de Graaf de gezondheid tijdens de 
gehele levensloop met alle fasen in het leven waar men zorg 
nodig heeft.  
 
Investeren in een goede start 
Jolanda Versteegen, manager Zorgeenheid Moeder en Kind  
vindt het belangrijk om zich met haar Zorgeenheid in te 
zetten voor een cruciaal speerpunt uit de strategie van 
Reinier. “Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest 
van het leven”, zegt Jolanda. Ze verwijst naar het onderzoek 
en werk van professor Tessa Roseboom  die naar aanleiding 
van haar onderzoek naar deze beslissende periode 
concludeert: “Investeren in een goede start levert enorme 
winst op voor de gezondheid en het welzijn van toekomstige 
generaties: het is de slimste investering die we kunnen doen, 
vanuit menselijk, maatschappelijk en economisch 
perspectief.”1  
 
Jolanda legt uit: “Uit haar onderzoek bleek ook dat mensen 
hun hele leven lang een verminderde gezondheid hebben als 
ze vanaf het begin van hun leven, tijdens de zwangerschap 
een tekort aan voedingstoffen hebben gehad. Het zo vroeg 
mogelijk begeleiden van een zwangerschap is dus essentieel; 
het zorgt ervoor dat mensen op latere leeftijd minder 
gezondheidsklachten hebben.” 
 

Sociale verloskunde  
Jolanda zet het begrip sociale verloskunde in perspectief:  
“In NL wordt zo’n 16% van de kinderen te vroeg geboren of 
geboren met een te laag geboortegewicht; dat heeft vaak te 
maken met sociaaleconomische omstandigheden, d.w.z. een 
combinatie van (sociale) risicofactoren zoals stress, roken, 
slechte voeding, mishandeling, armoede, laaggeletterdheid, 
slechte huisvesting en verslaving. Het lijkt of het voor 
iedereen een bekend gegeven is dat roken en een tekort aan 
voedingsstoffen de placenta aantast, door drugs en alcohol 
een kind verslaafd ter wereld kan komen, en huiselijk geweld 
hoge stresslevels bij de moeder veroorzaakt. Toch klopt dat 
beeld niet helemaal; vrouwen die in een omgeving van 
armoede en laaggeletterdheid leven, hebben meestal weinig 
kennis over de eigen gezondheid en leefstijl.”  
Kwetsbare zwangeren zijn vaak op een aantal domeinen 
tegelijk kwetsbaar, dat zijn onder meer laaggeletterdheid, 
verslaving, psychiatrische problematiek, schulden, armoede, 
en licht verstandelijke beperking. Gedurende de 
zwangerschap hebben ze, behalve alle genoemde problemen, 
ook een verhoogde kans op perinatale morbiditeit en 
mortaliteit en gaat hun kind een leven tegemoet met een 
verminderde gezondheid en ongunstige 
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Kansrijke Start

Jolanda Versteegen

Het actieprogramma Kansrijke Start (VWS, 2018) richt zich 
op kinderen in de eerste 1000 levensdagen, met name 
kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie.  
Het betreft actielijnen t.b.v. kwetsbare ouders en kwetsbare 
gezinnen vóór en tijdens de zwangerschap en na de 
geboorte van het kind. 
(Zie ook: www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/ 
2018/09/12/actieprogramma‐kansrijke‐start) 
 
Reinier de Graaf werkt hierin samen met coalitiepartners 
Gemeente Delft, zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, 
ZEL, Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ 
Zuid‐Holland West en Delft Support (zie ook: 
www.kansrijkestart.nl) 

Door: Daphne Wijffels

1. Prof. dr. Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam (AMC‐UvA). Ze schreef onder meer: Baby’s 
van de Hongerwinter: de onvermoede erfenis van ondervoeding (2010) en De eerste 1000 dagen (2018). 
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opgroeiomstandigheden, legt Jolanda uit. “Als men 
kwetsbaarheid eerder signaleert, en preventief zorg en 
begeleiding inzet, voorkom je op latere leeftijd zwaardere 
jeugdzorg. Dat heeft ook een kostenbesparend effect. 
Gemeentes, die jeugdgezondheidszorg d.m.v. de Wmo 
betalen, hebben daarom ook belang bij een vroege 
signalering van kwetsbare moeders. Het is dus belangrijk dat 
we hierin gezamenlijk optrekken.” 

 
“Door zo vroeg mogelijk te beginnen, kunnen we 
voorkomen dat mensen ziek worden. Dat vind ik 
mooi, om aan het begin van het leven te zitten.”  

 

Integrale geboortezorg 
De expertise in de gehele keten van preconceptiezorg, 
verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg is 
onmisbaar bij het tijdig herkennen en opsporen van (sociale) 
risico’s en om, waar nodig, het sociale domein erbij te 
betrekken. Reinier werkt samen met gynaecologen, 1e 
lijnsverloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en de 
jeugdgezondheidszorg binnen de regio Delft en omstreken in 
het VSV, dat staat voor Verloskundig SamenwerkingsVerband. 
Jolanda: “We gebruiken in de keten een 
signaleringsinstrument (Mind2care) om kwetsbaarheid te 
signaleren en het percentage vrouwen dat op meerdere 
domeinen hoog scoort, is echt schrikbarend. In Delft leeft 
bijvoorbeeld 11% van de kinderen onder de armoedegrens. 
Dat kun je als ziekenhuis niet alleen oplossen, daar heb je 
ketenpartners zoals de gemeente en collega’s uit de 1e lijn 
voor nodig. Als ziekenhuis heb je te weinig zicht op de 
thuissituatie; vrouwen bevallen en gaan weer naar huis.” 

 
Onderzoek en opleiding 
Jolanda vindt dat Kansrijke Start in de ziekenhuissetting nog 
meer onder de aandacht moet worden gebracht: 

“Neonatologieverpleegkundigen bijvoorbeeld zijn dagelijks 
bezig met het observeren van de hechting van baby en 
ouders en zijn zich niet bewust dat ze daarmee al bijdragen 
aan Kansrijke Start. We willen dus inzetten op opleidingen, 
met name Infant Mental Health, waarbij de zorgprofessional 
getraind wordt om hechtingsproblematiek te herkennen, wat 
veel voorkomt bij premature neonaten.“ 
Jolanda: “We doen ook onderzoeken vanuit het VSV over 
veranderingen in de zorg. De Wet Publieke gezondheidszorg 
(Wpg) bepaalt o.a. dat zorgorganisaties verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit van zorg. Het VSV Reinier heeft subsidie 
gekregen van ZonMW om een onderzoek te doen samen met 
de Haagse Hogeschool. Daarin experimenteren we met 
verbeteringen rondom bestaande prenatale huisbezoeken, 
kijken we wat daarvoor van iedere organisatie en professional 
nodig is, en maken we leerpunten en benodigde 
vaardigheden beschikbaar voor opleidingen en organisaties 
binnen en buiten Delft. Daarnaast worden inzichten 
opgenomen in de minor ‘Zorgcoördinatie, ondersteuning van 
gezinnen met complexe problemen’ van de Haagse 
Hogeschool.” 

 
Jolanda is nog lang niet klaar met ambities en plannen 
maken: “We willen ook een Integrale Kindpoli opzetten zodat 
je bij kwetsbare gezinnen de juiste zorg op de juiste plaats op 
de juiste tijd kunt geven. Een kind dat zich bijvoorbeeld 
presenteert met problemen op het gebied van eten, slapen, 
of huilen, bekijken we heel breed; eerst sluiten we medische 
oorzaken uit en vervolgens kijken we ook naar het stresslevel 
binnen het gezin. De niet‐medische zorg die we vervolgens 
geven, hoort eigenlijk thuis bij een ketenpartner, dat zou 
beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Een ander 
voorbeeld: premature en dysmature kinderen worden na de 
geboorte nog twee jaar gevolgd door de neonatoloog en de 
fysiotherapie in het ziekenhuis maar die nazorg zou veel beter 
dicht bij het gezin gegeven kunnen worden door de 
jeugdgezondheidsarts en de lokale fysiotherapeut.  
Als de zorg dichter bij het gezin plaatsvindt, kan men ook 
eerder nieuwe problemen signaleren.” 
 
 
  
 
 

Mei 2022

Een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) is een 
regionaal netwerk waarin organisaties 
van verloskundig zorgverleners, regionaal actieve 
kraamzorgorganisaties en andere regionale 
geboortezorgprofessionals gezamenlijk het 
(kwaliteits)beleid rondom uitvoering van de zorg rond 
zwangerschap en geboorte vaststellen. 
 
Het VSV Reinier is een samenwerkingsverband tussen 
gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en 
de jeugdgezondheidszorg binnen de regio Delft en 
omstreken.  
(zie ook: www.vsvreinier.nl) 

De Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) is het wettelijke 
kader voor de publieke gezondheidszorg. Alle activiteiten 
zijn gericht op preventie, inclusief gezondheidsbevordering. 
De wet biedt tevens een kader voor de samenwerking 
tussen rijk en gemeenten op het terrein van de publieke 
gezondheidszorg. 
(Zie ook: RIVM/loketgezondleven.nl)
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Reinier de Graaf heeft samen met de gemeente Delft en de 
gemeente Westland de krachten gebundeld in de strijd 
tegen de gezondheidsschade die slechte voeding, weinig 
bewegen en het gebruik van genotsmiddelen, zoals roken, 
alcohol en drugs veroorzaken. De maatschappij overtuigen 
van de schade die alcohol en drugs toebrengt, vooral bij 
jongeren, ligt kinderarts Nico van der Lely na aan het hart: 
“De informatie over de gezondheidsschade van 
genotsmiddelen bij kinderen moet zo breed mogelijk 
opgepakt en doorgegeven worden: van scholen, sport‐ en 
studentenverenigingen tot landelijke en lokale politiek, 
politie, artsen, ouders, en zorgverzekeraars. 
Ik ben daarom ook heel blij dat we samen met de 
gemeentes samenwerken in het Lokaal Preventieakkoord. 
Samen krijgen we meer voor elkaar en kunnen we voor de 
regio het verschil maken.” 
 
Thema’s preventieakkoord 
Karin Schrederhof is wethouder Wonen, Wmo en Sport bij de 
gemeente Delft. Haar portefeuille bevat daarnaast ook 
armoedebeleid. Karin heeft jarenlange bestuurservaring op 
het gebied van stadsvernieuwing en heeft heel wat 
multiproblematiek voorbij zien komen. Denk bij 
multiproblematiek aan een combinatie van sociaal‐
maatschappelijke problematiek, zoals werkloosheid, 
schulden, armoede, huisvestingsproblemen, eenzaamheid, en 
psychische problematiek. Karin legt uit dat gemeenten zelf 
invulling kunnen geven aan de thema’s waar men aandacht 
aan wil besteden op het gebied van gezondheidspreventie, 
dit is afhankelijk van de problematiek die het meest voorkomt 

in een gemeente of waar men samen met de regiopartners 
voor kiest. Karin noemt een succesvol voorbeeld: “Patiënten 
die niet naar huis kunnen na een opname door 
(multi)problematiek thuis; dat kan een ziekenhuis niet alleen 
oplossen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties 
werken daarin al langer samen en hebben ruime expertise. 
Door het gezamenlijk inzetten van bijvoorbeeld transmuraal 
maatschappelijk werkers kunnen we ervoor zorgen dat 
patiënten sneller en veiliger naar huis kunnen en dat de zorg 
niet onnodig belast wordt met patiënten die niet naar huis 
kunnen of weer snel terugkomen. Deze vorm van 
samenwerking zouden we ook proactief willen inzetten op de 
poliklinieken.”  
Karin benoemt ook de samenwerking en de ondersteuning 
vanuit DSW: “Een zorgverzekeraar als DSW signaleert al 
langere tijd dat ouderen die nog thuis wonen vaak een hoge 
kostenpost vormen door bijvoorbeeld valpartijen. Samen met 
DSW zijn we bezig om veilige appartementen te bouwen voor 
deze kwetsbare groepen mensen. Dubbel voordeel: als 
ouderen verhuizen naar een beter geschikte woning dan 
bevordert dat de doorstroom voor de volgende generatie.” 
 
Positieve Gezondheid 
Dat gezamenlijk optreden werkt, bewijst de inzet van de 
Stichting Jeugd en Alcohol samen met de gemeente Delft, de 
TU Delft en de Delftse studentenverenigingen: “Samen 
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Gesprek met kinderarts Nico van der Lely, wethouder Karin Schrederhof en  
wethouder Piet Vreugdenhil  

Het Lokaal Preventieakkoord 

Karin Schrederhof

Door: Daphne Wijffels

Wat is een lokaal preventieakkoord?  
Lokale preventieakkoorden vloeien voort uit het Nationaal 
Preventie‐akkoord (2018) waarin afspraken zijn gemaakt 
met 70 landelijke organisaties die ervoor ijveren om de 
gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch 
alcoholgebruik en overgewicht bij Nederlanders terug te 
dringen (streefdatum 2040).  
 
Preventieakkoorden op lokaal niveau zijn per gemeente 
verschillend. Lokale preventieakkoorden zijn niet‐
vrijblijvende afspraken tussen lokale overheden en 
verschillende maatschappelijke partners om de grootste 
lokale problematiek m.b.t. gezondheid het hoofd te bieden. 
Samenwerking op het gebied van preventie is daar een 
onderdeel van. 
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streven we ernaar om studenten bewuster te maken van de 
gevaren van alcohol. Overmatig drinken leidt niet alleen tot 
schade aan de gezondheid maar ook slechte studieresultaten 
en overlast in de stad. We doen dit door gezamenlijk 
workshops en symposia te geven en daar ook met studenten 
over in gesprek te gaan”, legt Nico uit. 
Een ander succesvol voorbeeld van lokale samenwerking is 
het project Positieve Gezondheid waarbij de gemeente Delft 
en Reinier de Graaf samen optrekken, vertelt Karin: “De 
gemeente Delft streeft naar een stad met gezonde inwoners 
met een gezonde leefstijl. Positieve Gezondheid  stelt de 
mens centraal en niet zijn ziekte en gaat uit van de kracht van 
bewoners, van hun mogelijkheden. Samen met onze partners 
helpen wij hen met het realiseren van wensen en behoeftes 
in de wijk. Eind vorig jaar hebben we samen met Carina 
Hilders twee rookvrije speelplekken geopend vlakbij het 
ziekenhuis. Het idee hiervoor kwam van een wijkbewoner.” 
Karin voegt daaraan toe: “Het gezondheidsbeleid van de 
gemeente Delft is heel breed, van de ontwikkeling van 
speeltuinen, sporten en bewegen tot aan informatie over 
voedingskeuzes op scholen en de samenwerking met de GGD 
over gezond wonen en leven.” 

 
Gemeente Westland: focus op jeugd 
Piet Vreugdenhil is 1e loco‐burgemeester en wethouder in 
gemeente Westland. Zijn portefeuille laat zien dat hij gepokt 
en gemazeld is in het sociale domein; onder meer Zorg & 
Welzijn, sociale zaken, jeugdzorg en gezondheidszorg.  
Gemeente Westland richt zich op alle Westlanders voor een 
goede gezondheid. Piet: “In Westland zijn inwoners al goed 
actief met het sporten. Ook hebben veel inwoners een 
krachtig netwerk waar ze op kunnen bouwen. Inwoners 
kunnen een hoop zelf, en dat versterken we graag. De mens 

staat centraal, waarbij we uitgaan van de positieve 
veerkracht. Hierbij integraal samenwerken met de 
professionals en partners is van groot belang. Zo hebben we 
een brede blik op de mogelijke problemen.” 
In het lokale gezondheidsbeleid worden er wel accenten 
uitgelicht. Zo ook bij de doelgroep jongeren. Piet: “Een 
gezonde leefstijl start al van jongs af aan. Dus het is goed om 
volwassenen te bereiken, want goed voorbeeld doet volgen. 
Maar we richten ons dus ook direct op de jongeren zelf. 
Kinderen die ongezonder opgroeien, hebben toch wel te 
maken met een achterstand. Dit willen we voorkomen.”   
De #FFSERIEUS campagne is hier een goed voorbeeld van. 
“We hebben een rondrijdende escaperoom laten 
ontwikkelen. Jongeren moeten uit deze bus zien te 
ontsnappen terwijl ze op een leuke en speelse wijze leren 
over de risico’s van alcohol. Nico van der Lely en wethouder 
Vreugdenhil openden gezamenlijk de escaperoom. “Je maakt 
op deze manier op laagdrempelige wijze het onderwerp 
bespreekbaar. Deze bus kan gratis gereserveerd worden door 
scholen, maar ook door sportverenigingen bijvoorbeeld.”  
“Een gezondheidsbeleid is breder dan soms gedacht. Niet 
alleen in doelgroepen, maar ook qua onderwerpen. Zo 
hebben we extra aandacht voor de doelgroep 
laaggeletterden, maar ook thema’s als depressiviteit en 
eenzaamheid komen terug in het beleid als aandachtspunt. 
Mentaal willen we ook gezonde inwoners”, aldus Piet. 
 
Informatie over gezondheid 
Om preventiedoelen te laten slagen, is informatieverstrekking 
over gezondheid en regie over eigen gezondheid een cruciaal 
aandachtspunt. Niet alleen voor beleidsmakers maar ook 
voor zorgverleners en ziekenhuizen. Dat is geen eenvoudige 
opgave weet Karin: “Preventie en het voorkomen van 
gezondheidsschade vergt veel tijd, en die tijd moet je ook 
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V.l.n.r.: wethouder Karin Schrederhof en Carina Hilders openen 
een rookvrije speeltuin samen met een wijkbewoner. 

V.l.n.r.: Piet Vreugdenhil en Nico van der Lely openen de 
escaperoom. In het midden Pien Zwinkels; zij ging als eerste de 
escaperoom binnen tijdens bij de opening.
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incalculeren en blijven volhouden. Je ziet in een stad als Delft 
met stadse problematiek en meer kwetsbare mensen dat 
informatie over gezonde voeding en bewegen nog lang niet 
iedereen heeft bereikt. Het informeren over gezondheid 
werkt dan juist beter als je dat in kleinere projecten aanpakt, 
daarom ben ik ook zo enthousiast over het project Positieve 
Gezondheid. Daarnaast is de boodschap over keuzes m.b.t. 
voeding, bewegen en genotsmiddelen vele malen sterker als 
gemeentes, maatschappelijke instanties en ziekenhuizen 
hetzelfde verhaal vertellen. De praktijkvoorbeelden uit de 
spreekkamer en de cijfers en getallen uit onderzoek spreken 
mensen aan.”  
 “Maar”, voegt Karin daaraan toe: “leefstijlkeuzes zijn niet 
altijd makkelijk voor mensen die kampen met sociale 
problemen. Het is een weerbarstig onderwerp maar tegelijk 
zo enorm belangrijk. Daarom vind ik het ook essentieel om 
een goede gezondheid van alle burgers met een brede groep 
partners gezamenlijk op te pakken. En om dat samen met het 
ziekenhuis te doen, is uniek en bijzonder te noemen.”  
 
Toepassen wetenschappelijk onderzoek 
Wetenschappelijke studies hebben inmiddels op grote schaal 
aangetoond dat gezonde voeding, meer bewegen en een 
‘groene’ omgeving positieve effecten hebben op mensen. Het 

toepassen van onderzoeksresultaten voor communicatie over 
gezondheid is cruciaal in het juist informeren van mensen. 
Zowel Nico als Karin zien dat de overtuigingskracht ligt in de 
data van wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen 
leefstijl en gezondheidsschade. Nico: “Preventie is een heel 
belangrijk onderdeel van mijn taak, en wetenschappelijk 
onderzoek kan helpen om oplossingen te vinden voor 
maatschappelijke problemen.” Praktische toepassing van 
onderzoek dus. Gemeentes kunnen met de onderzoeksdata 
die onderzoekers uit het medische  domein aanleveren, 
werken aan nieuwe of verbeterde voorlichtingsprogramma’s, 
en scholen kunnen die kennis gebruiken voor hun 
lesprogramma’s over gezondheid.  
Andersom zijn de sociaal‐maatschappelijke kennis, bestaande 
preventie‐initiatieven, samenwerkingsverbanden en 
beleidsplannen van de gemeentes bijzonder waardevol voor 
ziekenhuizen om gezamenlijk op te trekken in breed 
opgezette voorlichtingscampagnes en preventieprogramma’s. 
 
1.  Zie ook: Notitie Gezondheidsbeleid Delft 2020‐2026. 
https://delft.notubiz.nl/document/8839237/1/2007100_College_van_B_en_W
_‐_gezondheidsbeleid_Delft_2020‐2026,_Werken_aan_positieve_gezondheid 
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De aanbevolen slaapduur voor volwassenen tussen 18‐64 
jaar is 7‐9 uur per nacht. Ongeveer 1/3 van de volwassenen 
halen dit niet; 10‐30% van de volwassenen slapen chronisch 
slecht door slapeloosheid (insomnia), en 2‐9% van de 
volwassenen leiden aan obstructief slaapapnoea1.   
In Reinier de Graaf houdt het Slaapcentrum in Voorburg zich 
bezig met onderzoek en behandeling van slaapstoornissen 
met een team van longartsen, KNO‐artsen en neurologen 
die daarvoor een speciale opleiding gevolgd hebben.  
 
Beter slapen in het ziekenhuis 
Voor patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis is het 
nog belangrijker om goed te slapen omdat algemeen bekend 
is dat een goede nachtrust een positief effect heeft op hun 
genezing. Uit onderzoek is echter gebleken dat de totale 
slaapduur in een ziekenhuis 83 minuten korter is dan de 
normale slaapduur in de thuisomgeving en dat het moeilijk is 
om in een ziekenhuisomgeving in slaap te vallen2. Een aantal 
algemene maatregelen in het ziekenhuis zou daarbij kunnen 
helpen.  

Daan Kamphuis, neuroloog en medisch manager ZE 
chronische zorg en ouderen, ziet al langer dat meer 
onderzoek nodig is om patiënten in het ziekenhuis beter te 
laten slapen. Hij heeft onder meer het project ‘Beter Slapen 
in het ziekenhuis’3 geïnitieerd waarbij meerdere projecten en 
studies i.s.m. onderzoekers van de TU Delft uitgevoerd 
worden. Daan werkt nauw samen met associate professor Elif 

Slaapstoornissen kunnen ernstige 
gezondheidsproblemen veroorzaken
Door: Daan Kamphuis

Yiling Liu heeft met haar applicatie 
Doplor Sleep in 2021 de A’Design Award 
gewonnen in de categorie Mobile 
Technologies, Applications and Software 
Design, 2020 ‐ 2021. 
  
Meer lezen over Doplor Sleep: 
https://delftdesignlabs.org/wp‐
content/uploads/2020/10/ 
graduation‐report.pdf 

1. National Sleep Foundation. (https://www.thensf.org/sleep‐facts‐and‐statistics/) 
2. Wesselius et al. (2018) 
3. Het project ‘Beter Slapen in het ziekenhuis’ werd financieel mogelijk gemaakt door de Wetenschappelijke AdviesCommissie (WAC) en het Innovatieplatform. 
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Özcan Vieira van de faculteit Industrial Design Engineering 
aan de TU Delft.  
 
In 2020 heeft TU masterstudent Industrial Design Yiling Liu 
onder Daan’s hoede een afstudeeronderzoek gedaan naar het 
effect van verstorende geluiden op de kwaliteit van slaap in 
het ziekenhuis.  Zij heeft daarvoor met hulp van een aantal 
verpleegkundigen van afdeling 2J (met name Irene Verhoef) 
geluidsmetingen gedaan en interviews afgenomen op de 
afdeling Neurologie. Op basis van deze informatie heeft Yiling 
een app ontwikkeld (Doplor Sleep) voor de FitBit waarmee 
diverse geluiden kunnen worden geregistreerd en 
geanalyseerd. Deze analyse kan op een patiëntvriendelijke 
manier worden getoond op een smartphone (gevisualiseerd 
als een nachtelijke tocht op een rivier) en op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier als gegroepeerde 
gegevens voor zorgverleners op een beeldscherm. De 
bedoeling is dat dit leidt tot gewaarwording van de 
verstorende geluiden ’s nachts op een klinische afdeling bij 
zorgverleners en vervolgens tot verbeteracties.  
 
 
Slaapmuziek 
Muziek heeft voor veel mensen een rustgevend en kalmerend 
effect en kan ook ingezet worden als een niet kostbaar 
hulpmiddel om de kwaliteit van slaap te verbeteren van 
patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis. Er is echter 
nog weinig onderzoek gedaan naar persoonlijke voorkeuren 
die mensen hebben op het gebied van rustgevende muziek. 
De huidige zogenoemde slaapmuziek bestaat meestal uit 
algemene kalmerende geluiden en liedjes. In 2021 heeft 
Doudou Jia, TU masterstudent Industrial Design, mede op 
basis van praktijkervaringen en interviews op afdeling 4J 
(orthopedie en klein snijdend) in samenwerking met 
regieverpleegkundige Mandy Richel, in haar 
afstudeeronderzoek aanbevelingen gedaan voor de 
ontwikkeling van een gepersonaliseerde muziekapp (Dream‐e 
app). 
 
Slapen onder een bedkap of in een bedtent 
Een volgend project zal plaatsvinden op afdeling 2J 
(neurologie) met de startup Microcosmos die een bedkap 
hebben ontwikkeld waarmee patiënten op een afdeling in het 
ziekenhuis meer privacy en rust kunnen ervaren.  
Ook zijn er nauwe contacten met de Delftse startup 
Cloudcuddle die een mobiele bedtent ontwikkelen voor 
senioren die een delier hebben of dit dreigen te krijgen. Een 

groot voordeel van het ontwerp van Cloudcuddle is dat het 
hele frame opblaasbaar is en dat het geen harde onderdelen 
bevat. Het model moet nog verder ontwikkeld en getest 
worden voordat het ingezet kan worden in de praktijk.  
 
Daan Kamphuis is neuroloog en medisch manager ZE 
chronische zorg en ouderen in Reinier de Graaf 

Mei 2022

 Daan Kamphuis
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Er wordt al enige tijd hard gezocht naar een manier om de 
medische zorg in Nederland de komende jaren zo breed 
mogelijk betaalbaar en beschikbaar te houden; mogelijk is 
een verandering van het zorgperspectief een oplossing 
hiervoor. In plaats van uit één specifieke medische 
specialisatie naar het probleem van de patiënt te kijken, 
doet de levensloopgeneeskunde dit vanuit een veel breder 
perspectief, waarbij het voorkómen van ziektes door 
bevorderen van gezondheid in iedere levensfase de 
kernboodschap is. Dit proberen we te realiseren door niet 
alleen aandacht te hebben voor de strikt medische situatie 
van de patiënt maar ook voor de invloed van het probleem 
of de behandeling op de sociale en maatschappelijke 
situatie.  
 
Door middel van meer intensieve samenwerking met 
ketenpartners binnen het zorgpad en door dit te blijven 
monitoren gedurende het zorgpad van iedere individuele 
patiënt, kunnen we beter tegemoetkomen aan waar iemand 
op dat moment behoefte aan heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook 
soms betekenen dat het beter is om even een pauze in te 
lassen om bepaalde zaken beter geregeld te hebben. Dus niet 
alleen de juiste zorg op de juiste plek, maar ook op het juiste 
moment. 
 
Fertiliteitscentrum 
De patiënten met kinderwens die worden gezien binnen het 
Fertiliteitscentrum zitten in een specifieke levensfase. 
Meestal zijn zij jong en maken zij zich weinig zorgen over hun 
gezondheid. Echter, op het moment dat wij hen als patiënt 
ontmoeten, hebben zij al een weg afgelegd waarbij het niet 
gelukt is om zwanger te worden en komen zij met de vraag 
hoe de kans hierop groter kan worden gemaakt.  
 
Naast de medische inventarisatie wordt ook een 
inventarisatie gedaan van hun eigen sociaal‐ 
maatschappelijke situatie, hoe de beide partners in het 
proces staan en of hier belemmeringen in zijn. Ook wordt 
aandacht besteed aan leefstijl, zoals gezond gewicht en 
stoppen met intoxicaties zoals roken, alcohol en drugs. 
Doordat deze patiëntengroep, zoals eerder gezegd, over het 
algemeen jong en gezond is, heeft een gezonde leefstijl vaak 
weinig aandacht.  Door de leefstijl zo veel mogelijk te 

optimaliseren, kan de kans op zwangerschap vaak verbeterd 
worden waardoor soms verdere medische zorg in de vorm 
van behandeling voorkomen kan worden. 
 
Meer aandacht vragen voor het verbeteren van de leefstijl 
kan in deze relatief jonge groep op de langere duur 
aanzienlijke verbetering geven van de algemene gezondheid 
met als gevolg vermindering van zorgconsumptie. Daarnaast 
is nog een groot algemeen winstpunt te halen.  Als de 
conceptie en zwangerschap plaatsvindt na optimalisatie van  
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Fertiliteitscentrum en Leefstijlgeneeskunde

Evert van Santbrink

Door: Evert van Santbrink
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de leefstijl van de ouders zijn de risico’s op problemen tijdens 
de zwangerschap kleiner en lijkt het kind gedurende het hele 
leven minder kans op gezondheidsproblemen te hebben 
(Barker‐hypothese).  
Kortom, als je aan het begin een klein beetje bijstuurt, is het 
langetermijneffect enorm. 
 
Leefstijloptimalisatie 
Praktische invulling van de leefstijlbegeleiding kan in eerste 
instantie door middel van bewustwording en eigen invulling, 
maar eventueel ook door inzet van o.a. een diëtiste, 
leefstijlcoach, of psycholoog in individuele sessies of in 
groepsverband. Van groot belang is dat ook de zorgverleners 
inzicht hebben in de progressie, zodat dit besproken kan 
worden als dit nodig is (interventie) of bij reguliere afspraken. 
In de begeleiding van de leefstijloptimalisatie streven wij naar 
betere afstemming met huisartsen en verloskundigen, zodat 
uiteindelijk over het gehele zorgpad kinderwens tot aan de 
geboorte hier aandacht en zo nodig begeleiding voor 
beschikbaar is en de duurzaamheid van het geheel meer kans 
krijgt.     
 

“Als je aan het begin een klein beetje bijstuurt,  
is het langetermijneffect enorm.” 

 
Maatschappelijk‐sociale problematiek kan al in aanvang 
aanwezig zijn en dit kan een reden zijn om medische 
interventies uit te stellen tot deze zo veel mogelijk 
geoptimaliseerd of opgelost zijn. Maar ook tijdens het 
ingeslagen zorgpad kunnen dergelijke problemen 
belemmerend werken en een grote last worden voor de 

patiënt. Ook hiervoor wordt een systeem opgezet waarbij 
reguliere rapportage (lastmeter) van deze factoren door de 
patiënt wordt gedaan en vervolgens ook beschikbaar is voor 
de zorgverleners zodat hierop ingegaan kan worden indien 
nodig.  
 
Conclusie 
In het Fertiliteitscentrum Voorburg vragen wij met behulp van 
de visie op levensloopgeneeskunde aan jonge gezonde 
mensen met een kinderwens onder andere aandacht te 
besteden aan hun leefstijl en sociaal‐maatschappelijke 
factoren. Begeleiding en inzicht in deze factoren over het 
gehele zorgpad en continuïteit hiervan bij contact met de 
verschillende zorgverleners moet verder geoptimaliseerd 
worden. Door goede preconceptieadviezen en begeleiding op 
maat gedurende het traject op verschillende fronten kan een 
enorme gezondheidswinst worden behaald. Niet alleen voor 
de ouders zelf, direct en op lange termijn, maar ook kunnen 
zij hun zozeer gewenste kind een veiligere zwangerschap en 
een gezonder leven bieden. Hiermee wordt niet alleen op 
verschillende fronten gezondheidswinst geboekt maar 
tegelijkertijd ook geholpen om de bekostiging van het beste 
zorgstelsel van de wereld, zoals wij dat in Nederland hebben, 
overeind te houden. 
 
Evert van Santbrink is gynaecoloog en directeur SMVV/ 
Fertiliteitscentrum Voorburg 

Mei 2022

De Barker‐hypothese stelt dat coronaire hartziekten, 
beroerte, diabetes mellitus type 2 en hypertensie 
tenminste voor een deel voortkomen uit aanpassingen 
van de foetus aan ondervoeding, en dat deze 
aanpassingen permanente veranderingen veroorzaken in 
de structuur en de fysiologie van het lichaam. 
Risicofactoren voor ziekten op de volwassen leeftijd 
kunnen dus op de kinderleeftijd ontstaan, en zelfs in de 
foetale fase.

Behandelcentrum Voorburg waar o.a. het Fertiliteitscentrum 
zich bevindt
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De impact van roken op de maatschappij is groot. In heel 
Nederland zijn momenteel een miljoen mensen chronisch 
ziek van de gevolgen van tabaksgebruik. Naast de landelijke 
aandacht die er is voor tabaksverslaving is het belangrijk om 
op ziekenhuis/regioniveau te zorgen voor verandering in 
leefstijl en meer aandacht te geven aan preventieve zorg. 
Voorkomen van starten met roken is hierin essentieel. De 
polikliniek longgeneeskunde begeleidt patiënten met 
longklachten die willen stoppen met roken. 
 
Impact roken=levenslang 
Als longarts en longverpleegkundige zien we dagelijks de 
gevolgen van rookverslaving. Maar elk specialisme ziet 
ziekten die veroorzaakt/verergerd worden door 
rookverslaving. Denk bijvoorbeeld aan een hartinfarct, 
herseninfarct of perifeer vaatlijden. Maar vergeet ook niet de 
gevolgen vanaf de geboorte. Moeders die roken hebben 
tijdens de zwangerschap meer kans op problemen zoals 
vroeggeboorte of een laag geboortegewicht van de baby. En 
kinderen van ouders die roken hebben meer kans op 
luchtwegproblemen. Dit maakt dat de schadelijke gevolgen 
van roken in het hele leven aanwezig zijn en maakt het 
daarom ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat we 
ons allemaal inzetten om stoppen met roken mogelijk te 
maken voor al onze patiënten, van jong tot oud.    
 
Rookvrije generatie 
In Reinier de Graaf streven we daarom naar een Rookvrije 
Generatie, waarbij we willen voorkomen dat kinderen 
überhaupt beginnen met roken. Hiervoor is het ook nodig dat 
de rokers in de omgeving van kinderen worden geholpen om 
te stoppen om zo het goede voorbeeld te geven. 
Van alle mensen die roken, weten we uit eerder onderzoek 
dat 80% van de mensen echt 
wil stoppen met roken. In 2020 
hebben ruim 36% van de 
mensen daadwerkelijk een 
serieuze poging gedaan. Dat 
zijn in Nederland ruim 1 
miljoen rokers. Omdat roken 
een verslaving is, zijn er vaak 
meerdere pogingen nodig maar 
is goede hulp en begeleiding 
essentieel. Op onze Stoppen 
met Roken polikliniek en bij 

externe instanties, zoals Sinefuma, wordt die begeleiding 
gegeven.  
 
Stoppen is mogelijk! 
Stoppen met roken is moeilijk. Niet voor niets heeft het 
merendeel van de mensen dat gestopt is gemiddeld zeker wel 
5 stoppogingen gedaan voordat ze succesvol zijn. Maar 
stoppen met roken, is niet onmogelijk en in de zoektocht naar 
een rookvrij leven draagt begeleiding bij het stoppen en het 
inzetten van nicotinevervangende middelen zoals pleisters, 
zuigtabletten of kauwgum bij aan het succes van de 
stoppoging.  
 
Om te stoppen met roken, is motivatie nodig, vandaar dat bij 
het intakegesprek altijd gevraagd wordt naar het 
motivatieniveau. Dat niveau wordt medebepaald door de 
vraag: “Waarom wil je stoppen met roken?” Maar soms 
draaien we die vraag om naar “Waarom rook je eigenlijk?” 
Vaak is de gedachte dan “het vermindert de stress of ik vind 
het gewoon lekker.” 
 
Gedachtenkronkels 
Vermindert roken nou echt de stress? Is zo’n tabakswolk nou 
echt zo lekker? Of denkt de roker alleen maar dat het de 
stress vermindert en zijn er niet veel meer dingen die 
lekkerder zijn dan de smaak van tabak? Rondom het roken en 
stoppen met roken hangen veel gedachtenkronkels. In de 
begeleiding proberen we die kronkels te bespreken en de 
roker die wil stoppen inzichten te geven. 
Tijdens de begeleiding bij het stoppen met roken kijken we 
naar de mate van nicotineverslaving en bespreken we hoe de 
stopper omgaat met de wijzigingen in gedrag die het stoppen 
als vanzelf met zich meebrengt. Wat doet de stopper met de 

tijd die niet meer aan roken wordt 
besteed? Hoe gaat de stopper om met 
die momenten waarin het verlangen 
naar een sigaret enorm intens is? We 
leggen uit wat ‘craving’ is (het hunkeren 
naar een sigaret), hoe kort dat moment 
duurt (3 minuten) en bespreken we hoe 
daar mee omgegaan kan worden door 
bijvoorbeeld afleiding te zoeken in een 
spelletje, wandeling of door gewoon 
even een slok water te nemen.  
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Op naar een Rookvrij Reinier en een 
Rookvrije generatie
Door: Stephanie van Loon en Rianne Hensen

SineFuma biedt coaching 
aan mensen die willen 
stoppen met roken. De 
coachingsessies worden 
vergoed door de 
zorgverzekeraar. 
 
Zie ook:  
www.rookvrijookjij.nl
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Nicotinevervangende middelen 
De kans op succes bij een stoppoging wordt aanzienlijk 
vergroot door de inzet van nicotinevervangende middelen en 
na niet geslaagde, eerdere pogingen ook eventueel met 
medicijnen. Tijdens de begeleiding wordt de bijdrage hiervan 
besproken en in overleg voorgeschreven. 
 
Zonder aanmoediging vaart niemand wel. Daarom is 
begeleiding bij het stoppen met roken zo belangrijk, maar 
zorg ook dat de mensen om de stopper heen de stopper 
steunen en aanmoedigen om door te zetten. Dat alles helpt 
mee om het stoppen met roken tot een succes te maken. 
Jezelf aanmoedigen werkt ook, bijvoorbeeld door het geld 
dat niet aan sigaretten wordt uitgegeven apart te houden en 
daar een doel aan te geven (etentje, vakantie). De 
gemiddelde roker spaart op dit moment 8 euro per dag uit 
(20 sigaretten x 0,40 cent), 56 euro per week oftewel 204 
euro per maand!  
 
Stephanie van Loon‐Kooij is longarts en Rianne Hensen is 
gespecialiseerd longverpleegkundige, beiden zijn werkzaam in 
Reinier de Graaf. 

Mei 2022

Rianne Hensen en Stephanie van Loon  

Feiten en cijfers over roken en stoppen met roken 
‐ 20.000 mensen sterven jaarlijks in Nederland door roken 

en enkele duizenden door meeroken. 
‐ >50% van de mensen die begint met roken, overlijdt aan 

de gevolgen daarvan. 
‐ Meer mensen in Nederland sterven aan de gevolgen van 

roken dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij 
elkaar. 

‐ 60 baby’s per jaar overlijden doordat hun moeder tijdens 
de zwangerschap rookt.  

‐ Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan 
roken. 

‐ De tabaksindustrie doet er alles aan om de verslaving te 
versterken door aan sigaretten suikers, drop, honing en 
hoestdempers toe te voegen. 

‐ Twintig minuten na het stoppen met roken daalt de 
bloeddruk en de hartslag. 

‐ Na twaalf uur niet roken is het koolmonoxidegehalte in 
het bloed weer normaal. 

‐ Na twee tot twaalf weken niet roken zijn de longfunctie 
en bloedsomloop verbeterd. 

Bron: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging 
(NET) van het Trimbos Instituut 
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In het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) in 
Zoetermeer speelt wetenschappelijk onderzoek een 
belangrijke rol. Zo belangrijk zelfs dat, naast Zorg en 
Opleiding, ook Innovatie en Onderzoek één van de pijlers is 
van het RHOC. Er lopen op elk moment dan ook meerdere 
wetenschappelijke onderzoeken, en er worden regelmatig 
nieuwe onderzoeken opgezet. Eén van die nieuwe 
onderzoeken richt zich op prevalidatie van patiënten die een 
revisieoperatie van hun heup‐ of knieprothese ondergaan.  
 
Preoperatief revalideren 
Initiatiefnemer sportarts Marieke van Doorn legt uit: “In 
steeds meer ziekenhuizen is het gebruikelijk dat patiënten die 
een zware operatie ondergaan, zoals een grote buikoperatie, 
vóór de operatie een trainingsprogramma moeten volgen om 
fitter te worden. Dat noemen we prevalidatie, eigenlijk 
preoperatief revalideren. Zo’n trainingsprogramma zorgt 
ervoor dat mensen beter en sneller herstellen van hun 
operatie, met minder kans op complicaties. Wij denken dat 
prevalidatie ook heel hard nodig is voor patiënten die een 
revisieoperatie van hun heup‐ of knieprothese ondergaan. 
Deze patiënten kunnen vaak namelijk al langere tijd minder 
goed bewegen door hun klachten, waardoor ze minder fit zijn 
geworden. Een deel van deze patiënten hebben ook nog 
andere gezondheidsklachten en zijn dus kwetsbaarder. 
Daarnaast is een revisieoperatie een zware ingreep, zwaarder 
dan bijvoorbeeld een eerste nieuwe heup. Die combinatie 
maakt de kans op postoperatieve complicaties groter. En 

precies daarom denken we dat prevalidatie ook bij deze 
patiënten nodig is.” 
 
Er zijn al eerdere onderzoeken gedaan naar preoperatief 
oefenen bij orthopedische patiënten, voornamelijk bij 
patiënten die een primaire nieuwe heup of knie kregen. Daar 
bleek nog geen overtuigend voordeel van prevalidatie uit. 
Wel concludeerden sommige onderzoekers dat zij de 
patiënten die de prevalidatie het hardst nodig hebben 
waarschijnlijk niet goed konden bereiken. Of dat de patiënten 
in het onderzoek eigenlijk al behoorlijk fit waren en dus 
weinig winst konden boeken. Brechtje Hesseling is als 
wetenschappelijk onderzoeker betrokken bij dit onderzoek. 
Ze legt uit: “In bijna al die onderzoeken vond de training in 
het ziekenhuis plaats. Patiënten moeten dan meerdere keren 
per week heen en weer reizen. Niet iedereen kan of wil dat, 
zeker niet de patiënten die al niet fit zijn. Voor hen is dat dus 
een extra drempel om te gaan oefenen.” 
 
Thuis oefenen  
Daarom wil de onderzoeksgroep van het RHOC nu 
onderzoeken of het mogelijk is om een oefenprogramma te 
ontwikkelen dat goed en veilig thuis uitgevoerd kan worden. 
En dan juist voor de groep die het nodig heeft: patiënten die 
voor de grotere revisieoperatie gepland staan, en die naast 
de heup‐ of knieproblemen ook andere gezondheidsklachten 
hebben. Om dat te bereiken, is een multidisciplinair 
onderzoeksteam samengesteld. Naast de sportarts en 
wetenschappelijk onderzoeker, zijn hierbij ook een 
orthopedisch chirurg, een AIOS, twee fysiotherapeuten en 
een onderzoekscoördinator betrokken. Marieke van Doorn: 
“De kracht van dit team is echt dat we vanuit alle hoeken 
naar de onderzoeksopzet kunnen kijken. We hebben de 
inhoudelijke kennis van orthopedisch chirurg, 
fysiotherapeuten en sportarts. De onderzoeker en 
onderzoekscoördinator zorgen er weer voor dat de 
methodologie van het onderzoek klopt en dat goed over de 
logistiek nagedacht wordt.” 
Brechtje legt uit: “Het hoofddoel van dit onderzoek is om 
allereerst te kijken of het lukt om deze patiënten thuis aan 
het oefenen te krijgen. Vier weken voor de operatie nemen 
de fysiotherapeuten samen met de patiënt het 
oefenprogramma door. Ze passen dat echt persoonlijk aan 
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Prevalidatie bij revisie heup‐ en knieprothese: 
thuis preoperatief trainen
Door: Brechtje Hesseling en Marieke van Doorn 

Revisie heup‐ of knieprothese 
Het kan nodig zijn om een prothese van de heup of knie na 
verloop van tijd te vervangen door een nieuwe prothese 
(revisie). 
Ook bij een revisie kunnen complicaties optreden, zoals: 
infectie, luxatie, trombose, zenuwschade, 
beenlengteverschil, nabloeding. 
Omdat een revisie‐operatie een grotere ingreep is dan een 
primaire heup‐ of knieoperatie en omdat de gemiddelde 
leeftijd van de revisiepatiënten iets hoger ligt dan bij een 
primaire operatie, is de kans op complicaties bij dit soort 
ingrepen hoger.  
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elke patiënt aan, omdat immers niet iedereen dezelfde 
mogelijkheden heeft. Vervolgens laten we patiënten in een 
dagboek bijhouden op welke dagen ze hebben geoefend en 
hoe goed dat ging. Dat zijn natuurlijk subjectieve metingen: 
de patiënt vult het zelf in. Om ook objectief te meten, laten 
we alle deelnemers daarom ook een activiteitenhorloge 
dragen. Dat horloge meet alle houdingen en bewegingen van 
de patiënt gedurende vier weken. Zo kunnen we extra 
informatie krijgen over hoe actief patiënten zijn geweest.” 
 
Controlegroep 
Naast dit hoofddoel kijken de onderzoekers ook al of na de 
operatie verschillen lijken te zijn tussen patiënten die wel een 
oefenprogramma krijgen en patiënten die de gewone 
standaardzorg krijgen. Dit gebeurt door loting met de 
computer; het toeval bepaalt welke patiënt welke 
behandeling krijgt. In totaal worden 40 patiënten onderzocht: 
twintig met oefenprogramma en twintig zonder.  
Marieke van Doorn: “Ik ben er van overtuigd dat deze 
patiënten baat hebben bij prevalidatie! De vraag is nu vooral 

of we deze patiënten thuis goed aan het oefenen krijgen. Zo 
kunnen we namelijk de patiënten bereiken die dit het hardst 
nodig hebben. En uiteindelijk zouden we graag zien dat alle 
revisiepatiënten vooraf thuis gaan oefenen. Daarom zijn we 
ook bezig om DSW bij dit onderzoek te betrekken. We denken 
namelijk dat thuis oefenen makkelijker wordt als patiënten 
begeleiding van een fysiotherapeut aan huis kunnen krijgen.” 
 
Brechtje Hesseling is wetenschappelijk onderzoeker en 
Marieke van Doorn is sportarts, beiden zijn werkzaam in het 
Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer. 

Mei 2022

V.l.n.r.: Brechtje Hesseling (onderzoeker), Marieke van Doorn (sportarts), Nuno Cools Paulino Pereira (aios orthopedie) en Monique Jansen 
(fysiotherapeut)
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Osteoporose, ofwel botontkalking, ontstaat vanaf het 50e 
jaar en kan botbreuken veroorzaken doordat de 
botdichtheid afneemt. De ziektelast van botbreuken door 
osteoporose onder ouderen zal de komende jaren alleen 
maar versterkt toenemen door de vergrijzing van de 
Nederlandse bevolking. 
 
Een botbreuk bij ouderen is ‐ in tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht – zeker niet altijd het onvermijdelijke gevolg 
van pech of onhandigheid. De eerste fractuur zou alarmerend 
moeten werken, want het is bekend dat op dat moment de 
kans op een volgende fractuur behoorlijk toeneemt. Behalve 
de extra pijn en functiebeperking kunnen mensen 
geïnvalideerd raken of zelfs eerder komen te overlijden.   
Van de 130.000 fracturen die jaarlijks voorkomen bij ouderen 
in Nederland betreft het in zeker 35% een fractuur ten 
gevolge van osteoporose.  

De cascade aan fracturen begint vaak met een ‘onschuldige’ 
polsfractuur, niet zelden gevolgd door een heup‐ of 
wervelfractuur.   
 
Naast alle bijkomende ontreddering zijn osteoporotische 
fracturen bij ouderen duur en substantieel bijdragend aan 
hogere zorgkosten.  
 
De Fractuurpreventie & Osteoporosepoliklinieken (“Fracture 
Liaison Services”) beoordelen het opvolgende fractuurrisico 
bij fractuurpatiënten, bieden preventieve voeding‐ en 
beweegadviezen en starten botsparende medicatie.  
 
Peter van den Berg is Verpleegkundig Specialist 
fractuurpreventie en osteoporose in Reinier de Graaf. 

Reinier Research

24 

De Osteoporosepoli
Door: Peter van den Berg

Peter van den Berg
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Patiënten die kampen met complexe meervoudige 
problematiek blijven vaak te lang in het ziekenhuis liggen. 
Het gaat dan veelal om combinaties van financiële 
problemen, slechte woonomstandigheden, 
relatieproblemen, en verminderde mentale en fysieke 
gezondheid.  
 
Onder leiding van Anja van der Eijk, manager Bureau 
Transmurale Zorg is afgelopen half jaar samen met het 
netwerk van zorgpartners van Reinier de Graaf een pilot 
gedaan in het ziekenhuis om behalve medische zorg ook 
ondersteuning te bieden bij maatschappelijke hulpvragen. De 
pilot past binnen de strategie van het Reiner de Graaf 
ziekenhuis om patiënten samen met regionale zorgpartners 
de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment in 
hun leven te bieden. 
 
Anja: “Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met een pilot met 
een maatschappelijk werker uit het sociaal domein van zowel 
de gemeente Delft en de gemeente Westland. Beide 
maatschappelijk werkers hebben, naast hun baan bij de 
gemeente, een detacheringsovereenkomst van 8 uur bij 
Reinier. Deze zogenoemde transmuraal maatschappelijk 
werkers weten precies waar de sociale knelpunten zitten, 
waardoor zij adequaat hulp kunnen inzetten zodat patiënten 
toch snel en op een verantwoorde manier naar huis kunnen. 
Zonder de samenwerking in de regio met de gemeenten Delft 
en Westland en DSW was dit niet tot stand gekomen.“  
 
Regiopartners 
Alle partijen in de zorgregio Westland Schieland Delfland 
(WSD) werken samen met regiopartners, met hulp van 
zorgverzekeraar DSW die regionale netwerken en ketenzorg 
actief ondersteunt, vertelt Anja. “Er is veel overleg en 
samenwerking in de regio dat tot mooie resultaten leidt. We 
zijn ervan overtuigd dat netwerkzorg dé oplossing is om de 
stijgende en steeds complexere zorgvraag aan te kunnen. 
Centraal daarbij staat de patiënt.” Anja voegt daaraan toe: 
“Wat ik daarom heel belangrijk vind, is om na overleggen ook 
de praktische vraag te stellen; wat levert dit nu op voor onze 
patiënten?” De inzet van de twee transmuraal 
maatschappelijk werkers is een voorbeeld van intensieve 
samenwerking waar niet alleen het ziekenhuis de vruchten 
van plukt maar bovenal de patiënt met sociale problematiek, 

die nu sneller dan voorheen adequate hulp krijgt. Anja: “De 
kosten van deze pilot worden gezamenlijk gedragen door de 
betrokken regiopartners, d.w.z. Reinier de Graaf, Delft, 
Westland en DSW. Het is heel eenvoudig ingericht, we zijn 
met de pilot gestart en hebben inmiddels 50 patiënten vanuit 
deze mooie samenwerking kunnen ondersteunen. Ik kan 
eigenlijk nu al zeggen dat het een succes is.”  
 
Waarde toevoegen 
“Netwerkzorg is niet voor niets een van de pijlers van de 
strategie van Reinier de Graaf, want samen met je partners 
kun je het verschil maken”, zegt Anja. “De bedoeling van de 
pilot is om aan te tonen dat de inzet van de transmuraal 
maatschappelijke werkers een effectieve manier is om de 
doorstroom en uitstroom van patiënten te optimaliseren. Ook 
willen we onderzoeken of het op alle domeinen een 
besparing oplevert en of de kwaliteit van leven van onze 
patiënten hierdoor verbetert.” 
 
Doordat het ziekenhuis zich nu samen met de regiopartners 
actief bezighoudt met het sociale domein en met name ook 
multiproblematiek sneller in kaart kan brengen, neemt men 
de verantwoordelijkheid om patiënten met sociale 
problematiek beter te helpen en beter naar huis te laten 
gaan. Anja: “Gezamenlijk optrekken met de regiopartners 
creëert kansen om proactief te zijn en daardoor waarde toe 
te voegen aan het leven van deze patiënten.” 

Netwerkzorg in het sociaal domein 
Door: Daphne Wijffels 

Anja van der Eijk
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Binnen mijn promotieonderzoek kijken we naar het effect 
van prehabilitatie bij oudere en kwetsbare patiënten die 
geopereerd worden voor een colon‐ of rectumcarcinoom 
(CRC). Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn we 
gestart met de multicenter BEBOP‐studie, waarin patiënten 
met colon‐ of rectumcarcinoom (CRC) vóór operatie een 
prehabilitatietraject zullen doorlopen.  
 
Binnen een  prehabilitatietraject hebben we aandacht voor: 
fysieke conditie (trainingsprogramma), voedingsstatus 
(dieetadviezen, bijvoeding), leefstijl (stoppen‐met‐roken‐
project), psychosociale omstandigheden (psychologische 
support) en aanvullende medische optimalisatie (o.a. 
behandeling bloedarmoede).  
 
Elke geselecteerde patiënt volgt een trainingsprogramma en 
krijgt dieetadviezen. Een stoppen‐met‐roken‐project, 
psychologische support en behandeling van bloedarmoede 
worden alleen aangeboden als daar een indicatie voor is. We 
verwachten dat het BEBOP‐project het aantal postoperatieve 
complicaties en opnamedagen laat dalen. Tevens hopen we – 
in combinatie met revalidatie ‐ een verbetering van de 
overleving en de kwaliteit van leven te zien. 
 
Naast de BEBOP‐studie, ben ik bezig om een proefschrift te 

schrijven. Hierin zullen we ons voornamelijk bezig houden 
met de vraag welke patiënten het meeste baat gaan hebben 
bij prehabilitatie.  
 
Heleen van der Hulst is arts en wetenschappelijk medewerker 
bij de vakgroep Chirurgie en Traumatologie in Reinier de 
Graaf.
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Prehabilitatie bij oudere en kwetsbare patiënten 
die geopereerd worden voor een colon‐ of 
rectumcarcinoom (CRC)
Door: Heleen van der Hulst 

PREVENTIE EN ONDERZOEK

Heleen van der Hulst

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

Titel: “Family involvement on nursing wards 
and the role conflicts experienced by surgical 
nurses: A multicentre cross‐sectional study”.

Dit is de titel van het onderzoek dat ik heb gedaan in het 
kader van mijn inmiddels afgeronde master 
Verplegingswetenschap aan de Universiteit van Utrecht. 
Momenteel werk ik als Verpleegkundig Specialist in 
opleiding bij het Borstkankercentrum van het Reinier de 
Graaf. Komende zomer hoop ik de studie tot Verpleegkundig 
Specialist af te ronden. 
 
Belang van verpleegkundig onderzoek 
De zorg in Nederland wordt steeds complexer en ontwikkelt 
zich snel. Dit komt onder meer door de toenemende 
vergrijzing en multimorbiditeit en een veranderende 
maatschappij waarin meer en andere vaardigheden gevraagd 
worden van zorgprofessionals.   
Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in veel aspecten van 
zorg en fungeren, doordat zij zo dichtbij de patiënt staan, als 
spin in het web. Juist omdat zij zo dicht bij de patiënt staan, 
kunnen ze bijvoorbeeld in het Samen Beslissen‐proces een 
onmisbare schakel zijn. Denk hierbij aan het begeleiden van 
begrijpelijke kennisoverdracht en informatie‐uitwisseling. 
Zorgverleners moeten informatie op een juiste manier 
kunnen overbrengen en tegelijkertijd vraagt Samen Beslissen 
ook om een actieve houding van de patiënt. Dat vraagt dus 
van beide kanten andere vaardigheden.  
 
Evidence based practice is ook niet meer weg te denken in 
het verpleegkundig vakgebied. Door het verpleegkundig 
handelen beter te onderbouwen, wordt ook de kwaliteit van 
zorg verbeterd. Evidence based practice (EBP) bestaat uit drie 
componenten: het best beschikbare bewijsmateriaal uit 
wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van de zorgverlener 
en de ervaringen en voorkeuren van de patiënt. EBP is 
belangrijk omdat in ons handelen veel diversiteit bestaat. 
Verpleegkundig onderzoek kan een verbinding leggen tussen 
de wetenschap en de praktijk. Dit is belangrijk omdat we vaak 
een kloof zien tussen de (theoretische) wetenschappelijke 
wereld en de (praktische) zorg die op de (verpleeg)afdelingen 
geleverd wordt. Een verpleegkundig onderzoeker kan deze 
kloof verkleinen door naast klinisch werk, praktijkgericht 
onderzoek te doen (ten behoeve van die praktijk). Dit levert 
praktische en toepasbare kennis op voor de praktijk en dit 

leidt uiteindelijk tot betere kwaliteit van zorg. Daar profiteert 
uiteindelijk iedereen van en met name de patiënt.  
 
Passie voor onderzoek 
Na afronding van het gymnasium heb ik eerst twee keer 
meegedaan aan de loting voor Geneeskunde. Helaas werd ik 
uitgeloot. Tijdens de eerste poging tot toelating tot 
Geneeskunde startte ik met de opleiding tot verpleegkundige 
aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Ik heb daar in de 
eerste twee jaar geleerd hoe mooi en veelzijdig het 
verpleegkundig vak is en besloot de Hbo‐v af te maken. Al 
tijdens de Hbo‐v merkte ik dat ik de onderzoeksvakken erg 
interessant vond. Het signaleren van problemen of 
knelpunten in de praktijk en deze kunnen vertalen naar een 
‘onderzoek’ vond ik toen al uitdagend. Ik zocht steeds vaker 
bij het handelen in de praktijk naar achterliggend bewijs uit 
de literatuur; waarom doen wij wat wij doen op deze manier? 
Met veel plezier volgde ik ook een onderzoeksstage bij het 
lectoraat mantelzorg en schreef ik een kwalitatieve studie 
voor mijn afstudeertraject Hbo‐v.  
 
Na afronding van de Hbo‐v wilde ik graag verder studeren. Ik 
koos voor de masterstudie Gezondheidswetenschappen 
richting Verplegingswetenschap aan de Universiteit van 
Utrecht. Naast deze deeltijdstudie werkte ik 24‐28 uur per 
week op verpleegafdeling 4J van het Reinier de Graaf. Het 
waren drie pittige jaren (één pre‐master jaar, twee 
masterjaren), waarbij ik continu de balans moest vinden 
tussen studie, werk en ontspanning. Maar wat was het leuk 
om met gelijkgestemden vanuit het hele land elke week bij 
elkaar te komen. Allemaal met hetzelfde doel: het 
verpleegkundig vak beter kunnen onderbouwen.  
Het laatste jaar in de studie staat in het teken van afstuderen 
en het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Dit artikel, 
getiteld: “Family involvement on nursing wards and the role 
conflicts experienced by surgical nurses”1 is eind 2021 
gepubliceerd in Scandinavian Journal of Caring Sciences.   
In mijn afstudeerjaar kwam een vacature vrij voor 
verpleegkundig specialist (VS) in opleiding bij het 
Borstkankercentrum. Hoewel ik nog altijd met onwijs veel 
plezier werkte op afdeling 4J met heel fijne collega’s, merkte 

1.   Smits MAA, Boezeman EJ, Nieuwenhuijsen K, de Boer AGEM, Nieveen van Dijkum EJM, Eskes AM. Family involvement on nursing wards and the role conflicts 
experienced by surgical nurses: A multicentre cross‐sectional study. Scand J Caring Sci. 2021 Sep 10. doi: 10.1111/scs.13032. Epub ahead of print. PMID: 
34506049. 
 
    

Door: Marte Smits 
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ik dat het daar erg lastig zou worden om daadwerkelijk iets 
met mijn researchmaster te doen. Ik besloot te solliciteren op 
deze functie en werd aangenomen. Zo werk ik nu alweer 1,5 
jaar bij het Borstkankercentrum als VioS en hoop ik mezelf 
binnenkort Verpleegkundig Specialist te mogen noemen.  
 
Onderzoeksopzet 
Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik samen met mijn 
supervisoren vragenlijsten samengesteld en overhandigd aan 
ongeveer 250 chirurgisch verpleegkundigen van vier 
verschillende ziekenhuizen (Reinier de Graaf, Groene Vallei 
ziekenhuis in Ede, Amsterdam UMC en UMC Groningen). We 
vroegen aan deze verpleegkundigen hoe zij de betrokkenheid 
van mantelzorgers ervaren tijdens de opname van een naaste 
in het ziekenhuis. Het betrekken van mantelzorgers bij een 
ziekenhuisopname heeft verschillende voordelen, zoals hulp 
bij wassen en aankleden en het bieden van psychologische 
ondersteuning. Maar de betrokkenheid van mantelzorgers 
kan ook een negatief effect hebben op verpleegkundigen. Zo 
kunnen verpleegkundigen zogenoemde ‘werkrolconflicten’ 
ervaren. Werkrolconflicten ontstaan als mantelzorgers 
verwachtingen hebben van verpleegkundigen (bijvoorbeeld 
extra tijd besteden aan de patiënt) die botsen met de 
werkinstructies die heersen op de verpleegafdeling 
(bijvoorbeeld streven naar efficiëntie).  
 
Ook kan zogenoemde ‘werkrolambiguïteit’ ontstaan. 
Werkrolambiguïteit ontstaat als het voor verpleegkundigen 
onduidelijk is hoe zij de verwachtingen van de mantelzorgers 
het beste kunnen invullen. Dit kan voor verpleegkundigen 
leiden tot stress en zou uiteindelijk kunnen resulteren in een 
verminderde kwaliteit van contact met de patiënt en hun 
naaste en daarmee een verminderde kwaliteit van zorg.  
Daarnaast hebben we ook een tweetal positieve aspecten 
bekeken van de betrokkenheid van mantelzorgers, waarbij we 
wederzijds ‘respect’ en ‘vertrouwen in de samenwerking’ 
hebben onderzocht. De verwachting is dat dit een verbeterde 
kwaliteit van contact met de patiënt en hun naaste teweeg 
zal brengen.  
 
Uiteindelijk vulden 135 verpleegkundigen de vragenlijst in, 
waarvan 119 vrouwen. De correlatieanalyse toonde dat de 
werkrolambiguïteit, de werkrolconflicten, en de 
stressklachten, en ook het vertrouwen in samenwerking met 
mantelzorgers significant verband hielden met de kwaliteit 
van de verpleegkundige zorgverlening. Een volgende 
(multipele regressie) analyse toonde dat het krijgen van 
respect van mantelzorgers van patiënten voor de 
verpleegkundigen alleen bevorderend werkte voor het 
vertrouwen in de samenwerking met mantelzorgers van 
patiënten. Tot slot maakte een derde analyse, waarbij wij 
naar indirecte effecten keken, duidelijk dat de door de 
verpleegkundigen gerapporteerde ervaren werkrolconflicten 
zorgden voor stressklachten en vervolgens resulteerden in 
een verminderde kwaliteit van zorgverlening.  
 

Conclusie onderzoek 
Werkrolconflicten en stress van verpleegkundigen kunnen 
verergeren door de betrokkenheid van mantelzorgers bij 
patiëntenzorg in het ziekenhuis. Hierdoor wordt de kwaliteit 
van de verpleegkundige zorgverlening beïnvloed. Daarom is 
het belangrijk dat ziekenhuizen, die bij de zorg voor patiënten 
in het ziekenhuis een rol toekennen aan mantelzorgers van 
patiënten, een draaiboek hebben om samenwerking en 
interacties tussen verpleegkundigen en mantelzorgers op een 
positieve manier in te zetten. 
 
Toekomst(muziek?) 
Sinds ik als Verpleegkundig Specialist zowel binnen het 
verpleegkundige als het medische domein functioneer, is mijn 
wens om onderzoek te doen groter geworden. Zowel voor 
artsen als voor verpleegkundigen is het doen van onderzoek 
niet makkelijk door onder meer tijd‐ en geldgebrek. Dat is 
jammer want onderzoek is cruciaal om de zorg voor de 
patiënten te verbeteren.  
 
Mijn droom zou zijn om een combinatiefunctie te creëren 
waarbij ik zowel in de praktijk werkzaam blijf als 
Verpleegkundig Specialist bij het Borstkankercentrum, en 
waarbij ik ook (verpleegkundig) onderzoek kan doen. Deze 
combinatie van zorg leveren en zorg verbeteren geeft mij veel 
energie. 
 
Marte Smits is Verplegingswetenschapper en Verpleegkundig 
Specialist in opleiding en is werkzaam bij het 
Borstkankercentrum van Reinier de Graaf.
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Titel: “Gynaecomastie en mastodynie als gevolg 
van androgeendeprivatietherapie bij 
prostaatkanker”1

In 2017 startte ik de opleiding tot Verpleegkundig Specialist 
(VS) voor patiënten met prostaatkanker vanwege de 
voorspelde toename van prostaatkankerpatiënten in 2020. 
Deze voorspelling is onder meer door corona niet 
uitgekomen maar het afgelopen jaar heeft zeker weer een 
stijging in incidentie laten zien. Vanaf de opening van het 
prostaatkankercentrum ReinierHaga (april 2018) worden 
steeds meer patiënten met prostaatkanker in ons ziekenhuis 
behandeld en is er een toenemende vraag naar een second 
opinion.  
 
Voor de opleiding tot VS zocht ik een onderwerp voor mijn 
afstuderen en las ik de landelijke richtlijn prostaatcarcinoom. 
Wat nieuw voor mij was in deze richtlijn, was de preventieve 
behandeling voor borstvorming en gevoelige borsten t.g.v. 
antihormonale therapie (ADT). Deze behandelingen zagen  
oncoloog Addy van de Luijtgaarden en ik niet terug bij onze 
patiënten, hoewel zij tijdens het lichamelijk onderzoek 
regelmatig opmerkingen maakten over de grootte van hun 
borsten, vaak in de vorm van een grapje of een terloopse 
opmerking. Hierdoor rees bij ons de vraag of patiënten 
problemen hebben met hun vergrote borsten 
(gynaecomastie) of gevoelige borsten (mastodynie) en of zij 
voor de start met de antihormoontherapie hierover zijn 
geïnformeerd.  
 
Ik verrichtte een steekproef bij 8 patiënten en hiervan 
hadden 5 mannen (62,5%) last van gynaecomastie maar 
niemand van mastodynie. Tevens deed ik navraag bij 
urologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen naar hun 
ervaringen m.b.t. deze bijwerkingen van ADT en de in de 
literatuur beschreven preventieve behandelingen ervan. De 
ervaringen en kennis hierover liepen uiteen. Dit alles deed 
ons besluiten een onderzoek hiernaar te verrichten met als 
doel; het verbeteren van de zorg, deze zorg toe te passen en 
hiermee tevens de variatie in de te verlenen zorg te 
verminderen. 
 
Preventie behandelbijwerking  
Prostaatkankercellen groeien onder invloed van het 
mannelijke geslachtshormoon testosteron. Bijna de helft van 

alle mannen met prostaatkanker (incidentie 12.600 per jaar in 
Nederland) krijgt androgeendeprivatietherapie (ADT) 
aangeboden in de vorm van luteïniserend hormoon 
‘releasing’ hormoon‐agonisten (LHRHa) of 
antiandrogeentabletten, zoals bicalutamide, enzalutamide of 
abiraterone. ADT beperkt de aanmaak van testosteron, wat 
de levensverwachting met jaren kan verlengen. De keerzijde 
is disbalans tussen de testosteron‐ en de oestrogeenspiegel, 
waardoor gynaecomastie (borstvergroting) en mastodynie 
(gevoelige borsten) kunnen optreden.  
 
In het Reinier de Graaf Gasthuis maken mannen die 
androgeendeprivatietherapie krijgen vanwege prostaatkanker 
nauwelijks gebruik van behandelingen ter preventie van 
gynaecomastie en mastodynie om onduidelijke redenen. Het 
onderzoek diende om daar een antwoord op te krijgen.   
De preventieve behandelingen bestaan uit een eenmalige 
korte bestraling van de borstklier met lichte, voorbijgaande 
roodheid als bijwerking, of dagelijks een tablet tamoxifen 
voor de duur van de ADT: een van de selectieve 
oestrogeenreceptormodulatoren, met een anti‐oestrogene 
werking. Hiervan zijn de bijwerkingen opvliegers en 
transpireren; mild van aard, maar tamoxifen‐gebruik kan 
gepaard gaan met veneuze trombose en cardiovasculaire 
bijwerkingen.  
 
Met deze preventieve behandelingen probeer je de 
bijwerkingen te voorkomen maar hierop is geen garantie. In 
de literatuur gaat de voorkeur uit naar eenmalig een korte 
bestraling op de borstklieren omdat tamoxifen meer 
bijwerkingen geeft. Bij het overwegen van een van deze 
preventieve behandelingen zal eerst pseudogynaecomastie 
(vorming van vetweefsel) moeten worden uitgesloten omdat 
idiopathische gynaecomastie vaak voorkomt bij oudere 
mannen. Echter, de omvang van de borsten wordt zelden 
gemeten voorafgaande aan de behandeling met ADT.  
 
Onderzoeksmethode 
In een cross‐sectioneel, kwantitatief vragenlijstonderzoek is 
het optreden van gynaecomastie en mastodynie onderzocht, 
de impact ervan op kwaliteit van leven, de 

1. van Wijk‐van Buuren, J.J.E. , Vahedi Nikbakht‐van de Sande, C.V.M., van de Luijtgaarden, A.C.M., et al. Gynaecomastie en mastodynie als gevolg van 
androgeendeprivatietherapie bij prostaatkanker. Tijdschr Urol 12, 2–6 (2022).  
https://doi.org/10.1007/s13629‐021‐00344‐9 
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informatieverstrekking erover en redenen om geen 
preventieve behandelingen te gebruiken. Van de 100 
deelnemers (respons 64,1%) ontwikkelde 37,1% 
gynaecomastie en 13,4% mastodynie. Op vijf na waren alle 
mannen geïnformeerd over deze bijwerkingen. Reden om 
preventieve behandeling af te wijzen, was de vrees voor meer 
bijwerkingen. Het optreden van bijwerkingen was niet 
gerelateerd aan de keuze voor een preventieve behandeling 
(84%). Alle ondervraagden waren goed op de hoogte van de 
mogelijke bijwerkingen, maar niet van de mogelijke 
preventieve maatregelen hiertegen. Het vooruitzicht van het 
krijgen van gynaecomastie en mastodynie lijkt erger dan het 
hébben van deze bijwerkingen 
 
Conclusie 
Uit ons onderzoek kan worden geconcludeerd dat mannen 
die in ons ziekenhuis met androgeendeprivatietherapie zijn 
behandeld, geïnformeerd zijn over de mogelijke bijwerkingen, 
maar onvoldoende op de hoogte zijn van behandelingen die 
mogelijk gynaecomastie en mastodynie kunnen voorkomen. 
Overigens vond het merendeel van de mannen die deze 
bijwerkingen ondervonden de bijwerkingen geen probleem 

of slechts een zeer klein probleem. De mannen die 
gynaecomastie en mastodynie niet aan den lijve hebben 
ondervonden, kozen eerder voor een preventieve 
behandeling dan de mannen die gynaecomastie en 
mastodynie hebben ontwikkeld. Dit doet vermoeden dat de 
vrees voor het ontwikkelen van gynaecomastie en 
mastodynie erger is dan er werkelijk mee geconfronteerd 
worden. 
 
Anja van Wijk is als Verpleegkundig Specialist werkzaam op 
de polikliniek oncologie in Reinier de Graaf. 
 

31

Mei 2022

VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEK

Anja van Wijk 

2022.qxp_Opmaak 1  18-05-2022  11:54  Pagina 31



32 

Reinier Research

Promotieonderzoek: “Applications of Machine 
Learning and Computer Vision to Workflow 
Analysis and Workflow Optimization in the 
Catheterization Laboratory”

Het project 
Na mijn master in Elektrotechniek te hebben afgerond, was ik 
toe aan een nieuwe uitdaging met aansluiting op het 
medische vakgebied. Deze vond ik aan de TU Delft, waar in 
samenwerking met het Reinier de Graaf en Philips net een 
nieuw onderzoeksproject was opgezet. Samen met mijn 
promotoren dr. J.J. van den Dobbelsteen, prof. dr. M. van der 
Elst, en prof. dr. B. Hendriks, en mijn collega T.S. Vijfvinkel, 
doe ik nu een studie naar workflow in het 
hartkatheterisatielab. 
 
Workflow en observatie 
Workflow is bij medische ingrepen en operaties grotendeels 
gestandaardiseerd, maar is ook afhankelijk van persoonlijke 
voorkeuren binnen het medische team. Zo kan het ene team 
handelingen in een andere volgorde uitvoeren dan het 
andere, meer of minder alert zijn op hun blootstelling aan 
straling, of meer aandacht besteden aan een aanwezige 

stagiair. Verder kunnen bijvoorbeeld de leeftijd of de BMI van 
de patiënt invloed hebben op de complexiteit van de ingreep. 
 
Er zijn dus veel factoren die een rol spelen bij het verloop van 
een procedure, die niet allemaal van tevoren gepland of 
voorspeld kunnen worden. Onvoorziene complicaties kunnen 
leiden tot langere wachttijden of suboptimaal gebruik van 
middelen. Om het verloop van operaties te analyseren, zijn in 
het katheterisatielab van het Reinier de Graaf vijf camera’s 
opgehangen voor een observationele studie, die in 2021 300 
CAG procedures hebben gefilmd. Het analyseren van de 
gefilmde workflows in verschillende teams en situaties kan 
leiden tot waardevolle inzichten die de veiligheid en 
efficiëntie binnen het hartkatheterisatielab kunnen 
verbeteren. Afhankelijk van de uitkomst van de studie kunnen 
de resultaten doorgetrokken worden naar operatiekamers. 

Door: Rick M. Butler

Rick M. Butler

Door een computer gegenereerde detectie van personen.  
Beelden van Technische Universität München  
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Automatische analyse 
In de loop van 2021 zijn 300 CAG procedures gefilmd, vanuit 
vijf verschillende hoeken. Een gemiddelde CAG duurt een half 
uur, dat geeft dus een totaal van 750 uur aan videobeelden! 
Het is niet praktisch om een mens met de vereiste medische 
kennis deze videobeelden stuk voor stuk te laten bekijken en 
evalueren. Daarom richten we ons in plaats daarvan tot 
computers, die deze beelden erg snel kunnen doornemen. 
 
Om te evalueren wat er gebeurt tijdens een operatie, moet je 
eerst nagaan waar het medisch personeel zich in de ruimte 
bevindt, en waar iedereen mee bezig is. Hier zit een 
moeilijkheid: een computer ziet beelden als een groep 
losstaande pixels, en kan hier aanvankelijk geen objecten, 
personen, of handelingen in herkennen. Het is zaak de 
computer dit aan te leren met een algoritme. De afgelopen 
jaren is er een enorme revolutie geweest in dit vakgebied. 
Inmiddels bestaan er algoritmes die met kunstmatige 
intelligentie objecten beter kunnen herkennen dan de 
gemiddelde mens. 
 
Deze techniek is het uitgangspunt van ons onderzoek: 
uiteindelijk zal een computer leren herkennen waar het 
medisch personeel staat, en wie wat aan het doen is. Aan de 
hand hiervan kunnen we scores hangen aan verschillende 
aspecten van de werkwijze tijdens operaties, en deze met 
elkaar vergelijken. Uiteindelijk kunnen bijvoorbeeld tips en 
suggesties gegeven worden aan personeel om toekomstige 
ingrepen zo probleemloos en veilig mogelijk te laten 
verlopen, zowel voor de patiënt als voor de behandelaars. 
 
De toekomst 
Er zijn veel potentiële toepassingen voor automatische 
workflowdetectie. Zo kan het bijvoorbeeld helpen bij het 
voorspellen van de duur van een ingreep, wat waardevol is bij 
het inplannen van patiënten of voorbereiden van de volgende 
patiënt. Tijdens de ingreep kan feedback gegeven worden 
over de hoeveelheid straling die ieder individu opvangt, en 
wat men kan doen om dit te verminderen. Als de huidige fase 
van een ingreep wordt gedetecteerd, kunnen de 
röntgeninstellingen voor de volgende stap alvast klaargezet 
worden. Indien de computer vervolgens begrijpt wat er in de 
kamer gebeurt, kan hier automatisch een samenvatting van 
geschreven worden zodat de behandelend arts dit niet hoeft 
te doen. 
 
Rick M. Butler is PhD kandidaat Medical Instruments &  
Bio‐Inspired Technology aan de TU Delft. 
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Reinier Research

Promotieonderzoek: “Identifying and modifying 
the impinging hip”

Voor de totstandkoming van dit proefschrift heb ik 
gedurende vele jaren in het Reinier de Graaf 
wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit heb ikkunnen doen 
onder begeleiding van mijn copromotoren dr. N.M.C. 
Mathijssen en dr. R.M. Bloem (tevens mijn opleider tot 
orthopedisch chirurg). Mijn uiteindelijke promotor is prof. 
dr. J.A.N. Verhaar van het Erasmus MC Rotterdam, waar 
mijn promotie ook zal plaatsvinden. 
 
Namens de afdeling orthopedie in Reinier de Graaf hebben 
we op meerdere internationale congressen mogen spreken 
over de onderzoeksresultaten en ook vaak aan de jaarlijkse 
Wetenschapsdag van Reinier de Graaf mogen deelnemen. Op 
de Wetenschapsdag in 2015 heb ik met mijn onderzoek naar 
functionele uitkomstmaten na heuprevisies bij een heup 
impingementsyndroom de 1e prijs in ontvangst mogen 
nemen. 
 
Het onderwerp van het proefschrift is heup impingement, 
oftewel inklemming van het heupgewricht. Dit kan 
veroorzaakt worden door een afwijkende vorm van de 
heupkop of de heupkom. Als de heupkop niet volledig rond is, 
maar een kleine afwijking heeft, meestal aan de voorzijde‐
zijkant van de heupkop, dan kan de kop niet mooi vrijuit 
bewegen in de heupkom en zal op een bepaalde plek 
inklemming geven. Dit kan ook als de heupkop wel mooi rond 
is, maar de heupkom een te grote overkapping heeft. Deze 
fenomenen noemen we ‘cam‐morfologie’ en ‘pincer‐
morfologie’ van de heup. Door de inklemming van de heup bij 
bepaalde bewegingen, ontstaat pijn en eventueel schade aan 
het gewricht (kraakbeen en labrum). De combinatie van 
inklemmende structuren en pijnklachten van de heup 
noemen we het heup impingementsyndroom, oftewel 
femoroacetabulair impingementsyndroom (FAIs). 

 
De behandeling van heup impingement kan conservatief en 
operatief gebeuren. De operatieve techniek, middels een 
heupscopie, is een techniek die niet veel orthopedisch 
chirurgen beheersen en dus maar in enkele ziekenhuizen 
wordt toegepast. De afdeling orthopedie in het RdGG (nu 

RHOC) is een excellence center hiervoor in Nederland. Dit 
bood de mogelijkheid om een unieke prospectieve 
dataregistratie van de behandelde patiënten te starten.  
Verder hebben we meerdere andere onderzoeken gedaan in 
de afgelopen jaren. Zo hebben we samengewerkt met een 
grote coöperatie van huisartsen, hebben we een studie in het 
kadaverlab in het EMC gedaan, hebben we met de TU Delft 
een speciaal apparaat ontwikkeld dat de krachten op de heup 
meet tijdens de operatie en hebben we samengewerkt met 
een Delfts Software bedrijf voor 3D‐simulaties van CT‐scans.  
 
Het doel van mijn proefschrift is een compleet overzicht te 
geven van de incidentie van FAIs, de mogelijkheden in de 
diagnostiek, de operatieve behandelimplicaties en de 
uitkomsten en het herstel na de operatie. 
 
Mijn proefschrift bevat 8 gepubliceerde artikelen.  
‐ De incidentie van FAIs hebben we gemeten middels een 

prospectieve registratie van alle heupklachten die in een 
huisartsencoöperatie voorkwamen gedurende een jaar. In 
deze populatie van bijna 110.000 mensen hebben de 
huisartsen, na door ons te zijn onderwezen in de herkenning 
van FAIs, alle verschillende heupklachten geregistreerd en 
nader onderzocht, volgens hun eigen geldende richtlijnen. 
We kunnen concluderen dat elke huisarts jaarlijks minimaal 
3 patiënten met FAIs ziet, maar dat kennis over de 
aandoening nog beperkt is onder huisartsen. 

Door: Maarten Röling 

Maarten Röling 
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‐ Het volgende onderzoek beschrijft het valideren van een 
softwaretechniek om met behulp van CT‐scans het 
heupgewricht driedimensionaal te laten bewegen en zo te 
analyseren waar de inklemming van de heup optreedt. Dit 
onderzoek is op kadavers uitgevoerd in het EMC en valideert 
deze softwaretechniek. De software is door de startup 
Clinical Graphics® vanuit de TU Delft ontwikkeld. Bijgevoegd 
plaatje geeft een mooie weergave van de mogelijkheden 
van deze softwaretechniek. 

 
Hieronder staan twee afbeeldingen van de software‐analyse. 
Afbeelding 1 toont de cam‐morfologie, een oneffenheid op 
de heupkop. Afbeelding 2 toont de artificiële beweging die 
middels de software is gemaakt die laat zien bij welke 
beweging van de heup contact ontstaat, dus inklemming. 

 Afdeelding 1                          Afbeelding 2 
 
‐ Het daaropvolgende hoofdstuk beschrijft de verschillen in 

sensitiviteit en specificiteit van de 3D‐software in 
vergelijking met röntgenfoto's in het identificeren van de 
heup impingement. Deze technieken zijn gebruikt in ons 
prospectief patiëntencohort en toont geen groot verschil in 
nauwkeurigheid tussen de 3D‐software en de röntgenfoto's 
in het identificeren van de inklemmende heup. 

 
‐ Voor hoofdstuk 5 is 

een speciaal apparaat 
ontwikkeld in 
samenwerking met de 
TU Delft, dat tijdens 
een kijkoperatie van 
de heup de kracht 
meet die nodig is om 
de heup uit de kom te 
trekken. Deze krachten zijn groot, en kunnen zenuwschade 
aan de voet of perineum veroorzaken. Wij hebben de 
krachten geanalyseerd die nodig zijn tijdens de kijkoperatie 
en de hoeveelheid gewrichtspleetverruiming die dit geeft. 
We beschrijven hierin welke handelingen de hoeveelheid 
kracht kunnen verminderen en of er een relatie is tussen de 
kracht die nodig is en de zenuwschade bij patiënten. We 
kunnen concluderen dat de krachten groot zijn, dat deze 
geleidelijk aan gedurende de ingreep afnemen (na 
aanprikken en na opensnijden van het kapsel) en dat er 
geen specifieke relatie is tussen de hoeveelheid kracht en de 
gewrichtspleetverruiming van de heup. Er werd geen 
correlatie gevonden tussen de hoeveelheid kracht en het 

ontwikkelen van eventuele zenuwschade bij patiënten ter 
plaatse van de voet of het perineum. 

 
‐ Om de uitkomst van een operatie te meten, worden 

specifieke vragenlijsten gebruikt waarin patiënten worden 
gevraagd naar de klachten en pijn die zij ervaren. Een 
speciaal ontwikkelde vragenlijst voor heupscopie is de HOS 
(Hip Outcome Score). Deze vragenlijst hebben we vertaald in 
het Nederlands en gevalideerd in een studie met onze 
prospectieve dataregistratie. We kunnen concluderen dat de 
Nederlandse vertaling een valide vragenlijst is om 
uitkomsten na heupscopie te meten bij patiënten met heup 
impingement. 

 
‐ De uitkomsten na een heupscopie voor impingement 

onderzoeken we in het volgende hoofdstuk. De 1 jaar 
follow‐up resultaten van een grote groep patiënten wordt 
hierin beschreven. We concluderen dat de kijkoperatie voor 
impingement zorgt voor een grote en significante 
verbetering in functie en pijn, 1 jaar na de kijkoperatie. 

 
‐ We weten echter ook dat niet iedereen even goed herstelt 

en verbetert na een operatie. Om beter in te kunnen 
schatten wie wel en wie niet verbetert, hebben we een 
risicomodel ontwikkeld. In dit model kunnen we specifieke 
preoperatieve parameters invoeren en dit model voorspelt 
of een patiënt baat heeft bij de operatie of niet. Zo'n model 
is belangrijk in de preoperatieve counseling voor patiënten 
om te bespreken of een operatie zinvol is of niet. De zes 
preoperatieve parameters die in dit model gebruikt worden, 
zijn: vrouwelijk geslacht, pincer‐morfologie, labrumletsel, 
preoperatieve scores in de HOS‐ADL score en de WHOQOL 
fysieke en psychologische scores. 

 
‐ Als laatste hoofdstuk beschrijven we de verschillen in 

herstelpatroon in een grote groep patiënten. In 100 
prospectief geregistreerde patiënten analyseren we 
verschillen in herstel en uitkomst na een heupscopie voor 
impingement. Hierin ontdekken we 2 specifieke 
herstelpatronen, deze noemen we ‘improvers’ en ‘non‐
improvers’. We herkennen uiteindelijk twee specifieke 
risicofactoren om niet goed te herstellen na een operatie: 
veel pijn voorafgaand aan de operatie en aanwezigheid van 
artrose van de heupkop. 

 
Alles bij elkaar geven de onderzoeken een fraaie weergave 
van verschillende aspecten van de herkenning, 
diagnostisering en behandeling van heup impingement. De 
promotie zal in september 2022 plaatsvinden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Het drukken van het proefschrift 
wordt ondersteund vanuit de Wetenschapsraad van het 
RdGG en een digitale versie zal beschikbaar worden gesteld 
via de bibliotheek. 
 
Maarten Röling heeft zijn opleiding tot orthopedisch chirurg 
in januari 2019 afgerond en is inmiddels werkzaam als 
orthopedisch chirurg‐traumatoloog in het Gelre Ziekenhuis 
Apeldoorn. 
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Reinier Research

Over de ontwikkeling van Dawny, deel 1 

Reinier ‘zorgt’ binnen en buiten zijn muren 

Reinier wil graag zorgen, niet alleen in het ziekenhuis maar 
ook buiten zijn muren. Dit kan onder het motto ‘beter 
voorkomen dan genezen’. Preventie dus, in verschillende 
vormen (zoals val‐, delier‐ en terugvalpreventie als het gaat 
om gezonder leven). Preventie ook als concept van moderne 
ziekenhuiszorg dat aansluit bij het speerpunt 
levensloopgeneeskunde van Reinier. Een ziekenhuis van en 
voor iedereen. E‐tooling kan hierbij behulpzaam zijn.  
 
En zo begon ik aan een nieuwe hobby: e‐health ontwikkelen 
vanuit Reinier de Graaf. Samen met Willy Siegel, senior 
scientist, een van mijn oudste vrienden. Ik had een droom en 
die droom heet tegenwoordig ‘Dawny’. Het is een nieuw 
platform dat ontwikkeld is om verschillende aspecten van 
gezondheid in en buiten ons ziekenhuis te managen. Je kunt 
er onder meer de input van verschillende wearables mee 
integreren. Zo maakt Dawny de slaap d.m.v. patronen 
zichtbaar. Misschien kunnen bepaalde patronen wel de kans 
op nachtelijk vallen voorspellen. Je kunt ook herstel en 
revalidatie van meerdere patiënten tegelijk met Dawny in de 
gaten houden.  
Over Dawny en de huidige stand van zaken gaat deze column. 
Dit is aflevering nummer 1. 
  
Het idee ontstond omdat ik in de praktijk zag dat veel oudere 
patiënten net niet meer naar huis kunnen na een laatste 
ziekenhuisopname. Verder is het zo dat poliklinische 

patiënten wel vaak adviezen en pillen krijgen maar daarmee 
houdt het vaak op. Stel je toch eens voor dat we onze 
patiënten met slimme e‐tooling verder kunnen helpen. 
Misschien verlicht dit ook wel de taak van de huisartsen, onze 
partners in de ketenzorg.  
 

Door: Dave Schweitzer  

Dave Schweitzer en Willy Siegel

Fusiebeeld tussen een Fitbit® slaapfaseregistratie (wakker, oppervlakkige slaap, REM‐slaap en diepe slaap). Daarboven de gele 
en de rode lijnen: hartslag gemeten door Fitbit® en Nonin®, daarboven de lichtgroene lijn: gem. zuurstofgehalte (Sp02)/min; de 
donkergroene lijn: Sp02/10 sec. (beide groene lijnen met Nonin®). De zwarte spikes representeren bewegingsactiviteit. De 
horizontale zwarte lijn totaal aantal stappen.  
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Aan de slag dan maar.  Een plan kan alleen maar slagen met 
ondersteuning van sponsoren. De WAC, DSW en de stichting 
Bavo deden dat. Toen werd een gemotiveerd team 
samengesteld. Allemaal mensen die tegen lage kosten willen 
en kunnen bijdragen. Een startup met jonge gasten. Bytecode 
BV Delfgauw deed mee. Vervolgens een keur aan Reinier‐
mensen met kennis van AVG‐eisen, patiëntveiligheid en 
juridische zaken. Dawny zit nog middenin de afspraken en 
contacten.  
Wat heb je verder nodig: 
‐ Een logo (ontworpen door Willy Siegel en Rosanne van der 

Hoeven),  
‐ Een open platform (wij kozen dat van Fitbit®),  
‐ Een eigen website (zie www.dawny.nl).  
‐ Vervolgens een plekje bevechten in de Playstore® (dat is 

gelukt dankzij Luciano Nooyen en Jeroen van Steijn van 
Bytecode BV), 

‐ En een plekje in de Appstore®, grote klus, hier moet nog aan 
begonnen worden.  

 

Waar staat Dawny nu, op het moment van column schrijven? 
De basis werkt goed. Het kan feilloos bewegings‐ en 
slaapgegevens van Fitbit® met hartritme‐ en 
weefselzuurstofgegevens van Nonin® integreren. 
 
Bytecode is op dit moment op zoek naar het sneller 
‘binnenhalen’ van gegevens.  
Verder moet Dawny voldoen aan het Software‐as‐a‐Service 
(SaaS) systeem voor ziekenhuizen. Deskundig advies van onze 
ICT‐, privacy‐ en juridische afdeling is onontbeerlijk in de 
vervolgstappen van dit proces.  
Last but not least heb ik over de toepassingen van Dawny een 
pitch gehouden voor de Digi Award 2022 omdat de bodem 
van de stichtingskas anders te snel wordt bereikt.  
 
In het zomernummer van Reinier Research vertel ik u meer 
over de ontwikkeling van Dawny.  
     
Dave Schweitzer is internist‐endocrinoloog in Reinier de Graaf 
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Reinier Research

Samenwerken met de TU Delft: studenten 
ontwikkelen prototypes voor medewerkers 
Reinier

Samen met het Innovatieplatform is het Reinier onder 
aansporing van hoogleraar Maarten van der Elst 
(traumachirurg) al ruim twee jaar bezig om het aanbieden 
van stageplekken in het ziekenhuis te stimuleren. Het 
streven is om nog meer samen te werken met 
kennisinstellingen, zoals de TU Delft en hogescholen. Het is 
belangrijk dat ziekenhuizen en kennisinstellingen 
gezamenlijk optrekken bij de ontwikkeling van de 
toekomstige topklinische zorg en bij onderzoek. Als die 
krachten gebundeld worden, kunnen we samen de zorg 
beter, veiliger, slimmer en betaalbaarder maken.  
 
Oproep voor praktijkvraagstukken 
Onderzoek en praktijkvragen uit de zorg sluiten goed op 
elkaar aan, is de ervaring. In juli 2021 werd daarom een 
ziekenhuisbrede oproep geplaatst op ReinierNet om 
vraagstukken te verzamelen voor de minor BioMechanical 
Engineering (BME). In de oproep werd gevraagd aan 
medewerkers om vraagstukken aan te dragen waar zij in de 
dagelijkse praktijk tegenaan lopen, bijvoorbeeld omdat een 
proces moeizaam verloopt of een product of toepassing 
simpelweg te duur is geworden. Er kwamen maar liefst 19 
vraagstukken binnen!  
Een groot deel daarvan is voorgelegd aan de studenten van 
de minor BME, die de afgelopen maanden hard hebben 
gewerkt aan oplossingen voor deze problemen. Dit hebben ze 
gedaan in samenwerking met de probleemeigenaar 
(inbrenger van het vraagstuk) in het ziekenhuis, waardoor 
een uitgebreid proces van analyseren, ontwerpen, bouwen 
en testen kon plaatsvinden. De studenten kregen hierbij 
heldere feedback van ziekenhuismedewerkers op hun ideeën 

en oplossingen waardoor ze vlot verbeteringen in hun 
ontwerpen konden aanbrengen. 
 
Op dinsdag 25 januari jl. vond de laatste bijeenkomst van 
deze minor plaats. De studenten ‐ afkomstig uit verschillende 
studierichtingen zoals werktuigbouwkunde, industrieel 
ontwerp of geneeskunde – presenteerden in kleine groepjes 
hun oplossingen in de vorm van een ‘elevator‐pitch’ van 
enkele minuten. In totaal werden 18 pitches beoordeeld door 
een jurypanel van professionals, die vanuit hun eigen 
vakgebied een oordeel konden vellen. De jury bestond uit: 
John van den Dobbelsteen (Associate professor 
BioMechanical Engineering en opleidingsdirecteur Klinische 
Technologie), Maarten van der Elst (Professor BioMechanical 
Engineering en traumachirurg), Jan van Frankenhuyzen 
(ingenieur en support BioMechanical Engineering) en Anton 
Kooijmans (basisarts en PhD kandidaat BioMechanical 
Engineering). 
 
Tijdens het jureren werd met name gelet op: 
patiëntveiligheid, educatief potentieel, toepassing in de 
kliniek en de mogelijkheid tot productie.  

Door: Anton Kooijmans

 Anton Kooijmans

De studenten achter de EduPace. v.l.n.r.: Willemijn Oosterhof, Deniz 
Göger, Floor Collenteur en Paris Celie, met het prototype van de 
EduPace.
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Simulatietraining 
De juryleden waren erg onder de indruk van het werk dat de 
studenten verzet hadden. In een relatief korte tijd hebben 
vrijwel alle groepjes een werkend prototype kunnen 
ontwikkelen. Ondanks het feit dat veel groepjes een goed 
idee hadden, kon er maar een de winnaar zijn. Het project 
dat er met de winst vandoor ging, was EduPace (zie foto), 
bestaande uit de studenten Paris Celie, Floor Collenteur, 
Deniz Göger en Willemijn Oosterhof. 
 
Wat is de gedachte achter EduPace? Na een hartoperatie 
krijgen sommige patiënten te maken met een bradycardie, 
wat hun herstel in de weg staat. Deze postoperatieve 
bradycardie kan behandeld worden met een tijdelijke externe 
pacemaker. Verpleegkundigen stellen deze pacemaker met de 
hand in op de juiste elektrische impuls en frequentie, 
afhankelijk van de eigen hartfrequentie van de patiënt. Het 
bleek dat er tot op heden weinig mogelijkheden zijn om 
hiermee te oefenen in een veilige omgeving.   
Bovengenoemde studenten bedachten een oplossing 
hiervoor in de vorm van een simulator. De simulator 
(gebaseerd op een externe tijdelijke pacemaker van 
Medtronic) is voorzien van draaiknoppen en kan gekoppeld 
worden aan een beeldscherm. Op dit beeldscherm kunnen 
ECG‐scenario’s met verschillende arrhythmieën gesimuleerd 
worden (zie figuur). Het simulatieprogramma kan vervolgens 
feedback geven op de waarden die zijn ingesteld. De 
verpleegkundige kan zo op een veilige manier oefenen met 
het instellen van de pacemaker voordat deze aan een patiënt 
gekoppeld wordt. 
  
Endoscopen en vloeistofspuiten 
Naast de EduPace zijn er nog twee andere veelbelovende 
projecten die de jury graag wil benoemen. Een groep 
studenten heeft zich beziggehouden met de vraag van een 
KNO‐arts, die graag een manier zou willen hebben om starre 

endoscopen op hun lichtdoorlaatbaarheid te controleren. De 
KNO‐arts wilde namelijk graag zelf de endoscopen kunnen 
checken op hun lichtdoorlaatbaarheid omdat hij met 
regelmaat endoscopen geleverd kreeg die niet optimaal 
functioneerden. De studenten bedachten daarvoor de 
Tremendo: een handzaam apparaat ongeveer zo groot als een 
Nespresso‐machine, die voorzien is van enkele lichtbronnen 
en lichtsensoren. Door een starre endoscoop in dit apparaat 
te plaatsen, kan de lichtdoorlaatbaarheid van de endoscoop 
gekwantificeerd worden, een hele mooie oplossing voor de 
KNO. 
 
Een ander vraagstuk kwam vanuit de cardiologie; men zou 
graag willen meten hoeveel contrastvloeistof tijdens een 
hartkatheterisatie wordt toegediend. Ook hier is een groep 
studenten mee aan de slag gegaan, waarna zij de Digital Fluid 
Meter presenteerden: een klein apparaatje met sensoren en 
een digitaal display die op elke vloeistofspuit geklikt kan 
worden. Als men een volle spuit voor een deel leegspuit, kan 
op het display het precieze aantal toegediende cc’s afgelezen 
worden. Vanuit de praktijk werd een zekere foutmarge 
gewenst, maar de foutmarge van dit apparaat bleek zelf 2‐3 
keer kleiner. 
 
Al met al kan teruggekeken worden op een succesvolle 
afronding van de minor BioMechanical Engineering. De 

studenten hebben hard gewerkt 
om mooie oplossingen te 
bedenken en te bouwen, maar 
dit had niet kunnen gebeuren 
zonder de inbreng van 
medewerkers van het Reinier 
de Graaf. Wellicht is er bij u in 
de dagelijkse praktijk een 
probleem waar men tegenaan 
loopt? Denk dan vooral aan de 
slimme studenten van de TU 
Delft die ongetwijfeld nuttige 
en weinig kostbare oplossingen 
kunnen bedenken!  
 
Anton Kooijmans is basisarts en 
PhD kandidaat BioMechanical 
Engineering op de TU Delft 
 
Hebt u een idee of vraagstuk?  
Mail naar: innovatie@rdgg.nl
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INNOVATIE EN ONDERZOEK

Als student Biomedical Engineering/Biomedische 
Technologie op de TU Delft leer je in multidisciplinaire 
teams te werken om innovatieve medische producten en 
apparatuur te ontwerpen en om met een brede blik de 
ontwikkelingen van het vakgebied te volgen. (zie ook: 
https://www.tudelft.nl/3me/onderwijs/minoren‐en‐
keuzevakken)

De interface van het prototype EduPace. Vanuit hier kan een simulatie gestart worden 
waarbij een ECG zichtbaar wordt, en kan automatisch feedback gegeven worden op de 
invoer van de gebruiker.
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Op 1 augustus 2021 ben ik begonnen als Adviseur Subsidies 
binnen het team Wetenschapsbureau, een nieuwe functie in 
het ziekenhuis waarin op dit moment de focus ligt op 
subsidies voor onderzoek en innovatie.  
 
In de afgelopen maanden heb ik met een groot aantal artsen, 
verpleegkundigen en managers kennis mogen maken. Dit was 
zeer waardevol en heeft mij inzicht gegeven in de behoeften 
van (potentiële) onderzoekers. 
 
De drijfveer om onderzoek te doen, is zeker aanwezig en dat 
is ook zichtbaar in de vele onderzoeken waarin wij als 
ziekenhuis deelnemen en de vele wetenschappelijke 
publicaties (ca. 200) per jaar.  
 
Een terugkerend thema in de gesprekken die ik met velen van 
jullie had, ging over de vraag: ‘hoe onderzoek te combineren 
met patiëntenzorg?’ Een tekort aan tijd wordt namelijk als 
een van de meest belemmerende factoren ervaren.  
Graag wil ik met jullie en met de Werkgroep Subsidies van de 
Wetenschapsraad kijken welke mogelijkheden we zien om 
meer eigen onderzoek op te zetten. Ondanks tijdgebrek zijn 
er namelijk toch mogelijkheden om eigen onderzoek op te 
zetten. Dat kan door klein te beginnen met retrospectief 
onderzoek en literatuurstudies, eventueel met hulp van een 
student.  
 
Het Wetenschapsbureau kan behulpzaam zijn bij het 
uitzetten van een zoekvraag voor een student die een stage 
wil doen. Op deze manier zijn de kosten voor onderzoek 
gering. Een dergelijk kleinschalig onderzoek levert veel inzicht 
op en is de basis om toe te werken naar een pilotonderzoek 
met patiënten.  
 
In de volgende stap, een cohortonderzoek of een 
gerandomiseerde trial worden subsidies vaak interessant en 
noodzakelijk om de onderzoeksvraag verder te toetsen. Voor 
de subsidieaanvraag is op dat moment al data beschikbaar, 
afkomstig van het kleinschalig onderzoek, die de relevantie 
van de onderzoeksvraag ondersteunt. 
 
Wil je advies bij het opzetten van een eigen onderzoek of heb 
je vragen met betrekking tot subsidies, dan kan je terecht 
respectievelijk bij de Adviseurs Wetenschap en bij mij. Ik kan 
je adviseren over het vinden van een passende subsidie en 
met het vervullen van de randvoorwaarden voor een 
succesvolle aanvraag. 

 
Vooraankondiging (meer informatie volgt snel) 
Er komt een Roadmap “Van idee naar subsidie” gemaakt door 
de afdeling Wetenschap: 
Hier zoomen wij in op alle stappen die hierbij komen kijken, 
zoals:  
‐   Hoe zet je jouw onderzoeksidee om in een concrete 

onderzoeksvraag?  
‐   Hoe zet je een onderzoek op?  
‐   Hoe schrijf je een subsidieaanvraag?  
‐   Hoe vorm je een consortium?  
 
Zie ook: de subsidiekalender en nieuws(brief) op de 
ReinierNet‐pagina Subsidies. 
 
Ik ben te bereiken via subsidies@rdgg.nl  
of telefonisch via 3388. 
 
Angelique Nederlof is Adviseur Subsidies in Reinier de Graaf 

Subsidienieuws
Door: Angelique Nederlof

Angelique Nederlof

Reinier Research
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Een juweel dat net zo uniek is als u, afgestemd op uw kleuren en smaakkeuze. 
Het is de passie van goudsmid en gemoloog (edelsteenkundige), Gautam Chamman om zo 

een juweel voor u te ontwerpen en te vervaardigen. 
 

‘Daarom begint elk ontwerp proces met een gesprek waarin ik luister naar uw wensen’ 
 

Uw interesse gewekt? Ontvang u graag in hartje Delft. 
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De leden van de Wetenschapsraad werken actief samen aan 
thema's uit het jaarplan Wetenschap. Elk jaar zullen 
werkgroepen geformeerd worden die een thema uitwerken. 
Ook collega's buiten de Wetenschapsraad kunnen hierin 
participeren.  
 
Werkgroep Integratie Innovatie & Wetenschap 
De verbinding tussen innovatie en wetenschap is niet meer 
weg te denken en gaat steeds vaker hand in hand.  
De werkgroep Integratie Innovatie & Wetenschap buigt zich 
over de processtappen die door het Innovatieplatform 
gehanteerd worden om een innovatief idee of product van 
een startup door de validatiefases te begeleiden.  
Deze processtappen en bijbehorende documenten worden 
naast de processtappen van wetenschappelijk onderzoek 
gelegd.  
Indien in de validatiefase al patiënten betrokken worden, 
adviseert het Wetenschapsbureau de startup bij het indienen 
van een METC‐aanvraag.  
Ook als wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet om de 
toegevoegde waarde van de innovatie in de zorg aan te 
tonen, ondersteunt het Wetenschapsbureau dit proces.  
De werkgroepleden zullen samen met gastleden alle 
bestaande documenten  bekijken en voorstellen doen om 
stappen en documenten zoveel mogelijk te synchroniseren.  
 
Leden van de werkgroep Integratie Innovatie & 
Wetenschap: 
•  Hilde van der Vegte, regie 
•  Daphne Wijffels 
•  Ellen van Weert, Juridisch adviseur, gastlid 
•  Laura Pruyn, Beleidsadviseur Reinier Academie, gastlid 
•  Sandra de Bruijn 
•  Pieter van der Pol 
•  Jérôme Wishaupt 
 
Werkgroep Wetenschapsavond 2022 
Traditiegetrouw wordt ieder jaar in het Reinier de Graaf de 
Wetenschapsmiddag georganiseerd, waarbij onderzoekers de 
gelegenheid krijgen hun onderzoek te presenteren aan een 
breed publiek en kans maken op de Reinier de Graaf 
Wetenschapsprijzen. Er is een juryprijs en een publieksprijs te 
winnen.  
Om nog meer onderzoekers en collega’s de gelegenheid te 
geven deel te nemen, verplaatsen we dit succesvolle 
evenement naar de avond.  
Tijdens de Wetenschapsavond op woensdag 13 april vertellen 
onze drie Delftse hoogleraren over hun werk, zijn er 
posterpresentaties en geven een aantal geselecteerde 
onderzoekers een mondelinge presentatie over hun 
onderzoek.  
 

Leden van de werkgroep Wetenschapsavond: 
•  Maaike de Leeuw, regie 
•  Edith van Druten 
•  Ward Posthuma 
•  Mesut Savas 
•  Babette Bais, Adviseur Wetenschap, gastlid 
•  Laura Pruyn, Beleidsadviseur Reinier Academie, gastlid 
 
Werkgroep Subsidies 
Deze werkgroep heeft als doel het opzetten van een subsidie‐
infrastructuur en het stimuleren van onderzoek waarvoor 
subsidie aangevraagd kan worden.  
Het Reinier de Graaf participeert veel in onderzoeken van 
andere ziekenhuizen. Het streven is om daarnaast meer zelf 
onderzoek te gaan doen (zelf‐geïnitieerd).  
De werkgroep richt zich op: 
•  Het maken van een Roadmap “Van idee naar subsidie”. 
•  Randvoorwaarden en mogelijkheden in kaart brengen voor 

het zelf opzetten van onderzoek. 
•  Kennisdeling over subsidiemogelijkheden, activiteiten en 

ervaringen (zie ook: de subsidiekalender en de nieuwsbrief 
op de ReinierNet‐pagina Subsidies). 

•  Het schrijven van intern beleid voor subsidies van aanvraag 
tot aan verantwoording. 

 
Leden van de werkgroep subsidies: 
•  Angelique Nederlof, regie 
•  Frans van der Horst  
•  Gerald Kraan  
•  Hans de Groot  
•  Nina Mathijssen 
•  Jan Eekhout (FB&B), gastlid 
•  Kim Verburgh (P&O), gastlid 

Drie werkgroepen gestart 

De Wetenschapsraad

Reinier Research
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Ook op lange termijn EFFECTIEF en VEILIG*1-3

Sterkere toename BMD dan met bisfosfonatenΔ4-7

Significante fractuurreductie op de belangrijkste plekken‡2,3 

Voorkeur van de patiënt#8

Zet samen de stap 

naar langdurige fractuurpreventie

*  Lage fractuurincidentie, continue toename botmineraaldichtheid lumbale wervelkolom, totale heup en femurhals en lage incidentie van bijwerkingen gedurende 10 jaar 
behandeling met Prolia.

Δ  Significant grotere toename van de botmineraaldichtheid in de lumbale wervelkolom, totale heup, femurhals en 1/3 radius, 12 maanden na transitie van bisfosfonaat 
naar denosumab in vergelijking met doorgaan met een bisfosfonaat (oraal alendroninezuur, risedroninezuur, ibandroninezuur of intraveneus zoledroninezuur).

‡  Significante reductie van wervelfracturen, niet wervelfracturen en heupfracturen na 3 jaar behandeling met Prolia in vergelijking met placebo.
#  Voorkeur voor Prolia in vergelijking met alendronaat. Primair eindpunt was therapietrouw aan het einde van jaar 1.
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Sinds 2019 heeft Reinier Research een aantal wijzigingen 
ondergaan. In plaats van 1x per jaar komt Reinier Research 3x 
per jaar uit, we laten meer onderzoekers zelf aan het woord 
en streven naar duidelijk herkenbare rubrieken. Verder is 
Reinier Research digitaal beschikbaar op ReinierNet en op de 
website van Reinier de Graaf en zijn vele Reinier 
medewerkers toegevoegd aan de verzendlijst. Reinier 
Research heeft een oplage van 900 papieren nummers en 
wordt ook extern verstuurd naar huisartsen in de regio, naar 
STZ‐ziekenhuizen en kennisinstellingen en innovatiepartners, 
zoals de TU Delft en hogescholen waar we mee 
samenwerken. Ook wordt Reinier Research verspreid in alle 
wachtkamers op de poliklinieken (in coronatijd was dit niet 
mogelijk).   
 
De redactieraad is benieuwd naar de ervaringen van de lezers 
zodat we met deze input het tijdschrift nog beter kunnen 
maken. Daarom hebben we begin van dit jaar een 
lezersenquête verstuurd naar alle vakgroepen, 
verpleegkundig specialisten en researchverpleegkundigen.  
110 lezers hebben de enquête ingevuld. 
 
Vraag 1 luidde: ‘Lees je Reinier Research graag’:  
88 antwoordde met Ja en 22 met Nee (veelal i.v.m. 
tijdgebrek) 
 

Vraag 2 luidde: ‘Welke rubrieken zijn favoriet’:  
de antwoorden waren min of meer gelijk verdeeld, waarbij 
nieuws vanuit het Wetenschapsbureau en de bijdragen van 
het Wetenschapscafé minder scoorden. 
  
Vraag 3 ging over de voorkeur voor het lezen van het 
papieren tijdschrift versus een digitale versie:  
de meeste respondenten kozen voor de papieren versie. 
Respondenten die het nummer digitaal willen ontvangen, 
krijgen die versie per mail opgestuurd. De digitale versie is 
ook te vinden op de website van Reinier en op ReinierNet (via 
groep Wetenschap). 
 
Vraag 4 betrof suggesties en inhoudelijke ideeën:  
behalve complimenten werden veel nuttige suggesties 
gedaan waar de redactieraad een keus uit gaat maken. 
Daarover berichten we in een volgend nummer weer. 
 
Op vraag 5: ‘Wie wil artikelen schrijven’, werd door 11 lezers 
positief gereageerd. De redactieraad neemt dat aanbod graag 
aan en neemt contact op met hen.  

Lezersenquête Reinier Research voorjaar 2022 
Door: Daphne Wijffels

Reinier Research
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De casus

De citadel in Verdun is versterkt door de tientallen meters dikke wallen van de 
oude Vauban vesting. De citadel bood tijdens de Eerste Wereldoorlog een 
schuilplaats aan het Franse leger tegen de Duitse granaten. Maar bood geen 
bescherming tegen schurft, luizen, krankzinnigheid en dysenterie.  
  

De Eerste Wereldoorlog had 
Europa veranderd in een 
slagveld, en te midden van die 
chaos deed de Frans‐
Canadese microbioloog Felix 
d’Herelle onderzoek naar een 
dysenterie‐uitbraak onder 
Franse soldaten.  
 
Hij maakte filtraten van feces 
van soldaten die dysenterie 
hadden overleefd omdat ze er 
nagenoeg niet ziek van waren 
geworden. Die bacterievrije 
filtraten mengde hij 
vervolgens met stammen van 
de Shigellabacterie. Hij zette 
het mengsel vervolgens op 
kweek om de groei van de 
bacteriën onder invloed van 
de bacterievrije 
poepmonsters te observeren. 
Toen er heldere plekken in het 
mengsel verschenen, begreep 
d’Herelle instinctief wat er 
aan de hand was. Er bleken 
onzichtbare microben voor te 
komen in de bacterievrije 
mengsels, zo schreef hij in zijn 
aantekeningen, en die 
microben vielen de 
Shigellabacteriën aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke bewering is volgens u juist: 
A. De microben die Felix d’Herelle beschreef, zijn natuurlijk voorkomende 

bacteriën uit de bacteriële flora van mens en dier, ook wel het microbioom 
genoemd.  

B. De microben die Felix d’Herelle beschreef, zijn in de natuur voorkomende 
virussen die hij bacteriofagen noemde.  

C. De microben die Felix d’Herelle beschreef, zijn in de natuur voorkomende 
schimmels met verwantschap aan penicilline. 

D. De microben die Felix d’Herelle beschreef, zijn de in de natuur voorkomende 
lotofagen, vernoemd naar een deel van de autologe fagocytaire darmflora.   

 
 

Door Dave Schweitzer, internist‐endocrinoloog

2022.qxp_Opmaak 1  18-05-2022  11:55  Pagina 47



2022.qxp_Opmaak 1  18-05-2022  11:55  Pagina 48



Wetenschapscafé

Door: Daphne Wijffels

Promovendus Jos Lans1 hield op 25 november 2021 een 
presentatie over zijn onderzoek getiteld: “OR ventilation 
systems, a view from different perspectives”. Prof. dr. 
Maarten van der Elst is een van de promotoren van dit 
onderzoek dat ten doel heeft om de luchtkwaliteit van 
verschillende OK‐luchttoevoersystemen in het ultra schone 
gebied met elkaar te vergelijken. 
Luchtbehandelingssystemen zijn cruciaal in operatiekamers 
ter voorkoming van postoperatieve wondinfecties (POWI) 
door gecontamineerde (microbiologisch) lucht.  
 
Een operatiekamer bestaat uit een zogenoemd ultra schoon 
gebied en uit een perifeer gebied. Het wondgebied, het 
gebied waar het chirurgisch team staat opgesteld en de 
instrumenttafels, worden gedefinieerd als ultra schoon 
gebied.  
Luchtbehandeling in OK’s kan volgens twee basisprincipes 
plaatsvinden: een mengend luchtbehandelingssysteem 
waarbij mogelijke contaminatie verdund wordt door menging 
van de lucht in de operatiekamer met schone lucht of een 
verdringend luchtbehandelingssysteem die de contaminatie 
verdringt uit het ultra schone gebied door de schone lucht uit 
het luchttoevoersysteem. De verdringende luchtkolom uit het 
verdringende systeem vormt een barrière tegen het mogelijk 
indringen van ‘vervuilde’ omgevingslucht in het ultra schone 
gebied. 
 
Om precies te bepalen waar dit ultra schoon gebied zich 
bevindt in een operatieruimte zijn Europese richtlijnen 
vastgesteld voor Ultra Clean Ventilation (UCV) systemen. Als 
een nieuwe OK gebouwd of gerenoveerd wordt, staat het 
ziekenhuis voor veel keuzes. Eén van deze keuzes is de 
bepaling van het type UCV‐systeem ten behoeve van de OK.  
Overwegingen bij deze keuzes zijn o.a. de bepaling van de 
grootte van het ultra schone (beschermde) gebied. Nu blijkt 
dat bij een traditioneel UCV‐systeem (het UDAF systeem) dit 
gebied voor sommige chirurgische procedures niet groot 
genoeg is om alle instrumenttafels onder te positioneren en 
voldoende afstand tussen instrumenttafels en het personeel 
te houden. 
 
Recentelijk worden er ook UCV ventilatiesystemen 
(Temperature controlled Air Flow (TcAF) en controlled 
Dilution Ventilation (cDV)) op de markt gebracht waarvan 
gezegd wordt dat deze de lucht in de gehele operatiekamer 
schoonhouden en het niet uitmaakt waar de instrumenttafels 

worden gepositioneerd. De huidige standaarden en 
richtlijnen zijn echter niet geschreven op systemen die 
claimen dat de hele OK ultra schoon is. 
 
De presentatie vandaag heeft betrekking op het eerste artikel 
(van de zes voor de thesis). In dit artikel heeft Jos vier soorten 
OK‐ventilatiesystemen onderworpen aan een kritische 
evaluatie. 
Onderzoeksvragen (m.b.t. paper 1): 
Hoe kan men de ventilatie‐effectiviteit van de 
luchtbehandeling van de verschillende UCV‐systemen met 
elkaar vergelijken in de verschillende gedefinieerde ultra 
schone gebieden? 
Welk UCV‐luchtbehandelingssysteem is het meest effectief in 
het grootste gedefinieerde (Area AB) ultra schone gebied OK? 
Methodologie (m.b.t. paper 1): 
Literatuuronderzoek gedaan naar huidige standaarden en 
richtlijnen.  
Uniform test grid met verschillende meetpunten – 
meetgebieden opgezet.  
Metingen voor de onderzoeken worden o.a. uitgevoerd in de 
Living Lab OnderzoeksOK in Reinier de Graaf. 
Resultaten: 
Bij het grootste gedefinieerde ultra schone gebied in dit 
onderzoek (Area AB, afmetingen 4 x 4 meter) blijkt dat het 
traditionele UDAF systeem de beste ventilatie‐effectiviteit 
heeft, gevolgd door respectievelijk het cDV, TcAF en CV 
systeem. Het is van belang hierbij op te merken dat de 
toegevoerde luchthoeveelheid (opgave door fabrikant van 
het systeem) om de systemen te kunnen laten functioneren 
zoals bedoeld, per systeem verschilt. Zo is de benodigde 
luchthoeveelheid van het UDAF systeem ca. 10.000 m3/h, het 
cDV systeem 9.800 m3/h, het TcAF systeem 7.000 m3/h en het 
CV systeem 3.400 m3/h.  
 
In het vervolgonderzoek worden o.a. de systeemprestaties 
met elkaar vergeleken op basis van Kolonie Vormende 
Eenheden (KVE) tijdens werkelijke chirurgische ingrepen. Ook 
de duurzaamheid van de verschillende systemen 
(CAPEX/OPEX) wordt nader onderzocht.  
Uiteindelijk hoopt Jos dat zijn metingen en conclusies ertoe 
leiden dat betere keuzes gemaakt kunnen worden m.b.t. het 
ontwerp, de bouw en het gebruik van nieuwe 
operatiekamers. Een belangrijk onderdeel zal ook het 
energieverbruik zijn. 
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1. Jos Lans is behalve onderzoeker ook CEO van Medexs, gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van geclassificeerde ruimten, zoals operatiekamers, 
clean rooms en laboratoria. Medexs heeft o.a. de nieuwe ok en de hybride ok van Reinier de Graaf ontworpen.
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Haske van Veenendaal, adviseur Kwaliteit en Samen 
Beslissen en promovendus op het gebied van gedeelde 
besluitvorming, hield op 24 januari 2022 een presentatie 
over de implementatie van Samen Beslissen. Haske werd 
welkom geheten door prof. Carina Hilders, zijn promotor 
aan de Erasmus Universiteit.  
  
De definitie die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) 
hanteert voor Samen Beslissen luidt: “Samen Beslissen is het 
proces waarin zorgverlener en de patiënt gezamenlijk 
bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, 
waarbij alle opties, voor‐ en nadelen, patiëntvoorkeuren en 
omstandigheden worden meegenomen.” Hoewel de meeste 
ziekenhuizen aangeven in meer of mindere mate Samen 
Beslissen op de agenda te hebben staan, is de implementatie 
nog niet optimaal. Zo zijn in het verleden tools zoals 
keuzehulpen ontworpen waarmee zorgverleners hun 
patiënten beter zouden kunnen meenemen in het proces van 
Samen Beslissen. Deze keuzehulpen bleken in de praktijk 
weinig gebruikt te worden. Vanuit de patiënt gezien, is uit 
onderzoek zelfs gebleken dat ondervraagde patiënten niet 
van mening zijn dat nu meer samen beslist wordt dan pakweg 
vijf jaar geleden. Hoe komt dat?  
 
De sprong van een voorheen paternalistisch model waarbij de 
zorgverlener op basis van zijn kennis en informatie besloot 
tot een behandeling en dat eenzijdig meedeelde aan de 
patiënt naar een deliberatief model waarbij zorgverlener en 
patiënt samen op basis van de beschikbare kennis beslissen 
over de beste behandeling, is behoorlijk groot. Het vergt van 
zowel zorgverlener als patiënt niet alleen een omslag in 
denken maar ook bepaalde skills. Er is een grote variatie 
tussen mondige patiënten die over alles geïnformeerd willen 
worden en patiënten die niets willen weten en het besluit 
liever overlaten aan de zorgverlener of familie. Net zo groot is 
de variatie tussen zorgverleners die communicatief vaardig 
zijn en met voelsprieten horen wat de patiënt wil en 

zorgverleners die dat best lastig vinden.  
Om de patiënt actief te betrekken bij het maken van de keuze 
en de patiëntvoorkeuren mee te nemen in de afweging is het 
stappenplan van Stiggelbout et al (2015) een welkome 
leidraad. 
 
Stap 1 bestaat uit het informeren van de patiënt dat hij/zij 
een keuzemogelijkheid heeft (stimuleren keuzebewustzijn) en 
waarom Samen Beslissen belangrijk is. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat patiënten dit nog niet goed vinden gaan; er 
wordt bijvoorbeeld vaak uitgegaan van een advies of indicatie 
en ook nauwelijks gesproken over wat de consequenties 
zouden zijn van niet behandelen.  
 
De tweede stap bestaat uit het delen van huidige medische 
kennis en behandelopties. Voor de zorgverlener is het 
belangrijk om dit aan te laten sluiten op de voorkennis van de 
patiënt. Ook het bespreken van de gevolgen van de 
behandeling op de manier van leven van de patiënt hoort 
hierbij en het terugvragen naar hoe de patiënt de informatie 
onthouden heeft (toepassen Teach Back methode). Heikel 
punt bij deze stap is dat de patiënt een eigen perceptie kan 
hebben bij bepaald woordgebruik (soms, zelden, bijna nooit, 
misschien) van de zorgverlener en dat de zorgverlener 
onterecht aanneemt duidelijk geweest te zijn. 
  
De derde stap richt zich op het achterhalen van wat de 
patiënt zelf belangrijk vindt bij deze beslissing. M.a.w. wat zijn 
de verwachtingen, zorgen/angsten, persoonlijke waarden en 
voorkeuren van de patiënt. Uit onderzoek onder oncologische 
patiënten blijkt dat dit nog te weinig wordt gevraagd aan de 
patiënt. Ook patiënten moeten nog leren om te reflecteren 
op hun verwachtingen van een behandeling.  
 
In stap vier wordt de beslissing genomen op basis van alle 
ingewonnen informatie, d.w.z. medische kennis en wat de 
patiënt zelf belangrijk vindt. Van belang is dat duidelijk is dat 

Wetenschapscafé

Door: Daphne Wijffels
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de belangrijkste overwegingen zijn meegenomen in de 
beslissing en dat het besluit uitgesteld wordt als dat nodig is 
voor de patiënt en als het medisch gezien mogelijk is. Uit 
onderzoek blijkt dat maar het in de helft van de gevallen voor 
de patiënt expliciet duidelijk was dat stap vier aangebroken 
was. 
 
Bij een adequate implementatie van Samen Beslissen is 
goede en eenduidige communicatie cruciaal. Haske besluit 
met een aantal aanbevelingen om Samen Beslissen beter te 
implementeren: 
• Verhelder op persoonlijk niveau naar de patiënt toe wat 

Samen Beslissen is. 
• Stimuleer Samen Beslissen als intrinsiek onderdeel van 

klinisch vakmensschap. 

• Effectief  implementeren van Samen Beslissen vraagt om 
multilevel aanpak. 

• Richt je op gedragen proces(her)inrichting bij de 
implementatie van Samen Beslissen.  

• Zet interactie tussen zorgverlener en patiënt centraal en 
overwin organisatiebarrières. 

• Betrek patiënten bij het proces van Samen Beslissen. 
 
Haske doet tot slot een oproep om je aan te melden als je wil 
participeren in zijn onderzoek. Dus heb je te maken met 
Samen Beslissen meld je dan aan via: 
haskevanveenendaal@gmail.com 
 
  

WETENSCHAPSCAFÉ
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Het Reinier de Graaf Gasthuis en EGM architecten werken 
zeer plezierig en al vele jaren samen. Door die nauwe 
samenwerking ontstaan goede en plezierige gebouwen 
waarin de strategie van het ziekenhuis tot uiting komt.
Samen zorgen we ervoor dat het verlenen van zorg op 
hoog niveau met laagdrempelige toegang mogelijk is. 
Dat is mooi zichtbaar in het nieuwe Behandelcentrum 

Voorburg, bij het eerder gerealiseerde Drive-in OK-complex 
op de parkeergarage in Delft, het Orthopedisch Centrum 
in Zoetermeer en natuurlijk het ziekenhuis in Delft. EGM 
koestert deze projecten met trots. Ze sluiten naadloos aan 
op onze kennis en sterke maatschappelijke betrokkenheid. 
We realiseren deze projecten in heel Nederland voor zowel 
ziekenhuisorganisaties als zelfstandige maatschappen.

volg ons via

info@egm.nl

www.egm.nl

EGM WENST
ALLE MEDEWERKERS

VAN HET NIEUWE
BEHANDELCENTRUM 

VOORBURG
VEEL SUCCES

EN PLEZIER TOE
OP HUN NIEUWE
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Het goede antwoord is B.  
 
A. Niet juist. Mensen dragen zo’n 1,5 kilo aan 
microben met zich mee. Microben bestaan voor het 
grootste deel uit bacteriën maar ook uit schimmels, 
gisten, virussen en andere eencelligen. Samen 
vormen ze ‘het microbioom’. Het grootste gedeelte 
van het microbioom bevindt zich in ons  

 
 
spijsverteringsstelsel, bevat ongeveer 150 soorten en 
beschermt onder meer de darmwand. Het 
microbioom is per persoon qua samenstelling net zo 
uniek als de vingerafdruk. Helaas beschermt het 
microbioom onvoldoende tegen een Shigella‐aanval.  
 

B. Juist. Het zijn natuurlijk voorkomende virussen gericht tegen specifieke 
bacteriën. Ten tijde van WOI werden in laboratoria hevige discussies gevoerd 
over de vraag of penicilline afkomstig van schimmels of bacteriofagen 
(natuurlijke virussen gericht tegen specifieke bacteriën) de belangrijkste 
doorbraak was in de behandeling van bacteriële infecties. Behandeling met 
bacteriofagen is nog steeds ‘state of the art’ in Oost‐Europese landen. In de 
illustratie ziet u hoe een bacteriofaag genetisch materiaal in de bacterie‐
gastheer injecteert, zich repliceert en gedurende dit proces endolysines maakt, 
waardoor de celwand van de bacterie kapot wordt gemaakt.  
 

C. Niet juist. Penicilline is een schimmel met 
bacteriedodende eigenschappen. De 
bacteriofaag is een virus met eenvoudige 
structuur bestaande uit een kop een staart en 
tentakeltjes. Bacteriofagen moet je opkweken, 
een gecompliceerd proces. 

D. Niet juist. De Lotofagen (in het Grieks λωτοφάγοι ofwel Lotuseters), zijn in 
Homerus’ Odyssee een vreedzaam volk dat zich voedde met lotos, een verder 
onbekende plant die zo heerlijk smaakte dat men niet meer naar huis wilde, als 
men er eenmaal van gegeten had.  
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Bacteriofagen vallen een bacterie aan. Dit beeld is 
gemaakt met een transmissie‐electronenmicroscoop.

EM‐microscopie met een fraai beeld van een aantal bacteriofagen.

Odysseus belandde op zijn zwerftochten bij de Lotofagen en had grote 
moeite om zijn mannen ertoe te bewegen de thuisreis voort te zetten. 

Bronnen: ‐ Wikipedia ‐ www.tudelft.nl/stories/articles/bacteriofagen‐als‐mogelijk‐alternatief‐voor‐antibiotica ‐ www.lbfagen.nl
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Verkorte productinformatie Dupixent®

 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: Dupixent® 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit of pen bevat per voorgevulde spuit of pen voor eenmalig gebruik 300 mg dupilumab in 
een oplossing van 2 ml (150 mg/ml). Dupixent® 200 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit of pen bevat per voorgevulde spuit of pen voor eenmalig gebruik 
200 mg dupilumab in een oplossing van 1,14 ml (175 mg/ml). Werking: Dupilumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen interleukine (IL)-4 
receptor alfa dat de IL-4/IL-13-signaaltransductie blokkeert. Indicatie: Atopische dermatitis Volwassenen en adolescenten: Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling 
van matige  tot ernstige atopische dermatitis bij volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een systemische 
behandeling. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud: Dupixent is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige atopische dermatitis bij kinderen van 6 tot en met 11 jaar 
oud die in aanmerking komen voor een systemische behandeling. Astma Dupixent is geïndiceerd bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder als aanvullende 
onderhoudsbehandeling van ernstig astma met type 2 inflammatie gekenmerkt door verhoogde bloedeosinofielen en/of verhoogde fractie van stikstofmonoxide in de 
uitgeademde lucht (FeNO), die onvoldoende kunnen worden behandeld met hooggedoseerde ICS plus een ander geneesmiddel voor onderhoudsbehandeling. Chronische 
rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) (alleen 300 mg) Dupixent is geïndiceerd als aanvullende therapie met intranasale corticosteroïden voor de behandeling van 
volwassenen met ernstige CRSwNP voor wie behandeling met systemische corticosteroïden en/of chirurgie geen adequate ziektecontrole biedt. Dosering: De behandeling 
dient te worden opgestart door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die bekend zijn met de diagnose en behandeling van de aandoeningen waarvoor dupilumab is 
geïndiceerd. Atopische dermatitis Volwassenen: De aanbevolen dosis dupilumab voor volwassen patiënten is een startdosis van 600 mg (twee injecties van 300 mg), 
gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken, toegediend als subcutane injectie. Adolescenten (12 tot 17 jaar oud): De aanbevolen dosis dupilumab voor adolescente 
patiënten van 12 tot 17 jaar is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. Bij minder dan 60 kg is de initiële dosis 400 mg (twee injecties van 200 mg) en volgende 
doses eenmaal per twee weken 200 mg. Bij 60 kg of meer is de initiële dosis 600 mg (twee injecties van 300 mg) en volgende doses eenmaal per twee weken 300 mg. 
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud: De aanbevolen dosis dupilumab voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar oud is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. 
Bij 15 kg tot minder dan 60 kg is de initiële dosis 300 mg (één injectie van 300 mg) op dag 1, gevolgd door 300 mg op dag 15 en volgende doses elke 4 weken (Q4W) 
300 mg*, te starten 4 weken na de dosis van dag 15. *De dosis kan naargelang het oordeel van de arts verhoogd worden naar 200 mg elke twee weken (Q2W). Bij 60 kg 
of meer is de initiële dosis 600 mg (twee injecties van 300 mg) en volgende doses elke twee weken (Q2W) 300 mg. Dupilumab kan gebruikt worden met of zonder 
behandeling met topische corticosteroïden. Het is mogelijk topische calcineurineremmers te gebruiken, maar dit zou moeten worden beperkt tot enkel de probleemgebieden, 
zoals het gezicht, de hals, intertrigineuze gebieden en de genitaliën. Als patiënten na 16 weken behandeling voor atopische dermatitis geen reactie vertonen, overweeg dan 
de behandeling te stoppen. Sommige patiënten met een initiële gedeeltelijke respons kunnen daarna verbetering ervaren met voortzetting van de behandeling na 16 weken. 
Als een onderbreking van de behandeling met dupilumab noodzakelijk wordt, kunnen patiënten nog steeds met succes opnieuw behandeld worden. Astma De aanbevolen 
dosering dupilumab voor volwassenen en adolescenten (van 12 jaar en ouder) is: •Voor patiënten met ernstig astma en die orale corticosteroïden gebruiken of voor 
patiënten met ernstig astma en comorbide matige tot ernstige atopische dermatitis of volwassenen met comorbide ernstige chronische rinosinusitis met neuspoliepen, een 
initiële dosis van 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken, toegediend als subcutane injectie. •Voor alle andere patiënten een 
initiële dosis van 400 mg (twee injecties van 200 mg), gevolgd door 200 mg eenmaal per twee weken, toegediend als subcutane injectie. Patiënten die gelijktijdig orale 
corticosteroïden ontvangen, kunnen hun dosis steroïden verlagen als er klinische verbetering is opgetreden met dupilumab. Het verlagen van steroïden dient geleidelijk te 
gebeuren. Dupilumab is bedoeld voor langdurige behandeling. De noodzaak van het voortzetten van de behandeling dient ten minste jaarlijks geëvalueerd te worden op 
basis van de beoordeling van de arts op de mate van astmacontrole van de patiënt. Chronische rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) De aanbevolen dosis dupilumab 
voor volwassen patiënten is een initiële dosis van 300 mg, gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken. Dupilumab is bedoeld voor langdurige behandeling. Als patiënten 
na 24 weken behandeling voor CRSwNP geen reactie vertonen, overweeg dan de behandeling te stoppen. Sommige patiënten met een initiële gedeeltelijke respons kunnen 
daarna verbetering ervaren met voortzetting van de behandeling na 24 weken. Kinderen: De veiligheid en werkzaamheid van dupilumab bij kinderen met atopische 
dermatitis jonger dan 6 jaar zijn niet vastgesteld. De veiligheid en werkzaamheid van dupilumab bij kinderen met een lichaamsgewicht van < 15 kg zijn niet vastgesteld. Er 
zijn geen gegevens beschikbaar. De veiligheid en werkzaamheid van dupilumab bij kinderen met ernstig astma jonger dan 12 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar. CRSwNP doet zich normaal gesproken niet voor bij kinderen. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen met CRSwNP jonger dan 18 jaar zijn niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Ouderen: voor ouderen hoeft de dosis niet te worden aangepast. Verminderde leverfunctie: er is geen informatie 
beschikbaar over patiënten met een leverfunctiestoornis. Verminderde nierfunctie: er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige 
nierfunctiestoornis. Er is zeer beperkte informatie beschikbaar over patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis. Lichaamsgewicht: De dosis hoeft niet te worden 
aangepast aan het lichaamsgewicht aanbevolen voor patiënten met astma van 12 jaar en ouder of bij volwassenen met atopische dermatitis of CRSwNP. Voor patiënten 
van 12 tot 17 jaar met atopische dermatitis is de aanbevolen dosis om de week 200 mg (< 60 kg) of 300 mg (≥ 60 kg) eenmaal per twee weken. Voor patiënten van 6 tot 
en met 11 jaar oud met atopische dermatitis zijn de aanbevolen doses 300 mg Q4W met de mogelijkheid tot een verhoging naar 200 mg Q2W (15 kg tot < 60 kg) en 300 
mg Q2W (≥ 60 kg). Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de vermelde hulpstof(fen). Waarschuwingen: dupilumab niet 
gebruiken voor het behandelen van acute astmasymptomen of acute exacerbaties. Dupilumab niet gebruiken voor het behandelen van acuut bronchospasme of status 
asthmaticus. Bij initiatie van de behandeling met dupilumab mag men niet abrupt stoppen met het gebruik van systemische, topische, of geïnhaleerde corticosteroïden. 
Verlaging van de dosis corticosteroïden, indien van toepassing, dient geleidelijk te gebeuren en onder rechtstreeks toezicht van een arts. Een verlaging van de dosis 
corticosteroïden kan samenhangen met systemische ontwenningssymptomen en/of kan aandoeningen aan het licht brengen die voorheen door de systemische 
behandeling met corticosteroïden werden onderdrukt. Type 2 ontstekingsbiomarkers kunnen worden onderdrukt door systemisch gebruik van corticosteroïden. Dit dient 
men in overweging te nemen om de type 2 status vast te stellen bij patiënten die orale corticosteroïden gebruiken. Overgevoeligheid: Vindt er een systemische 
overgevoeligheidsreactie (onmiddellijk of vertraagd) plaats, stop dan onmiddellijk met het toedienen van dupilumab en start met de van toepassing zijnde behandeling. Er 
zijn gevallen van een anafylactische reactie, angio-oedeem, serumziekte of een serumziekteachtige reactie gemeld. De gevallen van een anafylactische reactie en angio-
oedeem hebben zich vanaf enkele minuten tot maximaal zeven dagen na de injectie met dupilumab voorgedaan. Eosinofiele aandoeningen: Gevallen van eosinofiele 
pneumonie en gevallen van vasculitis die overeenkomt met eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA) zijn gemeld bij dupilumab bij volwassen patiënten die 
deelnamen aan het ontwikkelingsprogramma voor astma. Gevallen van vasculitis in overeenstemming met EGPA zijn gemeld met dupilumab en placebo bij volwassen 
patiënten met comorbide astma in het CRSwNP-ontwikkelingsprogramma. Artsen dienen te letten op vasculitische rash, verslechterende pulmonale symptomen, cardiale 
complicaties, en/of neuropathie die zich presenteren bij hun patiënten met eosinofilie. Patiënten die worden behandeld voor astma kunnen ernstige systemische eosinofilie 
vertonen, soms met klinische tekenen van eosinofiele pneumonie of vasculitis die overeenkomt met eosinofiele granulomatose met polyangiitis, aandoeningen die vaak 
worden behandeld met systemische corticosteroïden. Deze voorvallen hangen vaak, maar niet altijd, samen met het verlagen van de behandeling met orale corticosteroïden. 
Intestinale worminfectie: dupilumab kan invloed hebben op de reactie van het immuunsysteem op intestinale worminfecties, omdat het de IL-4/IL-13-signaaltransductie 
blokkeert. Patiënten met bestaande intestinale worminfecties moeten daarvoor behandeld worden alvorens men dupilumab opstart. Als patiënten geïnfecteerd raken 
gedurende de behandeling met dupilumab en zij reageren niet op een behandeling tegen intestinale wormen, stop dan met dupilumab tot de infectie is verholpen. Aan 
conjunctivitis en keratitis gerelateerde voorvallen: er zijn aan conjunctivitis en keratitis gerelateerde voorvallen gemeld bij dupilumab, voornamelijk bij patiënten met 
atopische dermatitis. Sommige patiënten hebben visuele stoornissen (bv. wazig zicht) gemeld in verband met conjunctivitis of keratitis. Patiënten moet geadviseerd worden 
om nieuw opgetreden of verergerende oogsymptomen te melden aan hun zorgverlener. Patiënten die worden behandeld met dupilumab en die conjunctivitis ontwikkelen 
die zich niet met standaardbehandeling laat verhelpen, of tekenen en symptomen vertonen die op keratitis wijzen, dienen een oogonderzoek te ondergaan, indien van 
toepassing. Patiënten met atopische dermatitis of CRSwNP met comorbide astma: Patiënten die dupilumab gebruiken voor matige tot ernstige atopische dermatitis of 
ernstige CRSwNP en met comorbide astma mogen hun behandeling voor astma niet aanpassen of stopzetten zonder hierover eerst met hun arts te overleggen. Patiënten 
met comorbide astma dienen zorgvuldig te worden opgevolgd na stopzetting van dupilumab. Vaccinaties: Levende en levende verzwakte vaccins dienen niet tegelijk met 
dupilumab te worden toegediend aangezien de klinische veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld. Het is aanbevolen om patiënten te vaccineren met levende en 
levende verzwakte immunisaties in overeenstemming met de huidige richtlijnen voorafgaand aan de behandeling met dupilumab. Interacties: Patiënten die met dupilumab 
worden behandeld, mogen gelijktijdig vaccinatie met inactieve of niet-levende vaccins ondergaan. Zwangerschap: Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het 
gebruik van dupilumab bij zwangere vrouwen. De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft reproductietoxiciteit. Men 
zou dupilumab alleen bij zwangerschap moeten gebruiken als de potentiële voordelen opwegen tegen het potentiële risico voor de foetus. Bijwerkingen: Vaak: 
conjunctivitis, orale herpes, eosinofilie, allergische conjunctivitis, artralgie, reacties op de injectieplaats (waaronder erytheem, oedeem, pruritus, pijn en zwelling). 
Overgevoeligheid Er zijn na toediening van dupilumab gevallen van een anafylactische reactie, angio-oedeem, serumziekte of een serumziekteachtige reactie gemeld. 
ATC-code: D11AH05 Verpakking: Dupixent® 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit is verkrijgbaar in een verpakking met 2 voorgevulde spuiten 
(EU/1/17/1229/006), Dupixent® 200 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit is verkrijgbaar in een verpakking met 2 voorgevulde spuiten (EU/1/17/1229/010), 
Dupixent® 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen is verkrijgbaar in een verpakking met 2 voorgevulde pennen (EU/1/17/1229/018). Dupixent® 200 mg 
oplossing voor injectie in een voorgevulde pen is verkrijgbaar in een verpakking met 2 voorgevulde pennen (EU/1/17/1229/014). Aflevering en vergoeding: U.R. 
Financiering verloopt via add-on. Voor prijzen zie de Z-index taxe. Deze informatie is het laatst herzien in september 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: 020 245 4000. ‘Sanofi Genzyme and Regeneron are committed to providing resources to advance 
research in dermatology in areas of unmet medical needs among patients with poorly controlled moderate-to-severe atopic dermatitis’.

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 toe voeging aan gezonde voeding en 
verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing bij 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. 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 opeenvolgende 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 intramusculair 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 geregi streerd 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 

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

moeten worden geïnformeerd over de symptomen van een verhoogde hartfrequentie. Bij patiënten met een klinisch 
relevante blijvende stijging van de hartfrequentie in rust, moet de behandeling met liraglutide worden gestaakt. 

met betrekking tot gastro-intestinale bijwerkingen en moeten voorzorgsmaatregelen nemen om een vochttekort te 

hypoglykemie zijn gemeld bij adolescenten (
geïnformeerd over de kenmerkende symptomen van hypoglykemie en de toepasselijke 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 dubbelblinde, placebo-
gecontroleerde 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 
hoofdpijn en aandoeningen van het maagdarmstelsel, waaronder misselijkheid, braken, diarree en obstipatie. De 
meeste gastro-intestinale bijwerkingen waren mild tot matig ernstig en voorbijgaand van aard, en de meeste leidden 
niet tot staken van de behandeling. In een klinische studie uitgevoerd bij adolescenten van 12 tot 18 jaar met obesitas 
werden 125 patiënten blootgesteld 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: genees-

 U.R. Vergoeding: Volledig vergoed voor bepaalde patiëntgroepen. Datum: december 2021.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via  
www.lareb.nl of bij Novo Nordisk B.V.

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Denemarken

Zie voor de volledige productinformatie http://www.ema.europa.eu 
Referenties: ®. 2. Medicijn Saxenda® in basispakket voor kleine groep  
met ernstig overgewicht | Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland.
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Fit zijn is belangrijker dan ooit. Maar dat hoeven we 
zorgmedewerkers niet te vertellen. Dat vertellen jullie al 
aan duizenden Delftenaren die dag in en dag uit het 
Reinier de Graaf gasthuis bezoeken. Vergeten jullie jezelf 
niet? Want in hoeverre ben jij niet ‘zomaar’ fit, maar ook 
financieel fit? 
 
Een financieel fit leven zorgt voor overzicht en rust en maakt 
daarnaast het leven een stuk makkelijker. Oftewel, het hebben 
van geldzorgen kan het leven veel moeilijker maken. Slapeloze 
nachten en niet goed meer kunnen nadenken over andere zaken. 
Financieel fit zijn; het klinkt bijna als een luxe. 
Maar in feite is het eigenlijk noodzaak. Gelukkig 
hoeft het niet lastig te zijn. Het begint namelijk 
allemaal bij inzicht. 
 
Financiële situatie inzichtelijk maken 
Net als met een operatie, een klacht of een 
behandeling, begint ook een financieel fit leven bij 

inzicht in de situatie. Financiële planning staat of valt met de 
wensen en behoeften van de klant, gecombineerd met de 
mogelijkheden. Van eerder stoppen met werken tot vaker op 
vakantie. Financiële planning is noodzakelijk om zonder zorgen te 
leven.  
 
FinMyLife als de financiële coach 
Soms is het lastig om zelf tot deze belangrijke inzichten te 
komen. Juist om die reden zijn er professionals nodig die 
anderen kunnen wijzen op bepaalde veranderingen of 
mogelijkheden. Zoals een arts in het zorgdomein, een 

sportcoach op het sportveld en een financiële coach 
op financieel vlak.  
 
Benieuwd geworden wat FinMyLife voor jou kan 
betekenen? Of ben je al geïnteresseerd in de 
mogelijkheden van een financieel fit leven? Neem 
dan vrijblijvend contact op via 015-3106992 of kijk 
op finmylife.nl/zorg voor meer informatie. 

Financieel fit?
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Gepubliceerd

Alle abstracts van wetenschappelijke artikelen die door 
Reinier geïnitieerd werden en/of publicaties waarvan de 1e of 
laatste auteur staflid of medewerker in het ziekenhuis is/was, 
worden volledig in het Nederlands vertaald afgedrukt. 
 
Onderstaande publicaties zijn in peer reviewed tijdschriften 
gepubliceerd. 
 
Allergologie 
Verheggen TP, van den Berg J, van Veen LN, de Groot H. 
Pannenkoekenallergie bij kinderen: het is niet altijd wat je 
denkt! Ned Tijdschr Allergie, Astma, Klin Immunol. 
2021;21(4):149‐53.  
Regelmatig treden allergische reacties op na het eten van 
pannenkoeken. Behalve de bekende ingrediënten als ei, melk 
en tarwe, kunnen ook allergische reacties optreden door 
mijten en graanvervangers, zoals lupinemeel en boekweit. 
Ook is het belangrijk om de relatie tot inspanning uit te 
vragen in verband met zeldzame aan inspanningsgerelateerde 
tarwe‐afhankelijke anafylaxie. Deze casus werd 
gepresenteerd tijdens het 6e Symposium Kinderallergologie 
op 16 april 2021. 
 
Anesthesiologie 
Grüßer L, Keszei A, Coburn M, Rossaint R, Ziemann S, 
Kowark A, et al., waaronder coll. Verdouw B, van Poorten JF, 
van Dasselaar N. Intraoperative transfusion practices and 
perioperative outcome in the European elderly: A secondary 
analysis of the observational ETPOS study. PLoS One. 
2022;17(1):e0262110.  
 
Chirurgie 
Arron MNN, Greijdanus NG, ten Broek RPG, Dekker JWT, van 
Workum F, van Goor H, et al. Trends in risk factors of 
anastomotic leakage after colorectal cancer surgery (2011‐
2019): A Dutch population‐based study. Colorectal Dis. 
2021;23(12):3251‐61.  
 
Bloemendaal ALA. Recurrent parastomal hernia after 
laparoscopic (modified) Sugarbaker: what to do? Robotic 
retromuscular mesh (Pauli) repair ‐ A Video Vignette. 
Colorectal Dis. 2021;23(11):3042. 
 
Detering R, Warps AK, Tollenaar RAEM, Tanis PJ, Dekker 
JWT. Textbook outcome after rectal cancer surgery as a 
composite measure for quality of care: A population‐based 
study. Eur J Surg Oncol. 2021;47(11):2821‐9. 
Om te kunnen vaststellen of de kwaliteit van rectumchirurgie 
optimaal verloopt, kun je per chirurgisch centrum evalueren 
of per groot cohort m.b.v. van de Textbook Outcome (TO) 
methode. Bij deze methode worden uitkomstmaten van 
kwaliteit als volgt gedefinieerd: 1) 30‐dagen overleving. 2) 
Geen reïnterventie. 3) Volledige verwijdering van de tumor 

dus alle snijranden tumorvrij. 4) Geen postoperatieve 
complicaties. 5) Ziekenhuisverblijf niet > 14 dagen en geen 
heropnames. Dit onderzoek betrof 20.521 geregistreerde 
patiënten, de periodes die werden vergeleken, waren 2012‐
2015 en 2016‐2019. De toegepaste statistiek bestond uit 
case‐mix corrected funnel‐plots en multilevel logistische 
regressieanalyse. 56,3% van de patiëntengroep voldeed aan 
de gunstige factoren volgens de Textbook Outcome (TO) 
methode. Die groep bestond vooral uit vrouwen, patiënten 
die laparoscopisch geopereerd waren en patiënten die 
peroperatief geen deviërend stoma hadden gekregen. Verder 
bleek dat ondermaats functionerende centra het volgens de 
Textbook Outcome (TO) methode in de 2e periode beter 
deden. De Textbook Outcome (TO) methode is dus wel zinvol 
maar volgens auteurs niet voldoende toegerust voor de 
optimalisering van de PDCA‐systematiek. 
 
 
Groen JV, Michiels N, van Roessel S, Besselink MG, Bosscha 
K, Busch OR, et al., waaronder Roos D. Venous wedge and 
segment resection during pancreatoduodenectomy for 
pancreatic cancer: impact on short‐ and long‐term outcomes 
in a nationwide cohort analysis. Br J Surg. 2021;109(1):96‐
104.  
 
Hazen SJA, Vogel I, Borstlap WAA, Dekker JWT, Tuynman JB, 
Tanis PJ, et al. Long‐term stoma‐related reinterventions after 
anterior resection for rectal cancer with or without 
anastomosis: population data from the Dutch snapshot 
study. Tech Coloproctol. 2022;26(2):99‐108. 
 
Heil TC, Melis RJF, Maas H, van Munster BC, Olde Rikkert 
MGM, de Wilt JHW, et al., waaronder coll. Dekker JWT. 
Technical efficiency evaluation of colorectal cancer care for 
older patients in Dutch hospitals. PLoS One. 
2021;16(12):e0260870. 
 
van Keulen AM, Buettner S, Besselink MG, Busch OR, van 
Gulik TM, Ijzermans JNM, et al., waaronder Groot Koerkamp 
B. Surgical morbidity in the first year after resection for 
perihilar cholangiocarcinoma. HPB (Oxford). 
2021;23(10):1607‐14.  
Dit onderzoek scoorde morbiditeit en mortaliteit na post 
perihilaire cholangiocarcinomoom chirurgie (pCCA), in 2 
tertiaire centra gedurende de periode 2000‐2019. Het 
onderzoek was retrospectief. Om de ziektevrije overleving in 
te schatten, werden ook alle recidieven in het 1e jaar geteld. 
De onderzoekspopulatie uit de database bestond uit 250 
patiënten met een post‐chirurgische morbiditeit van 61% en 
sterftepercentage tijdens ziekenhuisopname van 15%. De 90‐
dagen mortaliteit was in totaal 16%. Onder 213 ontslagen 
patiënten ondervond 46% chirurgische complicaties. Deze 
complicaties leidden tot 185 heropnames bij 92 patiënten 
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(43%), 400 reïnterventies bij 110 patiënten (52%). De 
interventies werden radiologisch, endoscopisch of chirurgisch 
behandeld. De 1‐jaarsoverleving bedroeg 77% en de 1‐jaars 
ziektevrije overleving 70%. Onder 20 patiënten die binnen 
een jaar overleden waren, ondervond een 15‐tal patiënten 
terugkeer van de kanker, 3 patiënten hadden een chirurgische 
complicatie en 2 patiënten overleden zonder goede 
verklaring. Gezien het grote aantal heropnames, 
reïnterventies en complicaties wordt geadviseerd om pCCA‐
patiënten in tertiaire centra te clusteren.  
 
van Keulen AM, Buettner S, Besselink MG, Busch OR, van 
Gulik TM, JNM IJ, et al. Primary and secondary liver failure 
after major liver resection for perihilar cholangiocarcinoma. 
Surgery. 2021;170(4):1024‐30.  
Doel van dit onderzoek was om de incidentie en de 
risicofactoren van leverfalen na een grote leverresectie 
wegens perihilair cholangiocarcinoma (pCCA) vast te 
kunnenstellen. Periode van onderzoek (retrospectief) 2000‐
2020, inclusie: 2 tertiaire centra. Leverfalen was gedefinieerd 
volgens de internationale criteria opgesteld door de 
International Study Group for Liver Surgery. Primair leverfalen 
werd gedefinieerd als falen zonder onderliggende 
postoperatieve oorzaak en secundair leverfalen als leverfalen 
door postoperatieve oorzaken. De incidentie van leverfalen 
en de 90‐dagen mortaliteit waren 20,9% en 17%. Primair 
leverfalen ontstond in 9,1% en secundair leverfalen in 11,9%. 
Abdominaal sepsis, vena porta trombose en arteriële 
trombose waren meestal de onderliggende oorzaak. Het 
ontbreken van vooraf bepaalde ‘’minimale levervolumina’’ en 
‘’maximaal acceptabel bloedverlies’’ bleek onafhankelijke 
risicofactoren te zijn voor primair leverfalen. Onafhankelijke 
risicofactoren voor secundair leverfalen waren: een matige 
Eastern Cooperative Oncology group performance status, 
percutane galdrainage en perioperatieve cholangitis. 
Leverfalen na pCCA wordt in 1 op 5 patiënten vastgesteld. 
Onderverdeling in primair en secundair leverfalen is van 
belang om verschillen tussen centra goed te kunnen 
vaststellen en goed te kunnen interpreteren. 
 
Lalieu RC, Mulder W, Raap RDB, Stolk S, Smit C, Dubois EF, et 
al. Hyperbaric oxygen treatment for University of Texas 
grade 3 diabetic foot ulcers: a retrospective cohort study. J 
Wound Care. 2021;30(9):722‐8.  
 
Qaderi SM, van der Heijden JAG, Verhoeven RHA, de Wilt 
JHW, Custers JAE, et al., waaronder coll. Dekker JWT. 
Trajectories of health‐related quality of life and 
psychological distress in patients with colorectal cancer: A 
population‐based study. Eur J Cancer. 2021;158:144‐55.  
 
Rutgers ML, Detering R, Roodbeen SX, Crolla RM, Dekker 
JWT, Tuynman JB, et al. Influence of Minimally Invasive 
Resection Technique on Sphincter Preservation and Short‐
term Outcome in Low Rectal Cancer in the Netherlands. Dis 
Colon Rectum. 2021;64(12):1488‐500.  
 
Smits FJ, Verweij ME, Daamen LA, van Werkhoven CH, 
Goense L, Besselink MG, et al., waaronder Roos D. Impact of 

Complications After Pancreatoduodenectomy on Mortality, 
Organ Failure, Hospital Stay, and Readmission: Analysis of a 
Nationwide Audit. Ann Surg. 2022;275(1):e222‐e8.  
ter Stege JA, Oldenburg HSA, Woerdeman LAE, Witkamp AJ, 
Kieffer JM, van Huizum MA, et al., waaronder van’t Riet 
M.Decisional conflict in breast cancer patients considering 
immediate breast reconstruction. Breast. 2021;55:91‐7.  
 
van de Voort EMF, Struik GM, Birnie E, Moelker A, Verhoef 
C, Klem TMAL. Thermal ablation as alternative for surgical 
resection of small (≤ 2cm) breast cancer: A meta‐analysis. 
Clin Breast Cancer. 2021;21(6):e715‐e30.  
 
Warps AK, Dekker JWT, Tanis PJ, Tollenaar R. An evaluation 
of short‐term outcomes after reoperations for anastomotic 
leakage in colon cancer patients. Int J Colorectal Dis. 
2022;37(1):113‐22.  
 
Warps AK, Detering R, Dekker JWT, Tollenaar RAEM, Tanis PJ. 
A 10‐Year Evaluation of Short‐Term Outcomes After 
Synchronous Colorectal Cancer Surgery: a Dutch Population‐
Based Study. J Gastrointest Surg. 2021;25(10):2637‐48.  
 
Warps AK, Tollenaar RAEM, Tanis PJ, Dekker JWT. Time 
interval between rectal cancer resection and reintervention 
for anastomotic leakage and the impact of a defunctioning 
stoma: A Dutch population‐based study. Colorectal Dis. 
2021;23(11):2937‐47.  
In Nederland probeert men selectief en kritisch te zijn over 
het standaard aanleggen van een stoma bij patiënten die 
rectumchirurgie ondergaan. Dit onderzoek heeft als doel om 
een aantal relevante factoren te identificeren die chirurgische 
reïnterventie voorspellen. Deze factoren worden in een groot 
gemengd patiëntencohort onderzocht: patiënten geopereerd 
met een primaire anastomose en patiënten die bij eerste 
interventie een deviërend stoma kregen. De analyse werd 
verricht onder 10.772 patiënten ingevoerd in de Dutch 
ColoRectal Audit database gedurende 2013‐2019. Primaire 
uitkomstmaten waren: 1) Het aanleggen van een stoma 
tijdens reïnterventie. 2) Mortaliteit. 3) Intensive care 
opname. 4) Verlenging van het ziekenhuisverblijf en 
heropnames. 46,6% patiënten met een primaire naad 
onderging reïnterventie en 53,4% had al een stoma. Het 
mediane tijdsinterval van primaire naad tot reïnterventie 
bedroeg 7 dagen, en 5 dagen van stoma‐aanleg tot 
reïnterventie. In geval van een disfunctionerend stoma 
ontstond in geval van ingrijpen binnen 5 dagen: meer 
stomarevisies en meer ICU opnames i.v.m. later ingrijpen >=5 
dagen. In de primaire naadgroep was er in geval van vroeg 
ingrijpen 4% mortaliteit vergeleken met 1% in geval van later 
ingrijpen en ook meer ICU opnames. Geconcludeerd werd dat 
vroeg ingrijpen post‐rectum chirurgie een slechtere uitkomst 
geeft.  
 
Warps AK, Zwanenburg ES, Dekker JWT, Tollenaar RAEM,  
Bemelman WA, Hompes R, et al. Laparoscopic Versus Open 
Colorectal Surgery in the Emergency Setting: A Systematic 
Review and Meta‐analysis. Ann Surg Open. 2021;2(3):e097. 
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Chirurgie / Geriatrie 
van der Hulst HC, Bastiaannet E, Portielje JEA, van der Bol 
JM, Dekker JWT. Can physical prehabilitation prevent 
complications after colorectal cancer surgery in frail older 
patients? Eur J Surg Oncol. 2021;47(11):2830‐40.  
Kwetsbare patiënten >70 jaar met coloncarcinoom 
ondergingen gerichte revalidatie (reva) voorafgaande aan de 
geplande chirurgische ingreep. Het effect hiervan werd 
vergeleken met de uitkomsten onder niet‐kwetsbare 
patiënten die de gerichte revalidatie niet hadden gekregen. 
Het betreft een vergelijkende retrospectieve analyse onder 
334 patiënten van 2014‐2019. 37,1% van de patiënten 
doorliepen het revaprogramma en hadden een hogere 
leeftijd, een hogere comorbiditeit score en maakten vaker 
gebruik van rollator of wandelstok. Medische complicaties 
ontstonden onder 26,6% reva en onder 20,5% non‐reva 
patiënten (NS), aantal chirurgische complicaties ontstond 
onder 19,4% vs.14,3% resp. (NS). Ook het aantal medische 
complicaties aansluitend aan de ingreep verschilden niet 
significant (35,9% vs. 45,5%). In het geval van >= 
comorbiditeiten of van ASA‐score > III waren er eveneens 
geen significante uitkomstverschillen. Conclusie: training 
voorafgaande aan een colonoperatie levert voor kwetsbare 
vooraf getrainde en niet‐kwetsbare vooraf niet‐getrainde 
patiënten geen verschillen op. Revaprogramma’s 
voorafgaande aan electieve colonchirurgie wordt voor de 
kwetsbare patiënt aanbevolen.    
 
Dermatologie 
Ariëns LFM, Bakker DS, Spekhorst LS, van der Schaft J, Thijs 
JL, Haeck I, et al. Rapid and Sustained Effect of Dupilumab 
on Work Productivity in Patients with Difficult‐to‐treat 
Atopic Dermatitis: Results from the Dutch BioDay Registry. 
Acta Derm Venereol. 2021;101(10):adv00573.  
 
Vermeulen S, Schijf D, Stokvis A, Moyakine A. Persisterende 
zwelling in het gelaat. H&W. 2021;64(11):42‐4. 
 
Gynaecologie 
van Hoogenhuijze NE, van Eekelen R, Mol F, Schipper I, 
Groenewoud ER, Traas MAF, et al., waaronder Boxmeer JC. 
Economic evaluation of endometrial scratching before the 
second IVF/ICSI treatment: a cost‐effectiveness analysis of a 
randomized controlled trial (SCRaTCH trial). Hum Reprod. 
2022;37(2):254‐63.  
 
Landman AJEMC, de Boer MA, Visser L, Nijman TAJ, Hemels 
MAC, Naaktgeboren CN, et al., waaronder Bremer H. 
Evaluation of low‐dose aspirin in the prevention of recurrent 
spontaneous preterm labour (the APRIL study): A 
multicentre, randomised, double‐blinded, placebo‐
controlled trial. PLoS Med. 2022;19(2):e1003892.  
 
van Marion ES, Baart EB, Santos M, van Duijn L, 
van Santbrink EJP, Steegers‐Theunissen RPM, et al. Centrum‐
specifieke modellen voorspellen de kans op zwangerschap 
van dag‐3‐embryo’s NTOG. 2021;21(4):204. 
 
van der Vaart LR, Vollebregt A, Pruijssers B, Milani AL, Lagro‐
Janssen AL, Roovers JWR, et al. Female Sexual Functioning 
in Women With a Symptomatic Pelvic Organ Prolapse; 

A Multicenter Prospective Comparative Study Between 
Pessary and Surgery. J Sex Med. 2022;19(2):270‐9.   
 
van Veenendaal H, Voogdt‐Pruis HR, Ubbink DT, van Weele 
E, Koco L, Schuurman M, et al., waaronder Hilders CGJM.  
Evaluation of a multilevel implementation program for 
timeout and shared decision making in breast cancer care: a 
mixed methods study among 11 hospital teams. Patient 
Educ Couns. 2022;105(1):114‐27. 
Evaluatie van gebruik van een model om shared decision 
making (SDM) te implementeren, genaamd het Measurement 
Instrument for Determinants of Innovations‐model’ (MIDI), 
werd onderzocht met medewerking van 11 borstkankerteams 
(5 chirurgische en 5 systemische behandelteams). Van de 42% 
(behandelaars) die een vragenlijst retourneerde, gaf 92% aan 
dat SDM relevant is voor borstkankerzorg. Restricties 
benoemd om SDM goed te kunnen doen, waren de beperkte 
financiële mogelijkheden, het gebrek aan tijd en de vele 
andere taken van de behandelaars. Het aanreiken van 
duidelijke hulpmiddelen kan zeker helpen om een gedegen 
SDM‐strategie op te zetten. Behandelaars ervoeren 
implementatie van een SDM‐strategie positief zowel voor de 
patiënten als voor zichzelf. SDM‐programma’s uitrollen, 
vereist een multiniveau aanpak maar leidt uiteindelijk tot een 
positief effect voor alle betrokken partijen. 
 
Vodegel EV, Zwolsman SE, Vollebregt A, Duijnhoven RG,  
Bosmans JE, Speksnijder L, et al., waaronder Milani AL. Cost‐
Effectiveness of perioperative Vaginally Administered 
estrogen in postmenopausal women undergoing prolapse 
surgery (EVA trial): study protocol for a multicenter double‐
blind randomized placebo‐controlled trial. BMC Womens 
Health. 2021;21(1):439.  
 
Zandbergen IM, Zamanipoor Najafabadi AH, Pelsma ICM, 
van den Akker‐van Marle ME, Bisschop P, Boogaarts HDJ, et 
al., waaronder Kapiteijn KK. The PRolaCT studies ‐ a study 
protocol for a combined randomised clinical trial and 
observational cohort study design in prolactinoma. Trials. 
2021;22(1):653.  
 
Intensive Care 
Botta M, Wenstedt EFE, Tsonas AM, Buiteman‐Kruizinga LA, 
van Meenen DMP, Korsten HHM, et al. Effectiveness, safety 
and efficacy of INTELLiVENT‐adaptive support ventilation, a 
closed‐loop ventilation mode for use in ICU patients ‐ a 
systematic review. Expert Rev Respir Med. 
2021;15(11):1403‐13.  
 
Dam TA, de Grooth HJ, Klausch T, Fleuren LM, de Bruin DP, 
Entjes R, et al., waaronder Urlings‐Strop LC. Some Patients 
Are More Equal Than Others: Variation in Ventilator Settings 
for Coronavirus Disease 2019 Acute Respiratory Distress 
Syndrome. Crit Care Explor. 2021;3(10):e0555.   
 
Fleuren LM, Dam TA, Tonutti M, de Bruin DP, Lalisang RCA, 
Gommers D, et al., waaronder Urlings‐Strop LC. Predictors 
for extubation failure in COVID‐19 patients using a machine 
learning approach. Crit Care. 2021;25(1):448. 
Plečko D, Bennett N, Mårtensson J, Dam TA, Entjes R, Rettig 
TCD, et al., waaronder Urlings‐Strop LC. Rapid Evaluation of 
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Coronavirus Illness Severity (RECOILS) in intensive care: 
Development and validation of a prognostic tool for in‐
hospital mortality. Acta Anaesthesiol Scand. 
2022;66(1):65‐75. 
 
Roozeman JP, Mazzinari G, Serpa Neto A, Hollmann MW, 
Paulus F, Schultz MJ, et al., waaronder coll. Buiteman‐
Kruizinga LA. Prognostication using SpO(2)/FiO(2) in 
invasively ventilated ICU patients with ARDS due to COVID‐
19 ‐ Insights from the PRoVENT‐COVID study. J Crit Care. 
2021;68:31‐7.  
 
Schluep M, Endeman H, Gravesteijn BY, Kuijs C, Blans MJ, 
van den Bogaard B, et al., waaronder Knook AHM. In‐depth 
assessment of health‐related quality of life after in‐hospital 
cardiac arrest. J Crit Care. 2021;68:22‐30.  
 
Schluep M, Hoeks SE, Blans MJ, van den Bogaard B, 
Koopman‐van Gemert AWMM, Kuijs C, et al., waaronder 
Knook AHM. Long‐term survival and health‐related quality 
of life after in‐hospital cardiac arrest. Resuscitation. 
2021;167:297‐306.  
 
Intensive Care / Reinier Academie Wetenschap 
Buiteman‐Kruizinga LA, Mkadmi HE, Serpa Neto A, Kruizinga 
MD, Botta M, Schultz MJ, et al., waaronder van der Heijden 
PLJ. Effect of INTELLiVENT‐ASV versus Conventional 
Ventilation on Ventilation Intensity in Patients with COVID‐
19 ARDS‐An Observational Study. J Clin Med. 
2021;10(22):5409 
De uitkomsten van begrippen als driving pressure(ΔP) en 
mechanical power(MP) spelen een rol bij de 
beademingsbehandeling van ernstig zieke patiënten 
onafhankelijk van de aanwezigheid van Acute Respiratory 
Distress Syndrome (ARDS). INTELLiVENT‐ASV is een 
volautomatische instelling die de ΔP en MP automatisch kan 
manipuleren. In dit onderzoek werd de ventilatie‐intensiteit 
(ΔP en MP) uitgeoefend door INTELLiVENT‐ASV versus 
conventionele beademing vergeleken. INTELLiVENT‐ASV 
leidde tot een lagere ΔP en minder MP (gemiddeld verschil ‐2 
cm H2O (95 %CI ‐2.5 tot ‐1.2 cm H(2) en O), p < 0.001) en 
17.5 J/min (mean difference ‐7.3 J/Min (95% CI ‐8.8 tot ‐5.8 
J/min), p < 0.001). Kortom, INTELLiVENT‐ASV beademen, is 
een zachtere vorm van beademen met evenveel effectiviteit 
en kan in de toekomst ook worden aangewend bij patiënten 
met bijvoorbeeld COVID‐19 ARDS, hoewel deze 
patiëntengroep nog niet eerder formeel is onderzocht. 
 
Interne Geneeskunde 
Amaador K, Kersten MJ, Visser O, Brink M, Posthuma EFM, 
Minnema MC, et al. Primary therapy and relative survival in 
patients with lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenström 
macroglobulinaemia: a population‐based study in the 
Netherlands, 1989‐2018. Br J Haematol. 2022;196(3):660‐9.  
 
Brink M, Groen K, Sonneveld P, Minnema MC, Broijl A, 
Dinmohamed AG, et al., waaronder Posthuma EFWM. 
Decrease in early mortality for newly diagnosed multiple 
myeloma patients in the Netherlands: a population‐based 
study. Blood Cancer J. 2021;11(11):178.  
 

Colombijn JMT, Bonenkamp AA, van Eck van der Sluijs A, 
Bijlsma JA, Boonstra AH, Özyilmaz A, et al., waaronder coll. 
Huisman SJ. Impact of Polypharmacy on Health‐Related 
Quality of Life in Dialysis Patients. Am J Nephrol. 
2021;52(9):735‐44.  
 
Dinnessen MAW, Visser O, Tonino SH, Posthuma EFM, 
Blijlevens NMA, Kersten MJ, et al. Risk of second primary 
malignancies in patients with follicular lymphoma: a 
population‐based study in the Netherlands, 1989‐2018. 
Blood Cancer J. 2021;11(11):179. 
 
Ector GICG, Visser O, Posthuma EFM, Westerweel PE, 
Janssen JJWM, Blijlevens NMA, et al. Conditional relative 
survival among adult patients with chronic myeloid 
leukemia in the tyrosine kinase inhibitor era: a population‐
based study in the Netherlands. Leukemia. 
2021;35(11):3291‐4. 
 
Guman NAM, van Geffen RJ, Mulder FI, van Haaps TF, 
Hovsepjan V, Labots M, et al., waaronder Vulink AJE. 
Evaluation of the Khorana, PROTECHT, and 5‐SNP scores for 
prediction of venous thromboembolism in patients with 
cancer. J Thromb Haemost. 2021;19(12):2974‐83.  
 
Iqbal R, Mammatas LH, Aras T, Vogel WV, van de Brug T, 
Oprea‐Lager DE, et al. Diagnostic performance of 
[<sup>18</sup> f]fdg pet in staging grade 1‐2, estrogen 
receptor positive breast cancer. Diagnostics. 
2021;11(11):1954.  
 
Kaplan ZLR, van Leeuwen N, Posthuma EFM, Visser O, Huls 
G, van de Loosdrecht AA, et al. Improved relative survival in 
older patients with acute myeloid leukemia over a 30‐year 
period in the Netherlands: a long haul is needed to change 
nothing into something. Leukemia. 2022;36(2):596‐8. 
 
Mammatas LH, Yaqub M, Hendrikse NH, Hoekstra OS, 
Honeywell RJ, Schuit RC, et al. (11)C‐Sorafenib and (15)O‐
H(2)O PET for Early Evaluation of Sorafenib Therapy. J Nucl 
Med. 2021;62(7):934‐40.  
Om het behandeleffect van Sorafenib te voorspellen, is een 
11(C)Sorafenib en (15)O‐H(2)O PET‐scan beschikbaar 
gekomen. 8 patiënten ondergingen dit scanonderzoek in een 
prospectief exploratieve studie. Deze 8 patiënten hadden 
verschillende solide tumoren. 2 weken voorafgaande aan de 
therapie met Sorafenib ondergingen deze patiënten de scan. 
De vraagstelling was of een speurdosis radioactief Sorafenib 
in tumorbiopsieën kon worden teruggevonden. Hiervoor 
maakte men gebruik van liquid chromatografie tandem mass 
spectometrie. Secundaire eindpunten van onderzoek waren 
de relaties gevonden tussen de perfusie van metastases op 
de scan en Sorafenib‐ plasmaconcentraties. De resultaten 
toonden geen predictie tussen Sorafenib in tumor en in 
plasma. Er bestonden eveneens geen correlaties tussen 
Sorafenib in plasma of in tumor vs. klinische eindpunten. 
Meer (11)C‐Sorafenib stapeling in tumoren correleerde met 
een minder goede klinische uitkomst terwijl een afgenomen 
tumorperfusie op dag 14 juist met een betere klinische 
uitkomst correleerde: ziekteregressie vs. stabiele of 
progressieve ziekte: (mean ± SD) 56% ± 23% vs. 18% ± 32%). 
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Conclusie: een speurdosis (11)C‐Sorafenib bleek niet 
bruikbaar voor intra‐tumor concentratievoorspelling. Echter, 
11(C)Sorafenib perfusie voorspelde wel een gunstig klinisch 
effect van behandeling.   
 
Molenaar‐Kuijsten L, Braal CL, Groenland SL, de Vries N, 
Rosing H, Beijnen JH, et al., waaronder Vulink AJE. Effects of 
the Moderate CYP3A4 Inhibitor Erythromycin on the 
Pharmacokinetics of Palbociclib: A Randomized Crossover 
Trial in Patients With Breast Cancer. Clin Pharmacol Ther. 
2022;111(2):477‐84.  
 
Oerlemans S, Arts LPJ, Kieffer JM, Prins J, Hoogendoorn M, 
van der Poel M, et al., waaronder Posthuma EFM. Web‐
Based Return of Individual Patient‐Reported Outcome 
Results Among Patients With Lymphoma: Randomized 
Controlled Trial. J Med Internet Res. 2021;23(12):e27886.   
 
van der Plas‐Krijgsman WG, Morgan JL, de Glas NA, de Boer 
AZ, Martin CL, Holmes GR, et al., waaronder Vulink AJE. 
Differences in treatment and survival of older patients with 
operable breast cancer between the United Kingdom and 
the Netherlands ‐ A comparison of two national prospective 
longitudinal multi‐centre cohort studies. Eur J Cancer. 
2022;163:189‐99.   
 
Rosenberg AGW, Pater MRA, Pellikaan K, Davidse K, 
Kattentidt‐Mouravieva AA, Kersseboom R, et al., waaronder 
Hoekstra FME. What Every Internist‐Endocrinologist Should 
Know about Rare Genetic Syndromes in Order to Prevent 
Needless Diagnostics, Missed Diagnoses and Medical 
Complications: Five Years of ‘Internal Medicine for Rare 
Genetic Syndromes’. J Clin Med. 2021;10(22):5457.  
 
Sepulveda‐Yanez JH, Alvarez‐Saravia D, Fernandez‐
Goycoolea J, Aldridge J, van Bergen CAM, Posthuma W, et al. 
Integration of Mutational Signature Analysis with 3D 
Chromatin Data Unveils Differential AID‐Related 
Mutagenesis in Indolent Lymphomas. Int J Mol Sci. 
2021;22(23):1305.   
 
Stals MAM, Kaptein FHJ, Bemelmans RHH, van Bemmel T, 
Boukema IC, Braeken DCW, et al., waaronder Haazer C. 
Ruling out Pulmonary Embolism in Patients with 
(Suspected) COVID‐19‐A Prospective Cohort Study. TH Open. 
2021;5(3):e387‐e99.  
 
van der Straten L, Levin M‐D, Visser HPJ, de Kruijf EJFM, van 
der Spek E, van der Klift M, et al., waaronder Posthuma 
WEFM. CLL17/HOVON500: een multicenter, 
gerandomiseerd, prospectief, open‐label fase‐3 onderzoek 
waarin Ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met 
Venetoclax plus Obinutuzumab in een vast aantal kuren en 
met Venetoclax plus Ibrutinib in een vast aantal kuren bij 
patiënten met niet eerder behandelde chronische 
lymfatische leukemie. Ned Tijdschr Hematol. 
2021;18(7):328‐33.  
 
van der Sijde F, Homs MYV, van Bekkum ML, van den Bosch 
TPP, Bosscha K, Besselink MG, et al. Serum miR‐373‐3p and 

miR‐194‐5p Are Associated with Early Tumor Progression 
during FOLFIRINOX Treatment in Pancreatic Cancer Patients: 
A Prospective Multicenter Study. Int J Mol Sci. 
2021;22(20):10902.  
 
Thielen FW, Kersten MJ, Kuizenga P, Hoogendoorn M, 
Posthuma EF, Stevens WB, et al. Cost‐effectiveness of 
lenalidomide plus rituximab versus rituximab monotherapy 
in patients with previously treated follicular lymphoma: a 
societal view. Expert Rev Anticancer Ther. 2021;21(12):1411‐
22.  
 
Voorend CGN, Joosten H, Berkhout‐Byrne NC, Diepenbroek 
A, Franssen CFM, Bos WJW, et al., waaronder coll. Boom H, 
Groeneweg N. Design of a consensus‐based geriatric 
assessment tailored for older chronic kidney disease 
patients: results of a pragmatic approach. Eur Geriatr Med. 
2021;12(5):931‐42.  
 
van Wijk‐van Buuren JJE, Vahedi Nikbakht‐van de Sande 
CVM, Kerkmeer MC, van de Luijtgaarden ACM. 
Gynaecomastie en mastodynie als gevolg van 
androgeendeprivatietherapie bij prostaatkanker. Tijdschr 
Urol. 2022;12(1):2‐6.  
 
Interne Geneeskunde / Cardiologie 
Wijnen M, Duschek EJJ, Boom H, van Vliet M. The effects of 
antidiabetic agents on heart failure. Neth Heart J. 
2022;30(2):65‐75.  
 
Interne Geneeskunde / RHMDC Pathologie  
de Groen RAL, van Eijk R, Böhringer S, van Wezel T, Raghoo 
R, Ruano D, et al., waaronder Posthuma EFM, Focke‐
Schnieders I. Frequent mutated B2M, EZH2, IRF8, and 
TNFRSF14 in primary bone diffuse large B‐cell lymphoma 
reflect a GCB phenotype. Blood Adv. 2021;5(19):3760‐75.   
 
Kindergeneeskunde 
de Veld L, Speller A, van Hoof J, van der Lely N. Time of day 
as indicator of adolescent alcohol intoxication emergency 
department presentations. Arch Dis Child. 
2021;106(12):1241‐3. 
 
Geraerds AJLM, van Herk W, Stocker M, El Helou S, Dutta S, 
Fontana MS, et al., waaronder van der Meer‐Kapelle LH. 
Cost impact of procalcitonin‐guided decision making on 
duration of antibiotic therapy for suspected early‐onset 
sepsis in neonates. Crit Care. 2021;25(1):367.  
 
Peeters D, Verhulst P, Vaessen‐Verberne AA, van den Tweel 
XW, Noordzij JG, Driessen GJA. Low Prevalence of Severe 
Underlying Pathology in Children With Recurrent 
Respiratory Tract Infections. Pediatr Infect Dis J. 
2021;40(11):e424‐e6. 
 
Pigeaud L, de Veld L, van Hoof J, van der Lely N. Acute 
Alcohol Intoxication in Dutch Adolescents Before, During, 
and After the First COVID‐19 Lockdown. J Adolesc Health. 
2021;69(6):905‐9.  
Een onderzoek naar alcoholintoxicaties onder jongeren werd 

Reinier Research

60 

2022.qxp_Opmaak 1  18-05-2022  11:55  Pagina 60



voor het eerst uitgevoerd in Trieste, Italië waarbij 
gewaarschuwd werd over toenemend gebruik van alcohol 
t.g.v. de COVID‐19 lockdown. Om die reden werd de 
prevalentie van alcoholintoxicaties tijdens de Covid‐19 
pandemie ook in Nederland retrospectief bestudeerd (2019‐
2020). De geïncludeerde adolescenten waren allen <18 jaar 
en data uit 12 deelnemende ziekenhuizen in Nederland werd 
voor dit onderzoek gebruikt. De analyse vergeleek periodes 
van: voor, tijdens en na de eerste lockdown tot aan het begin 
van de tweede COVID‐19 lockdown. Opnamecijfers van acute 
alcoholintoxicatie daalden met 70% tijdens de eerste 
lockdown (maart 16‐mei 31, 2020) i.v.m. de periode voor de 
lockdown (januari 01‐maart 15, 2020). Na de ‘’heropening 
van de samenleving’’ nam het aantal opnames wegens acute 
alcoholintoxicaties onder adolescenten weer significant toe 
(juni 01‐oktober 14, 2020). Deze Nederlandse waarneming 
pleit voor extra aandacht voor het alcoholgebruik onder 
adolescenten met name na een lockdown.   
 
MDL 
Boxhoorn L, van Dijk SM, van Grinsven J, Verdonk RC, 
Boermeester MA, Bollen TL, et al., waaronder Quispel R. 
Immediate versus Postponed Intervention for Infected 
Necrotizing Pancreatitis. N Engl J Med. 2021;385(15):1372‐
81.  
 
van Linschoten RCA, van Leeuwen N, Nieboer D, Birnie E, 
Scherpenzeel M, Verweij KE, et al., waaronder coll. van der 
Wiel SK, Jansen SV. Value‐based care pathway for 
inflammatory bowel disease: a protocol for the multicentre 
longitudinal non‐randomised parallel cluster IBD Value 
study with baseline period. BMJ Open. 2022;12(1):e050539.I  
  
Neurologie 
Doets AY, Lingsma HF, Walgaard C, Islam B, Papri N, 
Davidson A, et al., waaronder Gilhuis HJ. Predicting 
Outcome in Guillain‐Barré Syndrome: International 
Validation of the Modified Erasmus GBS Outcome Score. 
Neurology. 2022;98(5):e518‐e32.  
 
van Kordelaar J, van de Ruit M, Solis‐Escalante T, Aerden 
LAM, Meskers CGM, van Wegen EEH, et al. The Cortical 
Response Evoked by Robotic Wrist Perturbations Reflects 
Level of Proprioceptive Impairment After Stroke. Front Hum 
Neurosci. 2021;15:695366.  
 
Neurologie / Radiologie 
Brouwer J, Smaal JA, Emmer BJ, de Ridder IR, van den 
Wijngaard IR, de Leeuw FE, et al., waaronder coll. Aerden 
LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Endovascular Thrombectomy in 
Young Patients With Stroke: A MR CLEAN Registry Study. 
Stroke. 2022;53(1):34‐42. 
 
Dekker L, Venema E, Pirson FAV, Majoie CBLM, Emmer BJ, 
Jansen IGH, et al., waaronder Aerden LAM, Dallinga RJ, 
Bodde K. Endovascular treatment in anterior circulation 
stroke beyond 6.5 hours after onset or time last seen well: 
results from the MR CLEAN Registry. Stroke Vasc Neurol 
2021;6(4):572‐80. 
 

van der Ende NAM, Roozenbeek B, Berkhemer OA, 
Koudstaal PJ, Boiten J, van Dijk EJ, et al., waaronder Aerden 
LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Added Value of a Blinded 
Outcome Adjudication Committee in an Open‐Label 
Randomized Stroke Trial. Stroke. 2022;53(1):61‐9. 
 
van de Graaf RA, Zinkstok SM, Chalos V, Goldhoorn RB, 
Majoie CB, van Oostenbrugge RJ, et al., waaronder Aerden 
LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Prior antiplatelet therapy in 
patients undergoing endovascular treatment for acute 
ischemic stroke: Results from the MR CLEAN Registry. Int J 
Stroke. 2021;16(4):476‐85. 
 
den Hartog SJ, Lingsma HF, van Doormaal PJ, Hofmeijer J, Yo 
LSF, Majoie CBLM, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Hospital Variation in Time to 
Endovascular Treatment for Ischemic Stroke: What Is the 
Optimal Target for Improvement? J Am Heart Assoc. 
2022;11(1):e022192.  
 
Hoving JW, Kappelhof M, Schembri M, Emmer BJ, 
Berkhemer OA, Groot AED, et al., waaronder Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Thrombectomy for acute ischemic 
stroke patients with isolated distal internal carotid artery 
occlusion: a retrospective observational study. 
Neuroradiology. 2021;63(5):777‐86.  
 
Konduri P, van Voorst H, Bucker A, van Kranendonk K, Boers 
A, Treurniet K, et al., waaronder Aerden LAM, Dallinga RJ, 
Bodde K. Posttreatment Ischemic Lesion Evolution Is 
Associated With Reduced Favorable Functional Outcome in 
Patients With Stroke. Stroke. 2021;52(11):3523‐31.  
 
Koopman MS, Hoving JW, Kappelhof M, Berkhemer OA, 
Beenen LFM, van Zwam WH, et al., waaronder coll. Aerden 
LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Association of Ischemic Core 
Imaging Biomarkers With Post‐Thrombectomy Clinical 
Outcomes in the MR CLEAN Registry. Front Neurol. 
2022;12:771367.  
 
van Meenen LCC, den Hartog SJ, Groot AE, Emmer BJ, 
Smeekes MD, Siegers A, et al., waaronder Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Relationship between primary stroke 
center volume and time to endovascular thrombectomy in 
acute ischemic stroke. Eur J Neurol. 2021;28(12):4031‐8.  
 
van Voorst H, Kunz WG, van den Berg LA, Kappelhof M, 
Pinckaers FME, Goyal M, et al., waaronder Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Quantified health and cost effects of 
faster endovascular treatment for large vessel ischemic 
stroke patients in the Netherlands. J Neurointerv Surg. 
2021;13(12):1099‐105.  
 
Nucleaire Geneeskunde 
te Beek ET, Teunissen JJM, Postema JWA, Lafeber A, ten 
Broek MRJ. Precision medicine and theranostics using 
radiopharmaceuticals in oncology. Br J Clin Pharmacol. 
2022;88(2):359‐61. 
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Oogheelkunde / KNO 
van Zijl FVWJ, Gerdes  ML, Kusmierczyk  J, Hafkamp HC. 
Intranasale corticosteroïden geven geen verhoogd risico op 
oftalmologische complicaties: een systematische review. 
Ned Tijdschr  Allergie, Astma, Klin Immunol 2021;21(4):134‐
41.  
 
Orthopedie RHOC 
Bakker D, Kortlever JTP, Kraan GA, Mathijssen N, Colaris JW, 
Ring D, et al. Treatment Recommendations for Suspected 
Scapholunate Ligament Pathology. J Wrist Surg. 
2022;11(01):062‐8. Dit onderzoek evalueert de diagnostische 
waarde van arthroscopie van de pols ter inspectie en 
behandeling van het scapholunate interosseous ligament 
(SLIL). De instrumentatie werd in een survey‐based setting 
onderzocht. De data werd van 77 chirurgen verkregen en 16 
scenario’s werden bestudeerd. De klinische problematiek 
betrof pijn, verplaatsing van het os scaphoideum, tijd vanaf 
het begin van klachten en MRI‐beelden van SLIL. Heelkundige 
mogelijkheden zijn capsulodesis of tenodesis. Chirurgische 
oplossingen werden vaker aangeboden als er videobeelden 
van de arthroscopie ter beoordeling aanwezig waren. Verder 
vond reconstructie eerder plaats in het geval van niet 
bewezen omstandigheden zoals meer pijn, een vrouwelijke 
chirurg in‐the‐lead, asymmetrische verplaatsing van het os 
scaphodeum en een korte tijd dat de klachten bestonden. De 
interobserver betrouwbaarheid van de SLIL‐classificatie was 
gering. Geconcludeerd werd dat diagnostische arthroscopie 
aanleiding geeft tot meer (invasieve) chirurgische oplossingen 
ondanks minder goede beoordelingsmogelijkheden van wat 
er aan de hand is.    

ten Brinke B, Hesseling B, Eygendaal D, Hoelen MA, 
Mathijssen NMC. Early fixation of the humeral component 
in stemless total shoulder arthroplasty : a radiostereometric 
and clinical study with 24‐month follow‐up. Bone Joint J. 
2022;104‐b(1):76‐82. Steelloze totale schouderprotheses zijn 
beschikbaar om typische aan de steel gerelateerde 
protheseproblematiek voor te zijn. Dit voordeel kan ook een 
nadeel zijn als het gaat om prothesestabiliteit. Simpliciti 
Shoulder System is een steelloos product dat in dit onderzoek 
prospectief werd onderzocht. Technieken gebruikt: 
radiostereometrische analyze (RSA) en foto’s. Klinische 
uitkomstmaat van metingen: visual analogue scale (VAS), the 
Oxford Shoulder Score (OSS), de Constant‐Murley Score 
(CMS), en de Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
(DASH) score. Een totaal van 20 protheses bleken stabiel <12 
maanden na plaatsing, terwijl 4 protheses continu 
migreerden tussen 12‐24 maanden. Tijdens follow‐up (24 
maanden) waren alle scores significant beter, VAS‐verschil in 
rust: ‐3.0 (IQR ‐1.5 tot ‐6.0); OSS 22.0 (IQR 15.0 tot 25.0); 
CMS 29.5 (IQR 15.0 to 35.75); en DASH ‐30.0 (IQR ‐20.6 tot ‐
41.67) (allemaal p < 0.001)) behalve de waarnemingen in 1 
patiënt met een protheserevisie. Meer onderzoek is nodig om 
migratieproblemen van steelloze schouderimplanten te 
kunnen voorspellen.    

 

Diederix LW, Roth KC, Edomskis PP, Musters L, Allema JH, 
Kraan GA, et al. Do We Need to Stabilize All Reduced 
Metaphyseal Both‐bone Forearm Fractures in Children with 
K‐wires? Clin Orthop Relat Res. 2022;480(2):395‐404.  
 
Eggerding V, Reijman M, Meuffels DE, van Es E, van Arkel E, 
van den Brand I, et al., waaronder van Linge J. ACL 
reconstruction for all is not cost‐effective after acute ACL 
rupture. Br J Sports Med. 2022;56(1):24‐8.  
 
van Egmond JC, Hesseling B, Verburg H, Mathijssen NMC. 
Short‐term functional outcome after fast‐track primary total 
knee arthroplasty: analysis of 623 patients. Acta Orthop. 
2021;92(5):602‐7. Vroege functie na de plaatsing van een 
totale knieprothese (TKA) (3 maanden post‐OK) in fast‐track 
setting met patient‐reported functional outcome (PROMs) is 
het onderwerp van dit onderzoek. PROMs die gebruikt 
werden in dit onderzoek waren: Oxford Knee Score (OKS), 
Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score Physical 
function Short‐Form (KOOS‐PS) en de EuroQol 5 dimensions 
(EQ‐5D) plus een zelf gescoorde Visual Analogue Scale (VAS). 
Patiënten die na OK een minimale klinisch relevante 
verbetering lieten zien, werden als non‐responders betiteld. 
In totaal werden 623 non‐responders en responders 
vergeleken. Tijdens week 6 post‐OK waren beide groepen op 
elke PROM significant verbeterd. De KOOS‐PS bleek ook voor 
iedereen na 3 maanden te zijn verbeterd. Achteraf bleek dat 
non‐responders een hogere BMI hadden en slechter op een 
aantal EQ‐5D items scoorden: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse 
activiteiten en angst en depressie.   

Quispel CR, Duivenvoorden T, Beekhuizen SR, Verburg H, 
Spekenbrink‐Spooren A, Van Steenbergen LN, et al. 
Comparable mid‐term revision rates of primary cemented 
and cementless total knee arthroplasties in 201,211 cases in 
the Dutch Arthroplasty Register (2007‐2017). Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc. 2021;29(10):3400‐8. 
 
Röling MA, Hesseling B, Jansen SPL, Bloem RM, Mathijssen 
NMC. Validation of the Dutch version of the Hip Outcome 
Score; validity, reliability, and responsiveness in patients 
with femoroacetabular impingement syndrome. J Hip 
Preserv Surg. 2021;8:hnab073. Er bestaat tot nu toe geen 
goed gevalideerde Nederlandse versie van de Hip Outcome 
Score (HOS‐NL). Validatie werd in dit onderzoek opgepakt 
onder patiënten met een femoropopliteaal impingement 
syndroom (FAIS). Er werd gemeten aan de hand van de 
smallest detectable change (SDC) en de minimal clinically 
important difference (MCID). Opeenvolgende FAIS‐patiënten 
vulden 5 vragenlijsten in betreffende ervaren pijn, 2 keer voor 
OK en een keer na 6 maanden post‐OK. Primaire eindpunten 
waren betrouwbaarheid, test‐retest reliability, SDC, interne 
consistentie (Cronbach alpha), constructvalidatie (voldoende 
indien minstens 75% van de a‐priori hypotheses werden 
bevestigd), validatie op inhoud ((floor and ceiling effecten) en 
responsiviteit (MCID). De intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) 
was 0,86 voor de HOS ADL‐NL en 0,81 voor de HOS Sports‐NL. 
SDC voor de HOS ADL‐NL was 21 en voor de HOS Sports‐NL 
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29, Cronbach alpha score was 0,882 voor de HOS ADL‐NL en 
0,792 voor de HOS Sports‐NL. Constructvalidatie bleek goed: 
91% van de hypotheses vooraf gesteld, konden worden 
bevestigd. Er bestonden geen floor en vrijwel geen ceiling 
effecten. De MCID voor HOS ADL‐NL en HOS Sports‐NL waren 
14 en 11,0. Kortom, de HOS‐NL bleek een betrouwbare en 
robuuste PROM voor de meting van functie en klinische 
uitkomsten voor jonge patiënten met FAIS.   
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(HOS‐ADL). De data werd geanalyseerd met univariate 
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patiënten. ‘’Responders’’ verbeterden allen op 90 dagen 
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DELFT

Referenties: 1. Bone HG, et al. Lancet Diab Endocrinol. 2017;5:513-23. 2. Cummings SR, et al. N Eng J Med. 
2009;361:756-65. 3. SmPC Prolia® juli 2021. 4. Miller PD, et al. Osteoporos Int. 2020;31:181-91. 5. Kendler DL, 

et al. J Bone Miner Res. 2010 25:72–81. 6. Miller PD, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:3163-70. 7. Roux C, 

et al. Bone. 2014;58:48-54. 8. Freemantle N, et al. Osteoporos Int. 2012;23:317-26.

Prolia® - denosumab – verkorte productinformatie.
Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 60 mg denosumab in 1 ml oplossing (60 mg/ml). Afleveringsvorm: 
Verpakking per stuk, in blisterverpakking (voorgevulde spuit met naaldbeschermer). Farmacotherapeutische 
groep: geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten – andere geneesmiddelen die de botstructuur en 

mineralisatie beïnvloeden, ATC-code: M05BX04. Indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale 

vrouwen en mannen met een verhoogd risico op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan 

hormoonablatietherapie bij mannen met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Behan-

deling van botverlies gerelateerd aan langdurige systemische glucocorticoïd therapie bij volwassen patiënten 

die een verhoogd risico lopen op fracturen. Contra-indicaties: Hypocalciëmie. Overgevoeligheid voor het 

werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: 
Voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor alle patiënten. Hypocalciëmie dient voordat met 

de behandeling wordt begonnen te worden gecorrigeerd door middel van inname van calcium en vitamine D. 

Controle van calciumspiegels wordt aanbevolen. Patiënten moeten worden gestimuleerd om symptomen te 

melden die kenmerkend zijn voor hypocalciëmie. In de post-marketing setting is ernstige symptomatische 

hypocalciëmie (inclusief gevallen met fatale afloop) gerapporteerd, waarbij de meeste gevallen zich voordeden 

in de eerste weken van de behandeling. Een gelijktijdige behandeling met glucocorticoïden vormt een extra 

risicofactor voor hypocalciëmie. Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) 

of patiënten die worden gedialyseerd lopen meer risico op het ontwikkelen van hypocalciëmie. Patiënten die 

denosumab krijgen, kunnen huidinfecties (voornamelijk cellulitis) ontwikkelen die kunnen leiden tot een 

ziekenhuisopname. Patiënten moet worden geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zich bij hen 

symptomen van cellulitis ontwikkelen. Bij patiënten die werden behandeld met Prolia werd osteonecrose van 

de kaak (ONJ) zelden gezien. De start van de behandeling/nieuwe kuur moet worden uitgesteld bij patiënten 

met niet-genezen open beschadigingen van zachte weefsels in de mond. Voor behandeling met denosumab 

wordt een tandheelkundig onderzoek met passende preventieve tandheelkundige behandeling en een indivi-

duele risico-batenbeoordeling aanbevolen. Tijdens de behandeling moeten invasieve tandheelkundige ingrepen 

alleen na zorgvuldige overweging worden uitgevoerd en moet de ingreep niet kort voor of na het toedienen van 

denosumab plaatsvinden. Een tijdelijke onderbreking van de tandheelkundige behandeling dient te worden 

overwogen tot de aandoening verdwijnt en bijkomende risicofactoren waar mogelijk zijn verminderd. Osteone-

crose van de uitwendige gehoorgang is gemeld bij gebruik van denosumab. Atypische femurfracturen zijn 

zelden gerapporteerd bij patiënten die worden behandeld met denosumab. Patiënten dienen te worden geadvi-

seerd om nieuwe of ongebruikelijke pijn in de dij, de heup of de lies te melden. Patiënten met deze symptomen 

moeten worden onderzocht op een onvolledige femurfractuur. Langdurige behandeling met botresorptie-

remmers kan bijdragen aan een verhoogd risico op ongewenste uitkomsten zoals ONJ en atypische femurfrac-

turen door onderdrukking van hermodellering van het bot. Overige: Patiënten die met denosumab worden 

behandeld, mogen niet tegelijkertijd worden behandeld met andere denosumab-bevattende geneesmiddelen 

(ter preventie van botcomplicaties bij volwassenen met botmetastasen van solide tumoren). Dit geneesmiddel 

bevat 47 mg sorbitol per ml oplossing. Er moet rekening worden gehouden met het additieve effect van gelijk-

tijdig toegediende producten die sorbitol (of fructose) bevatten en met de inname van sorbitol (of fructose) via 

de voeding. Bijwerkingen: Zeer vaak: pijn in de extremiteiten, skeletspierstelselpijn. Vaak: infectie van de urine-

wegen, infectie van de bovenste luchtwegen, ischias, obstipatie, buikklachten, huiduitslag, alopecia, eczeem. 
Soms: diverticulitis, cellulitis, oorinfectie, lichenoïde reacties door medicijngebruik. Zelden: hypocalciëmie, 

geneesmiddelovergevoeligheid, anafylactische reactie, osteonecrose van de kaak en atypische femurfracturen. 

Zeer zelden: overgevoeligheidsvasculitis. Aflevering en vergoeding: U.R. Prolia wordt volledig vergoed. Voor 

prijzen zie Z-index. Gebaseerd op SmPC juli 2021. Amgen B.V. Minervum 7061, 4817 ZK te Breda, tel. 076-5732500.

Zie voor meer informatie de geregistreerde productinformatie. Deze productinformatie wordt regelmatig 

aangepast. Voor de meest recente versie van de productinformatie verwijzen wij u daarom naar de 

website van de European Medicines Agency (EMA) www.ema.europa.eu. 
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Wetenschap & Innovatiekalender 
2022

Inschrijven voor cursussen in Reinier Academie

Cursus 
 
EBP / Evidence Based Practice 
**reeks van 4 bijeenkomsten. 

 

*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  

 

Innovatieplatform 
Hybride bijeenkomsten; zowel fysiek als  

via zoom. 

 

 

 

Klinische epidemiologie 
 

*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 

 

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

 

 

*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  

 

2022 
 
Schrijf je in op de wachtlijst via MRA. 
 
 
 
 
Ma 9 mei 
Di 14 juni 
Wo 20 juli 
Do 25 augustus  
 
 
3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 
november 
 
 
3 november 
 
 
 
12 september, 26 september, 10 
oktober, 24 oktober, 7 november,  
21 november 
 
 
 
 
Alleen op afspraak: 
bibliotheek@rdgg.nl 
 
Di 21 juni 
Di 30 augustus 
Do 20 oktober 
 
 
Di 31 mei 
 
 
 
 
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 
 
 
 
18.00 uur‐20.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 uur‐13.30 uur 
 
 
 
 
17.30 uur‐ 18.30 uur 
 
 
 
 
13.00 uur‐18.00 uur 
 
 
 
 

Ma 12 september 
Di 11 oktober 
Wo 16 november 
Do 15 december
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