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Saxenda® voor gewichtsbeheersing 
bij mensen met (ernstig) over gewicht.1

Vergoed voor een deel van de 
volwassenen met obesitas.2

Samen 
overgewicht 
te lijf!

Saxenda® kent aangepaste 
vergoedings voorwaarden per 1 juli 2022 
voor volwassenen met obesitas2

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 voor gewichts-
beheersing bij volwassenen 

en adole s centen met
 (ernstig) overgewicht.1

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

 VERGOED

Gastro-intestinale bijwerkingen en hoofdpijn waren de meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens de behandeling.
NL22SX00059   Verkorte productinformatie en referenties zie elders in deze uitgave.
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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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Beste lezer, terwijl ons land in de greep van een hittegolf is, 
heeft de redactie van Reinier Research koortsachtig gewerkt 
aan het zomernummer. Ziehier het resultaat.  
 
De voorbereiding en uitwerking van een bezoek van 'de 
inspectie' is geen sinecure. Onderzoek doen met een medical 
device, wat is daarvoor nodig? Het Wetenschapsbureau heeft 
hoofdonderzoeker Daan Kamphuis en Ijsbrand de Lange, 
maker van een innovatief anti‐tremor medical device en 
founder van de startup STIL, vakkundig door het 
inspectiebezoek geloodst. Babette Bais en Daphne Wijffels 
doen hierover verslag.  
 
Dan komen onze promovendi aan het woord. MDL‐arts Rutger 
Quispel vertelt over zijn wetenschappelijke inspanningen naar 
kwaliteitsaspecten en uitkomsten van endoscopische 
diagnostiek, daarbij op de voet gevolgd door toekomstig 
chirurg Teddy Vijfvinkel die in zijn rol als TU‐onderzoeker 
workflows in ons ziekenhuis met inzet van innovatieve 
technologie onderzoekt. Het post‐Covid onderzoek van KNO‐
arts Dick Kooper smaakt naar meer doch ruikt naar minder. 
Brechtje Hesseling en Jantsje Pasma werken als 
wetenschappelijk onderzoeker in het OC. Hun artikel over 
statistiek is eerder gepubliceerd in Wetenschap in Beweging, 
het wetenschappelijk tijdschrift van de NOV. Overzichtelijk en 
van belang voor iedereen die in wetenschappelijk onderzoek 
geïnteresseerd is. Dat het OC zich tot wetenschappelijk 
instituut van formaat ontwikkelt, blijkt duidelijk uit een 11‐tal 
onderzoeken onder de hamer. Daphne Wijffels doet verslag.  
 
Levensloopgeneeskunde is Reinier’s nieuwe credo. Koppeling 
tussen biomedische data aan die van patiënt‐gerelateerde 
uitkomsten is volop in ontwikkeling. Michelle Oostweegel, 

werkzaam op de SEH en internist Dave Schweitzer doen 
verslag over de innovatieve rol van Dawny. 
 
De Wetenschapsmiddag leverde onder de zeven vaardige 
pitchers twee kampioenen op; deze middag werd ingeleid 
door inspirerende voordrachten van onze 3 Delftse 
hoogleraren. Take home messages: intrinsieke motivatie, 
samenwerking opzoeken en stakeholders betrekken. Dan volgt 
weer een spannende casus met uitwerking, onze 
publicatielijst en tenslotte de Wetenschap‐ en 
Innovatiekalender 2022.  
 
Veel leesplezier onder uw parasol.  
 
Namens de redactie, 
Dave Schweitzer. 
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De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (afgekort de IGJ) 
houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg, 
medische producten en jeugdhulp in Nederland. De IGJ kan 
op twee manieren toezicht houden, namelijk met 
risicotoezicht en incidententoezicht. Incidententoezicht 
heeft te maken met meldingen die de IGJ van diverse kanten 
kunnen bereiken. Risicotoezicht is veelal gericht op 
bepaalde thema’s en houdt ook in dat een zorginstelling 
bezocht wordt. Ditmaal was Reinier de Graaf hiervoor aan 
de beurt en het thema was ‘Organisatie en uitvoering van 
klinisch onderzoek’. Klinische onderzoeken mogen na een 
positief oordeel van METC of CCMO worden gestart. De IGJ 
is aangewezen als toezichthouder voor deze klinische 
onderzoeken. 
Hoewel de inspectie ziekenhuizen normaliter elk jaar 
bezoekt om jaargesprekken te voeren over 
risicomanagement en mogelijke verbetermaatregelen, was 
het de eerste keer dat het bezoek was gericht op 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
Hoe verloopt zo’n bezoek van de IGJ? Hoe bereid je zoiets 
voor? En vooral: hoe maak je er een succesvol bezoek van 
waarbij de samenwerking leidt tot een nóg betere uitvoering 
en borging van wetenschappelijk onderzoek? Lees er meer 
over in onderstaand verslag. 
 
De brief  
Op 3 mei jl. om 16.34 uur ontving het Wetenschapsbureau van 
Reinier de Graaf een brief van de IGJ met als onderwerp 

‘Aankondiging inspectie klinisch onderzoek met een medisch 
hulpmiddel’, waarin werd aangekondigd dat de IGJ een 
inspectie zou uitvoeren van 7 t/m 10 juni. Hiervoor was de 
STIL‐studie geselecteerd, een zelf‐geïnitieerde studie naar een 
medisch hulpmiddel. Titel van deze studie is: „Het effect van 
de STIL anti‐tremor orthese op onderdrukking van 
onderarmtremor bij Essentiële Tremor patiënten‐‐ een 
enkelblind gerandomiseerde cross‐over studie.”   
 
De inspectie was voornemens om de naleving van o.a. de Wet 
medisch‐wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de 
relevante Europese richtlijnen en verordeningen en Good 
Clinical Practice met betrekking tot de organisatie en de 
uitvoering van de genoemde klinische studie te inspecteren. 
Daarnaast werd ook in brede zin gekeken naar hoe 
wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd en ingebed in 
Reinier de Graaf. 
 
De voorbereidingen 
In de brief werd vermeld dat de inspectie op korte termijn 
(uiterlijk 17 mei) al schriftelijk inzage wilde hebben in een fors 
aantal documenten ter voorbereiding van het bezoek. Denk 
bijvoorbeeld aan een overzicht van alle geïncludeerde 
proefpersonen en het onderzoeksprotocol, maar ook aan 
zaken als een organogram van alle betrokken partijen en 
personen in het RdGG en een overzicht van alle procedures 
die gebruikt worden voor klinisch onderzoek (zie kader).  
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De inspectie op bezoek, een eervolle uitdaging 

Door: Babette Bais & Daphne Wijffels

De STIL‐studie doet onderzoek naar een innovatieve anti‐
tremor orthese (brace) die helpt bij het onderdrukken van 
essentiële tremoren. IJsbrand de Lange, de oprichter van de 
Delftse startup STIL, startte met de ontwikkeling van de 
anti‐tremor orthese in 2016 vanuit zijn afstudeerproject 
(studie Biomedical Engineering) aan de TU Delft. IJsbrand: 
„De huidige behandelingen onderdrukken de tremor niet 
voldoende en veroorzaken vaak vervelende bijwerkingen. Er 
zijn talloze (mechanische) oplossingen om trillingen in 
machines te stabiliseren. Waarom kan dat niet voor de 
mens?” 
Na jaren van ontwikkeling van prototypes en samenwerking 
met neuroloog Daan Kamphuis en het Innovatieplatform 
van Reinier de Graaf is de definitieve orthese die 
armtrillingen stabiliseert een feit. Samen met Daan 
Kamphuis is STIL gestart met een wetenschappelijke studie 
om de werking en effectiviteit van de orthese 
wetenschappelijk aan te tonen.  

Samenvatting van documenten die de IGJ voorafgaand aan 
het feitelijke bezoek vooraf wilde inzien: 
 
1. Het studieprotocol. 
2.  Het ABR‐ en EUDAMED‐formulier. 
3.  Alle proefpersoneninformatie. 
4.  Alle communicatie met de METC. 
5.  Een overzicht van proefpersonen. 
6.  Het Case Report Form.  
7.  Een overzicht van alle opgetreden bijwerkingen. 
8.  Een overzicht van alle elektronische systemen in  

de studie. 
9.  Officiële informatie over het medisch hulpmiddel. 
10.  De verklaring van de fabrikant van het hulpmiddel. 
11.  Een overzicht van alle betrokken partijen en personen 

in het onderzoek. 
12.  Een organogram van alle betrokken afdelingen in het 

onderzoek. 
13.  Een overzicht van alle procedures die gebruikt worden 

voor klinisch onderzoek binnen het Reinier de Graaf.
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Het Wetenschapsbureau stroopte de mouwen op en ging hier 
samen met het studieteam van de STIL‐studie (d.w.z. de 
hoofdonderzoeker, uitvoerend onderzoeker en de startup 
STIL) onmiddellijk mee aan de slag. De dossiers  en 
informatiesystemen (voor de Standard Operating 
Procedures/SOP’s en beleidsstukken) werden opengetrokken 
om de IGJ zo goed mogelijk te voorzien van alle benodigde 
documenten.  

Gelukkig heeft het Wetenschapsbureau de afgelopen 
anderhalf jaar hard gewerkt aan het up‐to‐date krijgen van 
studiedocumenten en documenten met betrekking tot het 
proces van onderzoek doen. Een goed beheer van een 
studiemanagementsysteem is hierbij onmisbaar. Om de 
kwaliteit van de data te borgen, is het gebruik van een 
gevalideerd datamanagementsysteem verplicht. In Reinier de 
Graaf wordt gebruik gemaakt van het programma Castor SMS 
(Study Management System) voor het bijhouden en indienen 
van de studies en Castor EDC (Electronic Data Capture) voor 
het verzamelen van studiedata. Op deze manier is het 
duidelijk welke studies op welk moment in Reinier de Graaf 
worden uitgevoerd en zijn alle studiedocumenten en 
studiedata gebundeld op één overzichtelijke en veilige plek.  
 
Basis op orde 
De samenwerking tussen het Wetenschapsbureau en het 
studieteam verliep goed en iedereen keek vol vertrouwen uit 
naar het bezoek van de inspectie. Het bezoek kwam namelijk 
op een gunstig moment. Het Wetenschapsbureau heeft 
immers de afgelopen anderhalf jaar niet stil gestaan. Er zijn 
veel processen verbeterd en verduidelijkt, zoals het 
beschrijven van alle processtappen bij het doen van 
onderzoek. En het creëren van handzame ‘pakketjes’ voor 
onderzoekers waarin alle benodigde documenten zijn 
opgenomen voor zowel WMO‐plichtig onderzoek als niet 
WMO‐plichtig onderzoek. Ook zijn nieuwe deskundigen aan 
het team toegevoegd, waardoor de basis nu op orde is en er 

nieuwe energie en kennis is om wetenschap in het ziekenhuis 
verder te ontwikkelen. Na het bouwen aan de basis is het dan 
ook goed om te toetsen waar nog ruimte voor verbetering is. 
 
Na het opsturen van alle vereiste documenten werden 
voorafgaand aan het bezoek van de IGJ door het 
Wetenschapsbureau nog tal van randvoorwaardelijke 
voorbereidingen getroffen: een kantoor reserveren en 
inrichten waar de inspecteurs de hele week konden 
vertoeven, vergaderzalen reserveren, presentaties en teksten 
voorbereiden, draaiboeken maken, betrokkenen voorbereiden 
en informeren, communicatieteksten maken, catering regelen, 
accounts verzorgen, toegang in orde maken, noem maar op. 
Verder werd er zorg voor gedragen dat het voltallige team van 
het Wetenschapsbureau stand‐by stond om de inspecteurs 
tijdens de bezoekdagen te woord te staan en te faciliteren. 
 
Het bezoek 
Op 7 juni was het dan zover: de start van het inspectiebezoek. 
Vier dagen lang waren twee inspecteurs druk doende om alle 
mogelijke studiedocumentatie te inspecteren, waarbij aan het 

Sinds 26 mei 2021 geldt nieuwe Europese wetgeving voor 
medische hulpmiddelen: de Medical Device Regulation 
(MDR). Deze verordening geldt in alle Europese lidstaten en 
vervangt de eerdere Europese richtlijnen voor medische 
hulpmiddelen. Dit brengt grote veranderingen met zich mee 
voor fabrikanten en importeurs van hulpmiddelen, maar 
ook voor zorginstellingen. Doel van de nieuwe regels is de 
patiëntveiligheid te vergroten en er ook voor te zorgen dat 
innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven 
voor de patiënt. De aangescherpte eisen betekenen ook 
een belangrijke uitbreiding van toezichtstaken voor de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het toezicht van 
de IGJ richt zich op vermindering van risico’s van medische 
hulpmiddelen en de toepassing daarvan voor de patiënt.

De STIL-orthese.

Ijsbrand de Lange (links) en Daan Kamphuis (rechts).
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eind van elke dag een korte terugkoppeling plaatsvond.  
 
De eerste dag startte met een plenaire bijeenkomst, waarbij er 
een grote opkomst was van alle betrokkenen bij deze studie 
en van de voltallige afdeling Wetenschap. In deze bijeenkomst 
gaf onder meer Carina Hilders, directievoorzitter van Reinier 
de Graaf, een presentatie over hoe wetenschappelijk 
onderzoek is georganiseerd en ingebed in het ziekenhuis. De 
raad van bestuur van een zorginstelling is immers als 
verrichter eindverantwoordelijk voor de borging van de 
kwaliteit en uitvoering van medisch‐wetenschappelijk 
onderzoek. Hierna volgde een presentatie van Daan 
Kamphuis, hoofonderzoeker van de STIL‐studie. Zo vertelde 
Daan meer over de achtergrond en relevantie van de studie 
voor neurologische patiënten met een tremor, het belang van 
innovaties voor de zorg en lichtte hij de studieopzet toe.  
Na deze plenaire bijeenkomst vond achter gesloten deuren 
een interview plaats met Carina  Hilders en de twee hoofden 
van het Wetenschapsbureau, Hilde van der Vegte en Nina 
Mathijssen, waarbij de organisatie van klinisch onderzoek 
centraal stond.  
 
De middag stond in het teken van het inspecteren van het 
kwaliteitssysteem voor klinisch onderzoek in Reinier de Graaf. 
Dit kwaliteitssysteem bestaat o.a. uit verschillende procedures 
en overzichten van bijvoorbeeld zogeheten SOPs, Standard 
Operating Procedures. Ook door monitoring van klinische 
studies wordt de kwaliteit van de uitvoering en data van het 
onderzoek gewaarborgd. Monitors bewaken de uitvoering van 
een studie en controleren onder meer of de rechten en het 
welzijn van de proefpersonen worden beschermd. Reinier de 
Graaf heeft een vast team van monitoren; zij zijn getraind om 
in tweetallen klinische studies in diverse fases te controleren.  
Kwaliteitsmanagement van klinische studies richt zich behalve 
op voorbereiding, uitvoering, (monitoring) en dataverzameling 
ook op afsluiting en archivering van onderzoek. Hierdoor is het  
voor elke onderzoeker in het ziekenhuis duidelijk wat precies 
de wettelijke eisen zijn bij het doen van wetenschappelijk 
onderzoek, maar wordt de onderzoeker ook ondersteund bij 
het doen van elke stap van het onderzoek, letterlijk van begin 
tot eind. 
 
Gedurende de volgende drie dagen volgde een interview met 
het studieteam en werden voornamelijk de 
studiedocumenten van de STIL‐studie bestudeerd. En als we 
zeggen ‘bestuderen’, dan bedoelen we ook echt ‘bestuderen’. 
Versienummers en –data, handtekeningen, brondata, Trial 
Master Files, Standard Operating Procedures, toegang tot 
patiëntendata, werkelijk alles werd intensief bestudeerd door 
de inspectie. Belangrijk hierbij was of alle documenten en 
procedures in lijn waren (en zijn) met de huidige wet‐ en 
regelgeving.  
 
Het bezoek van de IGJ werd afgesloten met een 
slotbijeenkomst waarbij wederom een grote 
vertegenwoordiging van de afdeling Wetenschap aanwezig 
was en enkele andere betrokkenen. De inspectie gaf een 

terugblik waarbij al meteen een paar bevindingen werden 
aangetipt. Bijvoorbeeld het nog beter up‐to‐date houden van 
het studiemanagementsysteem en ervoor zorgen dat altijd 
goed herleidbaar is wie welke wijzigingen heeft gedaan in de 
studiedatabase of het studiedossier. Wat betreft de STIL‐
studie kwam onder andere naar voren dat sommige patiënten 
de toestemming voor deelname niet altijd zelf konden 
tekenen door de tremor, waardoor de onderzoeker dit in 
sommige gevallen voor de patiënt had gedaan. Dit moet 
voortaan anders, door bijvoorbeeld een familielid namens de 
patiënt te laten tekenen. De inspectie gaf complimenten over 
ons monitoringssysteem en over de ontwikkeling en 
professionaliseringsslag die de afdeling Wetenschap in relatief 
korte tijd had doorgemaakt. 
 
En nu? 
Na ontvangst van het conceptrapport medio juli zijn het 
Wetenschapsbureau en het studieteam van STIL direct aan de 
slag gegaan met een plan van aanpak.  
Sommige bevindingen in het conceptrapport betroffen 
specifiek de uitvoer van de studie en anderen betroffen de 
processen rondom het doen van wetenschappelijk onderzoek.  
 
Op dit moment wordt nog druk gewerkt om de voorstellen uit 
te voeren. Er zullen aanpassingen komen in de STIL‐studie, 
maar ook enkele aanpassingen in de werkwijze rondom het 
doen van wetenschappelijk onderzoek.  
 
Meer nieuws over aandachtspunten en de definitieve 
rapportage zal worden gedeeld in het volgende nummer van 
Reinier Research en zal ook breed worden gecommuniceerd 
via de communicatiekanalen van Reinier de Graaf. Nu het 
Wetenschapsbureau een grondig fundament heeft gelegd, is 
de tijd rijp om volgende ontwikkelingsstappen te zetten. De 
aandachtspunten die de IGJ heeft geformuleerd, zullen daar 
zeker positief aan bijdragen. Voor nu kijken we terug op een 
erg prettig bezoek van de IGJ, waarbij alles op rolletjes liep 
door de grondige en nauwgezette voorbereidingen van de 
adviseurs van het Wetenschapsbureau en inzet van alle 
betrokkenen. 
 
Bronnen 
https://www.igj.nl/onderwerpen/hoe‐werkt‐ons‐toezicht  
https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/klinisch‐
onderzoek‐gcp 
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Daan Kamphuis, neuroloog en hoofdonderzoeker binnen de 
STIL‐studie, onderzoekt graag nieuwe mogelijkheden om de 
zorg voor patiënten te verbeteren. „De TU Delft naast de 
deur is natuurlijk een unieke kans om samen, in co‐creatie, 
onderzoek op te zetten.” Volgens Daan is innovatie 
belangrijk om te vernieuwen. Gebrek aan personeel wordt 
steeds nijpender en innovatieve ideeën en technische 
oplossingen kunnen daar een oplossing voor bieden”, aldus 
Daan.
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Herkenning van vroege tekenen 
van progressie kan het verschil maken   1,2

Weinig

concentratie

Problemen met het

vormen van een zin

Vertraagde

informatieverwerking

COGNITIEF

Moeite met lopen

of evenwicht

Toenemende

vermoeidheid

Blaas- en

darmstoornissen

FYSIEK

Enkele veel voorkomende tekenen die kunnen wijzen op progressie in MS1-3

Lees hier meer over progressie 
herkennen en hoe u verdere 
toename van klachten bij MS 
kunt proberen te remmen.3,4
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Wat is endo‐echografie? 
Endo‐echografie is een combinatie van endoscopie en 
echografie. Endoscopie is een techniek waarbij vanuit een hol 
orgaan, zoals bijvoorbeeld de slokdarm of de maag, wordt 
gekeken naar de binnenbekleding van de wand van dit holle 
orgaan. Bij endo‐echografie wordt vanuit bijvoorbeeld de 
maag met echo gekeken naar afwijkingen in de omgeving. Zo 
kunnen alle lagen van de wand van de maag, lymfeklieren of 
organen als de lever en de galwegen in beeld worden 
gebracht. Het voordeel van endo‐echografie is dat je 
dichterbij komt dan met een echo die van buitenaf wordt 
gemaakt en dus van dichtbij nauwkeurig kunt kijken. 
Daarnaast kan een naaldbiopt van een afwijking genomen 
worden, zodat een weefseldiagnose kan worden gesteld. 
 
Endo‐echografie in Reinier de Graaf 
Toen in 1992 de eerste publicatie over endo‐echogeleide 
weefseldiagnostiek verscheen, werd endo‐echografie in 
Nederland in slechts 5‐10 ziekenhuizen toegepast. In 2006 
werd door de Delftse MDL‐artsen gestart met endo‐
echografie. In dat jaar werd ook een begin gemaakt met 
wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit en opbrengst 
van endo‐echografie in Delft. Vandaag de dag heeft endo‐
echografie zich ontwikkeld tot een onmisbaar instrument 
voor diagnostiek van diverse aandoeningen in en om het 
maagdarmkanaal en wordt het verricht in alle grote 
ziekenhuizen van Nederland.  
 

Endo‐echografie onderzoek vanuit Delft 
Praktische vragen over de toepassing van endo‐echografie in 
de klinische praktijk hebben geleid tot het proefschrift 
„Exploring Quality of Endoscopic Ultrasonography in Clinical 
Practice”, waarop MDL‐arts Rutger Quispel op 6 april 2022 in 
Rotterdam promoveerde. De vraag: „Hoe komt het dat ik bij 
endo‐echo een galwegsteen zie en ik deze vervolgens bij de 
endoscopische behandeling (ERCP), niet meer aantref”, heeft 
geleid tot een aantal hoofdstukken waarin de klinische 
praktijk van endo‐echografie bij verdenking op galwegstenen, 
interobserver variatie van endo‐echografisten bij beoordeling 
van filmbeelden van endo‐echografie en de prevalentie van 
galweggruis onderzocht en beschreven werd (Figuur 1a en b).  
 
De vraag: „Hoe komt het dat de patholoog geen diagnose kan 
stellen op het materiaal dat ik middels endo‐echogeleide 
punctie van een solide afwijking in de alvleesklier heb 
verkregen”, heeft geleid tot multidisciplinaire regionale 
samenwerking tussen ziekenhuizen met als doel verbetering 
van de opbrengst van endo‐echogeleide weefseldiagnostiek. 
De resultaten hiervan zijn beschreven in de hoofdstukken vijf 
en zeven. In hoofdstuk zes wordt ingezoomd op gebruikte 
technieken in het pathologielaboratorium. Hoofdstuk acht 
beschrijft de praktijkvariatie in Nederland voor wat betreft de 
toepassing en uitkomsten van endo‐echogeleide 
weefseldiagnostiek bij patiënten met een pancreascarcinoom 
(Figuur 2a en b). 
  

Reinier Research

10 

Onderzoek naar kwaliteit van endo‐echografie in 
en vanuit Reinier de Graaf 
Titel proefschrift: „Exploring Quality of Endoscopic Ultrasonography in Clinical Practice”

Door: Rutger Quispel

Figuur 1a. Endo‐echografie met lineaire scoop vanuit de 
dunne darm waarbij de kop van de alvleesklier en de distale 
galweg (ductus choledochus) worden afgebeeld.

Figuur 1b. Endo‐echobeeld van de distale galweg met daarin 
een steen met slagschaduw.
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Het werk dat beschreven is in dit proefschrift vormt een basis 
voor de start van landelijke initiatieven gericht op reductie 
van praktijkvariatie en verbeteren van de opbrengst van 
endo‐echografie en endo‐echogeleide weefseldiagnostiek in 
Nederland.  
 
Toekomst  
Het is de ambitie van de endo‐echografisten en pathologen in 
de regio (verenigd in het QUality in EndoSonography Team: 
QUEST) om in samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
Voor Pathologie (NVVP), de NVMDL en de Dutch Pancreatic 
Cancer Group (DPCG) de kwaliteit van endo‐echogeleide 
weefseldiagnostiek in Nederland blijvend te verbeteren. Er 
wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een koppeling 
tussen endoscopieverslagsystemen en de landelijke 
pathologie database (PALGA) om tot een volledig 
geautomatiseerde registratie van de kwaliteit van de puncties 
te komen. Het doel is om deze metingen de basis te laten 
vormen voor regionale kwaliteitsinitiatieven, scholing en 
training. 
 
In 2021 is binnen QUEST een nieuwe arts‐onderzoeker gestart 
met onderzoek naar endo‐echo diagnostiek van 
subepitheliale lesies van slokdarm en maag. Patiënten bij wie 
een dergelijke afwijking per toeval is vastgesteld, moeten 
vaak erg veel onderzoek ondergaan voordat duidelijk is of een 
behandeling moet plaatsvinden. De verwachting is dat dit 
onderzoek zal leiden tot minder belastend onderzoek voor de 
patiënt en het sneller brengen van duidelijkheid voor patiënt 
en familie. 
Naast het eigen onderzoek wordt vanuit Reinier de Graaf ook 
actief deelgenomen aan multicenter wetenschappelijk 
onderzoek naar de inzet van endo‐echografie in de 
behandeling van diverse aandoeningen. Endo‐echogeleide 
drainage van vochtcollecties bij necrotiserende pancreatitis 
naar maag of dunne darm is hiervan een bekend voorbeeld. 
Een ander voorbeeld is de behandeling van maligne 
maaguitgangobstructie door middel van een endo‐

echogeleide gastrojejunostomie. Deze procedures zullen in de 
ENDURO‐studie, die wordt uitgevoerd vanuit het UMC 
Utrecht in samenwerking met de Dutch Pancreatic Cancer 
Group, worden vergeleken met de klassieke chirurgische 
gastrojejunostomie. 
 
Rutger Quispel is MDL‐arts in Reinier de Graaf 
 
Het proefschrift is te lezen via: 
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/rutger_quispel/ 
 
 

September 2022

Rutger Quispel

Figuur 2a. Endo‐echogeleide punctie van een solide 
pancreaslesie vanuit de maag.

Figuur 2b. Endo‐echobeeld van een punctie van een afwijking 
verdacht voor maligniteit van de alvleesklier.
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Introductie 
Mijn naam is Teddy Vijfvinkel en ik ben promovendus aan de 
Technische Universiteit Delft (TU Delft). Samen met het 
Reinier de Graaf ziekenhuis, de TU Delft en Philips, 
ontwikkelen wij slimme methodes om de workflow in het 
ziekenhuis te monitoren en – waar mogelijk – te verbeteren. 
Tijdens dit project zullen de klinische onderzoeken 
voornamelijk plaatsvinden in het Reinier de Graaf ziekenhuis.  
  
Achtergrond 
Na de studie geneeskunde aan het Erasmus MC te hebben 
gevolgd, ben ik begonnen als ANIOS chirurgie in Reinier de 
Graaf. De keuze voor dit ziekenhuis volgde uit goede 
ervaringen als coassistent in Delft. Het nieuwe ziekenhuis was 
destijds net in gebruik en viel op door de levendige en 
gemoedelijke sfeer. Tijdens het werk op de afdeling chirurgie 
leerde ik Maarten van der Elst kennen, een traumachirurg 
met een grote motivatie om medici en technici met elkaar te 
verbinden. Hij zet zich naast zijn klinische taken in als 
hoogleraar aan de TU Delft om deze verbinding in de praktijk 
te bewerkstelligen. Ook mijn interesse gaat uit naar nieuwe 
technologie in de medische wereld, waardoor ik heb besloten 
mij hierin te verdiepen tijdens een promotietraject.  
 
Doel van het onderzoek 
Het Reinier de Graaf ziekenhuis is samen met de Technische 
Universiteit Delft en Philips een samenwerking aangegaan om 
de workflow in kaart brengen en te verbeteren. Met de 
introductie van kunstmatige intelligentie streven wij ernaar 
dit proces te automatiseren. Onder workflow worden alle 
activiteiten verstaan die plaatsvinden in een behandelruimte, 
zowel klinisch als logistiek. Gedurende ons onderzoek ligt de 
focus op de workflow tijdens hoog‐complexe zorg, zoals die 
wordt geleverd op de katheterisatie‐ en operatiekamers. Op 
deze uitdagende afdelingen is het van belang om procedures 
efficiënt te verrichten en zodoende zorg doeltreffend en veilig 
te leveren. Zeker in de toekomst zullen wij meer patiënten 
moeten behandelen met dezelfde middelen; een goede 
workflow is daarbij belangrijk. De coronacrisis heeft ons laten 
zien dat het ad hoc opschalen van de zorg geen reële 
oplossing voor de lange termijn is. Onderzoek naar de 
workflow geeft inzicht in het zorgproces, toont aan waar het 
goed gaat en wat kan worden verbeterd. Het doel van de 

onderzoeken is om inzicht te krijgen in de workflow op een 
meetbare manier, zodat verschillende manieren van werken 
vergeleken kunnen worden. Vervolgens zullen wij 
onderzoeken of met gerichte feedback de procedures verder 
kunnen worden geoptimaliseerd. Het bestuderen en 
optimaliseren van workflow, noemen wij ‘medical process 
engineering’.  
 
Introductie van nieuwe technologie 
Onze ambitie is om een bijdrage te leveren in het ziekenhuis 
met technieken die gebaseerd zijn op kunstmatige 
intelligentie. Een voorbeeld van een toepassing is het deels 
automatiseren van administratieve handelingen. 
Procedurefases en tijdsduur kunnen worden herkend en 
geregistreerd door een computer zodat het klinisch personeel 
dit niet meer hoeft te doen. Zeker met het oog op de 
toenemende druk op de zorg door onder andere vergrijzing, 
zullen er creatieve oplossingen bedacht moeten worden om 
efficiënter te werken. Kunstmatige intelligentie kan een 
uitkomst zijn om het zorgpersoneel te ondersteunen, al staat 
de toepassing binnen het ziekenhuis nog in de 
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Teddy Vijfvinkel
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kinderschoenen. Door deze techniek nu te introduceren bij 
ons onderzoek naar workflow, hopen wij het pad te effenen 
om dit in de toekomst breder in te kunnen zetten. Uiteraard is 
acceptatie door de beoogde doelgroep – patiënt en 
personeel – een voorwaarde voordat het geïmplementeerd 
kan worden in de dagelijkse praktijk. Doordat deze 
technieken mede worden ontwikkeld vanuit het ziekenhuis, 
worden patiënten en clinici in een vroeg stadium betrokken 
bij de ontwikkeling.  
 

‘Kunstmatige intelligentie kan een uitkomst zijn 
om het zorgpersoneel te ondersteunen’ 

 
Onderzoek op de katheterisatiekamer 
De eerste stap in het onderzoek naar workflow is het meten 
van workflow en efficiëntie. En efficiëntie betekent meer dan 
zoveel mogelijk behandelingen uitvoeren in een zo kort 
mogelijke periode. Het draait erom dat de capaciteit is 
afgestemd op de hoeveelheid procedures en vice versa. 
Binnen de chirurgie en cardiologie betekent dit dat er ruimte 
moet zijn om naast de electieve zorg ook de 
spoedbehandelingen uit te voeren. Een dynamische planning 
die op basis van faseherkenning kan inschatten en 
voorspellen hoe lang een procedure zal duren, kan bijdragen 
aan een betere workflow en meer efficiëntie. Voor ons 
onderzoek op de katheterisatiekamers van de cardiologie is 
daarom gekozen om zicht te houden op alles wat plaatsvindt 
op en rond de procedures. Er zijn videocamera’s opgehangen 
om alle activiteiten te registreren en de gebruikte apparatuur 
wordt uitgelezen. Uiteraard is van alle deelnemers aan de 
studie vooraf informed consent verkregen en worden de 
gezichten van de patiënt en het personeel achteraf geblurd. 
Op deze manier kunnen wij een blauwdruk verkrijgen van de 
procedure en deze in de juiste context plaatsen.  
 
Onderzoek op de operatiekamer 
Het onderzoek dat wij uitvoeren naar workflow is schaalbaar 
en niet alleen van toepassing op de hartkatheterisatiekamer 
maar ook op de operatiekamer. Sinds afgelopen jaar beschikt 
het Reinier de Graaf ziekenhuis over een moderne hybride 
operatiekamer, waar ‘state of the art’ röntgentechnologie in 
de vorm van een Philips C‐boog is geïntegreerd in de 
operatiekamer. Met de nieuwste röntgentechnologie kunnen 
haarscherpe beelden worden gemaakt, al kan dat ertoe 
leiden dat er meer straling wordt gebruikt dan voorheen. Het 
werken met straling blijft ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
een risico voor de patiënt en het personeel. Voor ons biedt 
dit mogelijkheden om onderzoek te doen naar de 
stralingshygiëne in het ziekenhuis. Hiervoor gebruiken wij 
badges die röntgenstraling kunnen meten en de gegevens 
direct doorsturen, zogeheten ‘real time’ dosimeters.  Met 
behulp van een dieptecamera kunnen wij vervolgens de 
handelingen van het personeel koppelen aan de opgevangen 
hoeveelheid strooistraling. De hypothese is dat met 

eenvoudige maatregelen, zoals het nemen van voldoende 
afstand tot de stralingsbron, de stralingsbelasting voor het 
personeel verder kan worden teruggedrongen.  
 
Samenwerking met medici en technici  
Kenmerkend voor dit onderzoeksproject is de samenwerking 
tussen medici en technici. De nauwe banden tussen Reinier 
de Graaf en de TU Delft zorgen voor een kennisuitwisseling 
en bundeling van expertise, die ertoe leidt dat innovatieve 
oplossingen worden bedacht voor klinische vraagstukken. 
Communicatie tussen beide partijen is belangrijk voor een 
goede afstemming van de beoogde oplossing voor het 
klinische probleem. De technici moeten een idee krijgen waar 
behoefte aan is in het ziekenhuis en medici moeten begrip 
hebben voor de werkwijze binnen de technische 
wetenschappen. De samenwerking met Philips benadrukt ook 
het belang van kennisvalorisatie binnen onze 
onderzoeksgroep; het benutten van de wetenschappelijke 
kennis in de praktijk. Wij gaan ervan uit dat dergelijke 
samenwerkingen in de toekomst vaker zullen plaatsvinden en 
in belang en impact zullen toenemen. In ieder geval ben ik 
ervan overtuigd dat deze unieke samenwerking een mooi 
voorbeeld is van het samenbrengen van de medische en de 
technische werelden.  
 
Teddy Vijfvinkel is promovendus bij de afdeling BioMechanical 
Engineering (BME) van de TU Delft en wil daarna in opleiding 
tot chirurg komen. 
 
 

September 2022

Teddy bij een opstelling voor het kalibreren van de camera’s en 
sensoren t.b.v. het onderzoek in de hartkatheterisatieruimte.
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Sinds maart 2020 hebben we al met een aantal golven van 
coronabesmettingen te maken gehad. De ene persoon heeft 
nauwelijks klachten bij een besmetting, de ander ligt een 
aantal weken in de lappenmand. Er zijn mensen die volledig 
herstellen, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Gelukkig 
komt er steeds meer aandacht voor long‐COVID waarbij 
mensen langdurig klachten ervaren ná hun besmetting. Eén 
van deze symptomen is een reukstoornis. Dick Kooper, KNO‐
arts in Reinier de Graaf heeft hier recent onderzoek naar 
gedaan en kan hier in geuren (en kleuren) over vertellen. 
 
Reukstoornissen 
Er zijn verschillende reukstoornissen te onderscheiden. Zo 
heb je anosmie, waarbij je helemaal niks ruikt, en hyposmie, 
waarbij je minder ruikt dan normaal. Parosmie is 
reukvervorming, waarbij je iets anders ruikt dan dat het is. 
„Zie het een beetje als een lamp. Het licht kan aan of uit zijn, 
maar jij kunt dit gele licht ook als blauw beschouwen,” licht 
Dick toe. Bij kakosmie ruikt iets altijd vies. Tenslotte heb je 
ook fantosmie, ook wel reukhallucinaties genoemd. Hierbij 
ruik je iets zonder dat er een prikkel is. Je ruikt dan 
bijvoorbeeld continu een brandlucht, terwijl er niks in brand 
staat. 
 
Reukstoornissen worden al langer gezien op de speciale 
reukpoli in het Reinier de Graaf, bijvoorbeeld bij tumoren, 
infecties en trauma. „Bij een verkoudheid bijvoorbeeld zwelt 
de boel op en kan reuk minder doorgang vinden, je ruikt dan 
tijdelijk minder. Wanneer de zwelling weg is, ruik je weer 
normaal,” aldus Dick. „Het gebeurt nog wel eens bij influenza 
dat de reuk weg blijft nadat de zwelling weg is. Maar 
parosmie ná een infectie, zoals we dat nu vaak bij COVID 
zien? Nee, dat kwam eigenlijk nooit voor.” 
 
Dick: „Het klassieke verhaal bij COVID is dat een patiënt diens 
reuk compleet kwijt is, waarbij diegene echt absoluut niks 
meer ruikt, en dat het dan terugkeert. Bij ongeveer 85% van 
de post‐COVID‐patiënten keert de reuk binnen 6 maanden 
weer terug en ruikt de patiënt weer als voorheen. Echter, bij 
een groep van ongeveer 15% blijft er een reukstoornis in de 
vorm van parosmie. De patiënt ruikt dan anders dan 
voorheen.” Goed nieuws is dat bij de nieuwe varianten 
coronavirussen reukstoornissen veel minder vaak voorkomen. 
 

Het onderzoek 
Dick heeft onderzoek gedaan naar hoe vaak reuk‐ en 
smaakstoornissen voorkwamen onder patiënten in Reinier de 
Graaf en of er associaties waren met bijvoorbeeld geslacht, 
ernst van het ziekteverloop en comorbiditeiten. Het 
onderzoek getiteld: „Self‐reported olfactory and gustatory 
dysfunction in patients with COVID‐19 infection” is in 
augustus 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift Rhinology Online (zie einde artikel). 
 
„Toen de eerste verhalen over reukstoornissen bij COVID naar 
buiten kwamen, zagen we een unieke kans voor onze 
reukpoli”, vertelt Dick. „Er stond hier een grote tent waar 
iedereen met een vermoeden op COVID getriageerd werd 
aan de hand van een vragenlijst. Toen ben ik snel naar die 
artsen gegaan met de vraag of er nog één vraagje bij kon.” En 
zodoende werd de vraag over reuk toegevoegd aan de triage. 
Elke dag screende Dick de vragenlijsten op patiënten die 
hadden aangegeven last te hebben van een reukstoornis en 
stuurde hen een vragenlijst om hun klachten in kaart te 
brengen. Er werd onder andere gevraagd hoe lang patiënten 
hier last van hebben gehad, of het reukvermogen inmiddels 
hersteld was en of er sprake was van parosmie nadat de reuk 
hersteld was.  
 
 „De trein rijdt wel binnen, maar komt aan op 
spoor 5 in plaats van spoor 3. En we begrijpen niet 
waarom de wissel fout staat. We weten dus ook 
niet hoe we de wissel weer goed kunnen zetten.” 
 
In totaal zijn op deze manier 103 patiënten onderzocht. 
Hiervan bleek 71,2% last te hebben van een reukstoornis. 
Opvallend was dat er geen verschil was tussen mensen die 
thuis uitziekten of die waren opgenomen op de 
verpleegafdeling of op de IC, tegen de verwachtingen van 
Dick in. 
 
En nu? 
Uit de resultaten van het onderzoek, en uit de huidige 
literatuur, is het niet duidelijk of de parosmie t.g.v. COVID 
verbetert na verloop van tijd. Er zijn patiënten die een 
verbetering laten zien, maar bij veel patiënten herstelt het 
niet 100%. „Ik hoop dat het goedkomt bij deze patiënten. Wat 
het is: de trein rijdt wel binnen, maar hij komt binnen op 
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spoor 5 in plaats van op spoor 3. En we begrijpen niet 
waarom de wissel fout staat. We weten dus ook niet hoe we 
de wissel weer goed kunnen zetten.” 
 
Momenteel wordt reuktraining geadviseerd bij parosmie na 
een COVID‐infectie. Daarbij ruikt men aan standaardflesjes 
met geuren en is het de bedoeling dat de hersenen 
gestimuleerd en getraind worden. Uit de literatuur blijkt dat 
dat mogelijk kan helpen bij parosmie, al is het onbekend hoe 
de effecten hiervan zijn na een specifieke COVID‐infectie. 
Volgens Dick is het een kwestie van ‘baat het niet, dan 
schaadt het niet’, maar hij raadt patiënten ook aan om thuis 
aan de slag gaan. „Ze moeten kijken naar een banaan, ruiken 
aan een banaan, voelen aan de banaan, hardop tegen zichzelf 
zeggen dat het een banaan is, om op die manier – met zoveel 
mogelijk zintuigen – de hersenplasticiteit optimaal te 
bevorderen en daarmee het herstel.” 
 
Hoge doses corticosteroïden zijn ook geopperd als mogelijke 
behandelmethode, maar daar heeft Dick niet veel 

vertrouwen in. „Als er een acute infectie is, kan dit mogelijk 
wat doen, maar deze mensen zijn niet meer acuut ziek.” 
 
Dick is momenteel bezig met vervolgonderzoek onder post‐
COVID‐patiënten. In het nieuwe onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van een nieuwe reuktest, waarbij een getal kan 
worden gehangen aan de parosmie, iets dat nog niet mogelijk 
is. Met een dergelijke reuktest wordt het ook mogelijk om te 
zien of er na verloop van tijd verbetering van de parosmie is. 
 
Dick Kooper is KNO‐arts in Reinier de Graaf. 
 
Het volledige artikel is te lezen via:  
Rhinology Online, Vol 4: 140 ‐ 146, 2021. 
Link: http://doi.org/10.4193/RHINOL/20.088 
 

September 2022

Dick Kooper (rechts)
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Vaak willen we in onderzoek weten wat de relatie is tussen 
variabelen. Een bekend voorbeeld in de orthopedie is 
onderzoek naar de relatie tussen de mate van artrose en 
klinische en/of functionele uitkomsten (zoals PROMs, range 
of motion of kracht) bij een specifieke groep patiënten. 
Maar hoe kunnen we deze relatie precies onderzoeken? Om 
het verband of de associatie tussen twee of meerdere 
variabelen te laten zien, kan  gebruik worden gemaakt van 
zowel correlatie als van regressie. Maar wat zijn correlatie 
en regressieanalyse nu precies, hoe verschillen ze van elkaar 
en wanneer gebruikt u welke? In dit artikel leggen we de 
interpretatie en toepassing van beide technieken uit. 
 
Correlatie  
Er zijn verschillende soorten correlaties mogelijk. De meest 
gebruikte maat is de Pearson correlatiecoëfficiënt. In 
artikelen wordt deze vaak genoteerd als r of r. 
Wat zegt de correlatiecoëfficiënt? Kort samengevat ligt de 
correlatiecoëfficiënt r altijd tussen ‐1 en +1, zegt de 
correlatiecoëfficiënt wél iets over in welke richting en hoe 
sterk twee variabelen met elkaar samenhangen, maar zegt 
deze niets over de grootte van het effect, klinische relevantie 
en causaliteit. De correlatiecoëfficiënt ligt altijd tussen ‐1 en 
+1 omdat het een gestandaardiseerde maat is, zodat 
variabelen van verschillende meetschalen met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Een correlatie van ‐1 of +1 
betekent perfecte correlatie: als u een scatterplot 
(‘puntenwolk’) van de twee variabelen maakt, liggen alle 
punten perfect op een rechte lijn. Een correlatie van 0 
betekent dat er geen samenhang is tussen de variabelen: als 
u een rechte lijn door het scatterplot probeert te trekken, 
liggen alle punten er kriskras omheen zonder enig onderling 
verband. Correlatie zegt dus iets over de spreiding van 
punten rond een onderliggende lineaire trend. Een positieve 
correlatie betekent dat een toename in de ene variabele leidt 

tot een toename in de andere variabele. Een negatieve 
correlatie betekent dat een toename in de ene variabele leidt 
tot een afname in de andere variabele.  
 
Correlatievoorbeelden  
Laten we dit nader bekijken aan de hand van onderstaande 
figuren.  
  
In figuur 1 ziet u twee voorbeelden van een perfecte 
positieve correlatie. Alle punten in de scatterplots liggen 
immers perfect op een rechte lijn. Opvallend is dat de 
hellingshoek van de lijn in beide plots anders is, terwijl voor 
beide plots r = 1 geldt. Hier kunnen we dus uit opmaken dat 
de correlatiecoëfficiënt ons niets vertelt over hoe steil de lijn 
loopt, maar alleen over hoe goed de punten passen op de 
rechte lijn die het best door de punten heen getrokken kan 
worden.  
 
Dat zien we ook in figuur 2; in de plots waar r = 0.7 en r = 0.3 
geldt, is de hellingshoek van de lijnen hetzelfde. Maar bij r = 
0.3 is er een grotere spreiding van de punten rondom die lijn: 
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Correlatie versus regressieanalyse: 
wanneer welke te gebruiken?
Door: Brechtje Hesseling en Jantsje Pasma 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Wetenschap in 
Beweging, het wetenschappelijk tijdschrift van de NOV. 
Wetenschap in Beweging is online openbaar beschikbaar: 
voor NOV‐leden, voor andere zorgprofessionals en voor 
iedereen die interesse heeft in orthopedie, bewegen en het 
bijbehorende wetenschappelijk onderzoek. Wilt u bij elke 
nieuwe editie een bericht ontvangen, mail dan naar 
publicaties@orthopeden.org.

Figuur 1. Tweemaal een perfecte positieve correlatie.1 Figuur 2. Voorbeelden van verschillende positieve correlaties, 
negatieve correlaties en geen correlatie.1
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de rechte lijn past minder goed bij deze data. De twee 
variabelen hangen dus minder sterk met elkaar samen. De 
laatste plot met r = 0 bevestigt dit. Hier is geen samenhang 
tussen de twee variabelen: een toename in de ene variabele 
hangt in geen enkele zin samen met een toename of afname 
in de andere variabele.  
 
Grootte van het effect, klinische relevantie en causaliteit  
Uit figuur 1 en figuur 2 kunnen we inmiddels begrijpen dat r = 
1 niet zegt dat een toename van 1 eenheid in variabele X ook 
leidt tot een toename van 1 eenheid in variabele Y. We zien 
immers dat r niets zegt over de hellingshoek van de lijn. 
Daarnaast kunnen we uit r niet afleiden wat de absolute 
grootte van de verandering in de variabele is. Als we willen 
bepalen of de samenhang klinisch relevant is, kunnen we 
correlatie dus niet gebruiken. Hoe klinisch relevant de 
samenhang is, heeft immers te maken met hoe groot het 
effect is in absolute zin. Ook kan r ons niet vertellen of er 
sprake is van causaliteit. Een hoge r kan namelijk betekenen 
dat X door Y wordt beïnvloed, dat Y door X wordt beïnvloed, 
of dat X en Y beide door een derde variabele worden 
beïnvloed. 
 
Regressie  
In veel artikelen wordt gebruikgemaakt van 
regressieanalyses. Vaak wordt hierin de regressiecoëfficiënt 
gerapporteerd. Deze wordt ook wel genoteerd als β, bèta of 
b. In artikelen komen zowel univariabele, multivariabele of 

multivariate regressieanalyses voorbij, maar ook lineaire en 
logistische regressieanalyses. Om duidelijk het verschil met 
correlatie te laten zien, focussen we hier op de univariabele 
lineaire regressieanalyse. 
 
Wat zegt de regressiecoëfficiënt? In tegenstelling tot de 
correlatiecoëfficiënt, zegt de regressiecoëfficiënt wél iets over 
hoe variabelen met elkaar samenhangen. De 
regressiecoëfficiënt beschrijft de relatie tussen waarden van 
variabelen en geeft aan met welke waarde een variabele 
verandert bij verandering van een andere variabele. Hiermee 
kan de waarde van een variabele (de afhankelijke variabele, 
respons of uitkomst) worden voorspeld of verklaard aan de 
hand van andere variabelen (de onafhankelijke variabelen, 
determinanten of voorspellers). De regressiecoëfficiënt wordt 
bepaald met behulp van een lineaire regressieanalyse. Hierbij 
wordt gezocht naar een lijn die de relatie tussen de 
variabelen het beste beschrijft. Deze wordt bepaald door een 
lijn te tekenen door de scatterplot waarbij de afstand tussen 
alle punten en deze lijn zo klein mogelijk is. De relatie is te 
beschrijven in een formule, zoals hieronder beschreven.  
Y = a + β*X 
In deze formule is:  
‐ Y de afhankelijke variabele (de uitkomst),  
‐ X de onafhankelijke variabele (de determinant),  
‐ a de intercept (de waarde waar de lijn de y‐as kruist en de 
onafhankelijke variabele gelijk is aan 0). De intercept bepaalt 
de hoogte waarop de regressielijn begint,  
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Het voltallige team van het Kenniscentrum Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit (KWIK) van het RHOC: 1e van rechts is Brechtje Hesseling 
en 5e van links is Jantsje Pasma
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‐ β de regressiecoëfficiënt; deze geeft de helling van de lijn 
aan. Een positieve waarde geeft een stijgende lijn aan, 
waarbij Y toeneemt bij toename van X. Een negatieve waarde 
geeft een dalende lijn aan waarbij Y afneemt bij toename van 
X. 
 
Regressievoorbeelden  
Laten we bekijken hoe dit er precies uitziet.  

  
Figuur 3. Voorbeeld van een lineaire regressie, waarbij de 
intercept en regressiecoëfficiënt zijn gerapporteerd.2 
 
In figuur 3 ziet u een scatterplot met een lijn erdoor 
getrokken die de data het beste beschrijft. De intercept is hier 
gelijk aan ‐15,7. Wanneer de onafhankelijke variabele (X) 
gelijk is aan 0, kruist de lijn de y‐as op ‐15,7. De 
regressiecoëfficiënt is in dit voorbeeld gelijk aan 9,7. Dit 
betekent dat bij een toename van 1 punt in de onafhankelijke 
variabele (X), de afhankelijke variabele (Y) toeneemt met 9,7 
punten. Hieruit kunnen we opmaken dat de 
regressiecoëfficiënt ons vertelt hoe steil de lijn loopt en wat 
de absolute grootte van de verandering in de variabele is. In 
figuur 3 is te zien dat de punten niet perfect passen op de 
rechte lijn die het best door de punten heen getrokken kan 
worden. De regressiecoëfficiënt zelf zegt niets over hoe sterk 
de variabelen samenhangen.  
 
Grootte van het effect, klinische relevantie en causaliteit  
Uit bovenstaande kunnen we begrijpen dat de 
regressiecoëfficiënt de grootte van het effect weergeeft. Dit is 
de absolute grootte van de verandering in de afhankelijke 
variabele veroorzaakt door een verandering in de 
onafhankelijke variabele (de determinant). De 
regressiecoëfficiënt kunnen we daarom gebruiken om te 
bepalen of de samenhang tussen de variabelen klinisch 
relevant is. Met behulp van het betrouwbaarheidsinterval 
rond de regressiecoëfficiënt krijgt u meer informatie over de 
(on)zekerheid van uw resultaat. De regressiecoëfficiënt van 
een univariabele analyse zegt niet iets over de causaliteit. 
Daarnaast laat de regressiecoëfficiënt alleen zien hoe X door 

Y wordt beïnvloed, maar niet hoe Y door X wordt beïnvloed. 
Om meer inzicht te krijgen in de causaliteit, kunt u 
gebruikmaken van multivariabele regressieanalyses.  
 
Afsluiting  
Nu we meer weten over correlatie en regressie, kunnen we 
ook beter zeggen welke methode we het beste wanneer 
kunnen gebruiken.  
Correlatie is vooral nuttig om hypotheses mee te genereren, 
niet om hypotheses mee te testen.3  
Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd of er überhaupt een 
samenhang is tussen variabelen en hoe sterk deze in dat 
geval is? Maak dan gebruik van de correlatiecoëfficiënt. Dit 
geldt bijvoorbeeld wanneer u wilt kijken of er een relatie is 
tussen verschillende variabelen, waar nog niet eerder 
onderzoek naar is gedaan. Hierbij is het (nog) niet interessant 
hoe groot het effect is, maar wel of er een samenhang is, hoe 
sterk en in welke richting deze dan is. 
Is er al een duidelijke hypothese en wilt u die hypothese 
testen? Dan is de regressiecoëfficiënt een betere keus. U 
krijgt dan immers veel meer informatie, namelijk over de 
grootte van het effect, de klinische relevantie en onzekerheid. 
Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u wilt kijken naar de relatie 
tussen patiëntkarakteristieken en uitkomsten na een 
behandeling. Hierbij wilt u niet alleen weten óf er een relatie 
is, maar u wilt ook weten hoe groot het effect is en of dit 
effect klinisch relevant is. Deze informatie is cruciaal voor de 
beslissing of een behandeling de tijd en kosten waard is voor 
specifieke patiënten of dat een andere behandeling beter 
past bij deze patiënten.  
Bedenk dus altijd goed wat u wilt weten en wilt laten zien, en 
bepaal aan de hand daarvan welke analyse u gaat doen. 
 
 
Brechtje Hesseling en Jantsje Pasma werken als 
wetenschappelijk onderzoeker in het Reinier Haga 
Orthopedisch Centrum in Zoetermeer en zijn beiden lid van de 
NOV‐Werkgroep Orthopedie en Wetenschap. 
 
Link naar artikel:  
https://magazine2020.lroi.nl/wetenschap‐in‐beweging‐juni‐
2022‐vol‐29‐2/wetenschap‐uitgelegd 
 
Bronnen 
1. statistics.laerd.com/statistical‐guides/pearson‐correlation‐

coefficient‐statistical‐guide.php  
2. r‐charts.com/correlation/scatter‐plot‐regression‐line/  
3. Altman DG. Relation between two continuous variables. 

Practical statistics for medical research 1991; 2: 277‐318. 
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Dat leefstijl een grote invloed heeft op onze gezondheid,  
dat weten we. Maar welke leefregels dan individueel 
moeten worden gehanteerd om ‘gezondheid’ te bereiken, 
dat is veel minder duidelijk. De reden hiervoor is dat niet 
iedereen op dezelfde manier reageert op een aanpassing in 
voeding of beweging. Dat is namelijk afhankelijk van veel 
factoren. Welke aanpak bij wie het beste werkt, is dan ook 
nog steeds een grotendeels onopgehelderde vraag, die 
onderzoekers bezighoudt. Het meten van ‘biomarkers’ bij 
een persoon is een belangrijk instrument om tot zo’n 
gepersonaliseerde aanpak te komen.  
 
De afdeling Klinische Chemie van het Reinier Haga Medisch 
Diagnostisch Centrum (RHMDC) is betrokken bij meerdere 
landelijke studies waarbij men onderzoekt hoe een 
gepersonaliseerde gezonde leefstijl mogelijk gemaakt kan 
worden. Het RHMDC richt zich daarbij vooral op het 
ontwikkelen van zogenoemde Stay@Home‐diagnostiek. 
Hierbij is het mogelijk om in de thuissituatie de benodigde 
laboratoriummonsters af te nemen en de biomarkers in een 
centraal laboratorium te meten.  

 
Kostenplaatje  
We nemen aan dat iedereen weet dat roken, voeding, 
beweging maar ook een goede nachtrust en ontspanning, 
kortom leefstijl, een belangrijke invloed heeft op onze 
gezondheid. Toch heeft het RIVM berekend dat in Nederland 
jaarlijks zo’n 10 miljard euro aan zorgkosten worden 
uitgegeven als gevolg van ongezonde voedingspatronen, 
onvoldoende lichamelijke activiteiten, roken en 
alcoholgebruik. In deze schatting zijn de aanzienlijke kosten 
voor psychische klachten als gevolg van een slechte leefstijl 
en de maatschappelijke gevolgen nog niet meegenomen.  
Hart‐ en vaatziekten staan op de eerste plaats voor wat 
betreft de gevolgen van een ongezonde leefstijl. Belangrijke 
risicofactoren voor het ontstaan van hart‐ en vaatziekten zijn 
hoge bloedwaarden van cholesterol en  glucose evenals een 
hoge bloeddruk. Om deze reden wordt in de Europese 
richtlijnen1 een gezonde voeding en voldoende beweging als 
eerste stap aanbevolen voor iedereen die een verhoogd risico 
heeft voor hart‐ en vaatziekten. 

Ieder mens is anders 
Een gezonde leefstijl, dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk 
blijkt het moeilijk te zijn om bovengenoemde algemene 
risicofactoren te vertalen naar persoonlijke adviezen voor een 
succesvolle oftewel ‘gezonde’ aanpak bij een persoon. Dit 
komt grotendeels doordat het van de persoon afhangt hoe 
het voedsel verteerd wordt in de darm en hoe 
voedingsstoffen worden verwerkt in het lichaam. 
Voedselvertering is eenvoudigweg bedoeld om 
voedingsstoffen uit de voeding te halen. Het betreft complexe 
processen die plaatsvinden in de dunne en dikke darm. Het 
wordt steeds duidelijker dat de darmflora een belangrijke rol 
speelt bij de voedselvertering. De samenstelling van de 
darmflora, ofwel het microbioom, is medebepalend voor 
welke voedingsstoffen uit het voedsel worden vrijgemaakt 
zodat deze kunnen worden opgenomen door het lichaam. 
Een erg versimpeld voorbeeld: als je veel vet eet dan 
ontwikkel je een darmflora die daar goed mee kan omgaan. 
Bij consumptie van een ‘vette hap’ krijgt het lichaam in dat 
geval vanuit de darm meer vet aangeboden dan bij een 
microbioom dat voornamelijk vetarm voedsel aangeboden 
krijgt. 
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Leefstijlgeneeskunde en Stay@Home‐diagnostiek 
Door: Frans van der Horst

Biomarkers zijn meestal stoffen die in het bloed of urine 
gemeten worden en aantonen dat iemand ziek is, 
voorspellen hoe ernstig een ziektebeloop zal zijn, of 
aantonen of een behandeling werkt of niet. 
Onder biomarkers vallen ook andere meetbare indicatoren 
zoals bloeddruk, hartslag, DNA‐onderzoek.

Onder ‘leefstijl’ verstaan we gedrag waarvoor een relatie 
met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen is 
vastgesteld (RIVM).

3D‐weergave van menselijk darmmicrobioom

1. Cardiovasculair risicomanagement 2019.  https://www.hartstichting.nl/nieuws/nieuwe‐medische‐richtlijn‐preventie‐hartziekten 
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Eenmaal in het lichaam spelen ook weer persoonsgebonden 
verschillen een rol in hoe het lichaam omgaat met deze 
voedingsstoffen. Dat is gedeeltelijk erfelijk bepaald en we 
zien daardoor groepen mensen die verschillend reageren op 
voedingsstoffen. Deze persoonsgebonden verschillen zijn dus 
medebepalend voor het succes van een dieet. Andersgezegd, 
onder invloed van voedsel kan het lichaam zich dus 
gaandeweg aanpassen in hoe het voedingsstoffen verwerkt. 
Dat maakt het plaatje nog  complexer. Wat hierbij zeker niet 
mag worden vergeten, is wat de invloed is van het geestelijk 
welbevinden van de persoon, zoals geen stress hebben en 
goed slapen. Dat klinkt zweverig maar is eigenlijk lichamelijk 
te vertalen naar de rol van hormonen in het lichaam. Deze 
hormonen zijn signaalstoffen die het lichaam opdrachten 
geven. Met name het stresshormoon speelt een hele 
belangrijke rol bij de suikerhuishouding in het lichaam. 
Hoewel de wetenschappelijke onderbouwing best moeilijk is, 
kan je gerust concluderen dat te veel stress en slecht slapen 
gewoon niet goed is voor de gezondheid. 
 

 
‘Andersgezegd, onder invloed van voedsel kan het 

lichaam zich dus gaandeweg aanpassen in hoe 
het voedingsstoffen verwerkt’ 

 
 
Gepersonaliseerde aanpak 
Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat de genoemde 
verschillen ervoor zorgen dat je alleen een gezonde leefstijl 
kunt bereiken met een gepersonaliseerde aanpak met 
voeding en beweging. Daarom wordt in Nederland veel 
onderzoek gedaan naar hoe dit in de praktijk kan worden 
gerealiseerd. Bij enkele studies is het RMDC nauw betrokken. 
Een belangrijke basis voor een succesvolle gepersonaliseerde 
aanpak is te weten hoe het lichaam zal reageren op voedsel. 
TNO is bezig om een test te ontwikkelen waarmee dat 
vastgesteld kan worden. Bij deze zogenoemde PhenFlex‐test 
wordt de testpersoon gevraagd om een drankje nuttigen 
waarin vetten, eiwitten en suikers zitten. Daarna worden 

bloedmonsters afgenomen waaruit biomarkers worden 
bepaald die inzicht geven in hoe het lichaam de zojuist 
genuttigde voedingsstoffen verwerkt. Deze test wordt 
inmiddels binnen gespecialiseerde klinieken toegepast. Wij 
zijn nu bezig om deze PhenFlex‐test geschikt te maken voor 
thuisgebruik. Om deze test breed in te kunnen zetten, is het 
van belang dat deze eenvoudig uitgevoerd kan worden in de 
thuissituatie. Dit betekent ook dat de bloedafname d.m.v. een 
vingerprik op een goede manier moet gebeuren.  
Maar de grootste uitdaging zit erin dat we alle biomarkers in 
een heel klein volume moeten bepalen. Dat stelt hoge eisen 
aan de apparatuur in het klinisch chemisch laboratorium. 
Gelukkig hebben we hiervoor veel expertise in huis. We staan 
bij de medische laboratoria niet voor niets bekend als een 
hoogwaardig laboratorium voor dit soort gespecialiseerde 
diagnostiek. Mijn doel is om een PhenFlex‐pakketje samen te 
stellen dat door onderzoekers maar ook zorgverleners in de 
dagelijkse praktijk kan worden gebruikt. Voor het vinden van 
de financiële bronnen worden we goed geholpen door het 
Wetenschapsbureau, wat het leven stukken aangenamer 
maakt als onderzoeker binnen dit ziekenhuis en dan spreek ik 
als onderzoeker en niet als voorzitter van de 
Wetenschapsraad.  
 
Glucosetoleratietest 
In de Gluco‐Insight studie hebben we de afgelopen twee jaar 
40 vrijwilligers met een beginnende suikerziekte 
onderworpen aan een aantal gestandaardiseerde diëten en 
activiteiten. Het nieuwe aan deze studie is dat we gedurende 
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Leefstijlroer: In het leefstijlroer zijn elementen opgenomen die 
voor leefstijl van belang zijn.

Voorbeeld van de glucosewaarden die bij een deelnemer van 
de Gluco‐Insight studie zijn gemeten. Op de liggende as staan 
de tijden van de dag. Op de staande as zijn de 
bloedglucosewaarden afgezet.   
Blok 1 geeft een toename in de bloedsuikerwaarden als 
gevolg van het ontbijt. Blok 2 laat het gevolg van het diner 
zien. Wanneer de glucosewaarde boven 11 komt, wordt 
gesproken van diabetes (suikerziekte). 
Blok 3 is de orale glucosetest (oGTT ) waarbij de deelnemer 
een drankje met 75 gram suiker moet nuttigen. De oGTT is de 
gouden standaard voor het stellen van de diagnose diabetes.
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een aantal weken de glucosespiegel bij deze vrijwilligers om 
de vijf minuten hebben gemeten met behulp van een 
zogenaamde Continue Glucose Meter (CGM). Hierdoor is een 
heel gedetailleerd inzicht ontstaan in de relatie tussen 
voeding, beweging en de glucosespiegel. Met behulp van 
artificiële intelligentie (AI) worden deze relaties geanalyseerd. 
De eerste resultaten wijzen er in ieder geval op dat er grote 
verschillen in de glucosespiegels zijn, terwijl voeding en 
activiteiten van de proefpersonen identiek waren. Heel 
spectaculaire uitkomsten in ieder geval.  
Naar aanleiding van de Gluco‐Insight studie gaan we samen 
met de gynaecologen uit Reinier de Graaf onderzoeken of de 
glucosetoleratietest, waarmee zwangerschapsdiabetes wordt 
vastgesteld en die als een zeer vervelende test wordt ervaren, 
kan worden vervangen door een test die in de thuissituatie 
kan worden uitgevoerd. Door middel van de CGM worden de 
glucosewaarden gedurende vijf dagen in de thuissituatie 
gemeten terwijl de zwangere een normaal leven leidt. Ook 
hier gaan we AI toepassen om de relatie te leggen tussen 
glucosehuishouding (gemeten in de thuissituatie) en de 
aanwezigheid van zwangerschapsdiabetes. 
 
Sociale knelpunten 
Diagnosestelling en een gepersonaliseerde aanpak vormen 
niet de enige uitdagingen om leefstijl te verbeteren. Ook de 
begeleiding van personen op weg naar een gezonde leefstijl 
gaat niet altijd zonder hindernissen. Een belangrijke 
doelgroep bestaat uit mensen die beperkte middelen hebben 
om de leefstijl aan te passen. We zien bijvoorbeeld binnen de 
Diablend studie van de LUMC Health Campus in de Haagse 
Schilderswijk, waar we bij betrokken zijn, dat mensen door 
bijvoorbeeld laaggeletterdheid niet in staat zijn om de tekst 
van die prachtige app’s te begrijpen en na korte tijd de 
applicatie niet meer gebruiken. Conclusie, een verkeerd 
uitgedacht concept voor deze doelgroep, dus terug naar de 
tekentafel. Een groepsaanpak lijkt meer vruchten af te 
werpen.  
 

Leefstijlgeneeskunde is dus niet iets wat onder één noemer 
te vangen is. Het is een samenspel van veel aspecten die er 
samen voor moeten zorgen dat een gepersonaliseerde 
aanpak kan worden vastgesteld en de persoon op een goede 
manier wordt begeleid om deze aanpak daadwerkelijk in de 
praktijk te realiseren.  
Onze Stay@Home‐onderzoekslijn richt zich voornamelijk op 
het ontwikkelen van diagnostische pakketjes die simpel thuis 
kunnen worden gebruikt. De toehoorders die tijdens de 
Reinier de Graaf Wetenschapsvond 2022 hun stem 
uitbrachten, hebben het nut van diagnostiek in de 
thuissituatie  goed begrepen aangezien we voor dit initiatief 
de Publieksprijs hebben gewonnen (zie ook verslag van de 
Wetenschapsavond 2022 in dit nummer). 
 
Mijn wens is dat we in de omgeving van Reinier de Graaf een 
living lab oprichten waarin we samen met 
patiëntendoelgroepen, onderzoekers van de TU en andere 
universiteiten maar ook partijen zoals de gemeente Delft en 
verzekeraars, gezamenlijk goedwerkende concepten 
uitwerken. De zaadjes hiervoor zijn inmiddels gezaaid en de 
eerste  kiemen komen uit. 
 
Frans van der Horst is klinisch chemicus in RHMDC en 
drijvende kracht achter het Stay@Home initiatief.  
 
Meer lezen over de besproken studies: 
https://humanstudies.tno.nl/gluco‐insight/ 
https://www.voedingnu.nl/artikelen/tno‐project‐phenflex‐
een‐nieuwe‐manier‐om‐relatie‐voeding‐en‐gezondheid‐te‐be
oordelen 
https://www.lumc.nl/org/campusdenhaag/projecten/DIABLE
ND/ 
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Evaluatie en voortgang onderzoeken Reinier 
Haga Orthopedisch Centrum 

Afgelopen voorjaar heeft een evaluatie plaatsgevonden van 
de voortgang van elf lopende onderzoeken in het Reinier 
Haga Orthopedisch Centrum (RHOC). De onderzoeksideeën 
waren eind 2020 gepresenteerd tijdens een 
prioriteringsavond van het RHOC. Daar is in Reinier 
Research (editie april 2021) uitgebreid aandacht aan 
besteed. De gedachte achter de prioritering is om doelmatig 
om te gaan met beschikbare tijd en financiën op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek. De prioritering bepaalt 
welke selecte onderzoeksprojecten elk jaar kunnen starten. 
Voorwaarde daarbij is dat de onderzoeken een duidelijke 
impact hebben op de orthopedische patiënt en voldoen aan 
criteria zoals haalbaarheid en betaalbaarheid. Orthopeed 
Hennie Verburg was avondvoorzitter.  

Onderzoekers gaven in pitches van 5 minuten een korte 
beschrijving van de onderzoeksvraag en de voortgang van het 
onderzoek. Na elke pitch was er 3‐5 minuten ruimte om 
vragen te stellen aan de onderzoeker. 
 
1.  Cuprevisies via de anterieure of laterale/posterieure 
benadering – welke patiënten doen het beter? Door Marijn 
Rutgers, orthopedisch chirurg.  
Bij het plaatsen van een totale heupprothese kan worden 
gekozen uit verschillende ‘benaderingen’. De ‘voorste 
benadering’ voor het plaatsen van een totale heup prothese 
(THP) staat bekend als de ‘direct anterior approach’ (DAA) of 
‘anterior supine intermuscular’ (ASI) benadering. Voordelen 

van deze benadering ten 
opzichte van de klassieke 
‘posterolaterale’ en ‘direct 
laterale’ benadering 
zouden sneller herstel, 
minder weefselschade en 
minder luxaties zijn. De 
voordelen van de DAA 
benadering zouden ook 
van toepassing kunnen zijn 
bij een revisie‐ingreep. De 
ervaring en/of bekendheid 

met het verrichten van revisies via de voorste benadering is 
echter nog gering.  
Onderzoeksvraag: Herstelt een patiënt sneller na een 
cuprevisie via anterieur, dan na een cuprevisie via 
lateraal/posterieur? 
Voortgang: inclusie 68 patiënten (34 per groep). De studie is 
nog niet gestart, bevindt zich in METC beoordelingsfase, 
inclusieduur 1 jaar, follow‐up: pre‐op, 6wk, 3mnd, 12mnd, 
totale looptijd 2,5 jaar.  
 
2.  ROTATE‐studie: Welke patiënten met een voorste 
kruisbandruptuur (VKB‐ ruptuur) hebben chirurgische 
reconstructie nodig? Door Aernout Langeveld, orthopedisch 
chirurg. 
Een gescheurde voorste kruisband is een veel voorkomend 
letsel van de knie (per jaar worden 8000 reconstructies 
gedaan in Nederland). 
Er zijn op dit moment twee behandelmogelijkheden voor 
patiënten met een primaire VKB‐ruptuur: fysiotherapeutische 
behandeling of VKB‐operatie. Het blijkt soms lastig om direct 
de goede behandeling te kiezen voor de patiënt. Daardoor 
start een patiënt soms later met de beste behandeling.  
In de ROTATE‐studie gaat het vooral over het proces van de 
keuze, m.a.w. wat is het effect van onze behandelstrategie op 
het shared‐decision proces tussen arts en patiënt? Deze 
keuze wordt in de ene groep met behulp van een algoritme 
gedaan. In de andere groep wordt de keuze op de normale 
manier gedaan; d.w.z. in samenspraak arts/patiënt.  
Dit is een multicenterstudie die is opgezet vanuit het EMC, 
RHOC is deelnemend centrum. 
Onderzoeksvraag: Welke patiënten met een voorste 
kruisbandruptuur (VKB‐ruptuur) hebben chirurgische 
reconstructie nodig?  
Voortgang: inclusie 224 patiënten (28 per centrum – 8 
centra). De studie startte 1 maart 2021, inclusieduur 1 jaar, 
follow‐up 2 jaar, analyse 1 jaar. 

Door: Daphne Wijffels

Veel studies hebben bij de opstart hinder ondervonden 
door de COVID‐pandemie, de ontvlechting van ReinierHaga, 
de aangescherpte regelgeving van de Medical Device 
Regulation (MDR) en de privacy‐wetgeving (AVG). Hierdoor 
zijn sommige onderzoeken later gestart dan aanvankelijk 
gepland was.

Met opmerkingen [DW4]: 
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3.  Is operatieve 
behandeling nodig bij 
een mallet fractuur? 
Door Gerald Kraan, 
orthopedisch chirurg en 
hand‐ en polsspecialist. 
Ondanks de hoge 
incidentiecijfers van 
mallet fracturen is er 
nog steeds geen 
duidelijke consensus over wat de beste behandeling is. 
Behandelmogelijkheden zijn conservatief of operatief. 
Daarnaast is het niet duidelijk of een mallet fractuur leidt tot 
osteoartritis (OA) . Deze gerandomiseerde klinische studie 
beoogt meer kennis te verzamelen over de kosteneffectiviteit 
van de beste behandeling bij patiënten ≥ 18 jaar die zich 
presenteren op de SEH met een mallet fractuur. De bedoeling 
is om deze studie als multicenterstudie op te zetten om 
grotere aantallen patiënten te kunnen includeren.  
Onderzoeksvraag: Is operatieve behandeling nodig bij een 
mallet fractuur?  
Voortgang: studie is niet gestart omdat er geen subsidie is 
verkregen. 
 
4.  Actieve Monitoring versus een abductie‐apparaat voor 
de behandeling van kinderen met een gecentreerde 
dysplastische heupafwijking. Door Nina Mathijssen, senior 
onderzoeker.  
De TRAM‐studie (TReatment with Active Monitoring)1 is 
opgezet als een gerandomiseerde klinische studie en 
onderzoekt kinderen met een gecentreerde heupafwijking 
Graf type IIb of IIc DDH in de leeftijd van 10‐18 weken. 
Dertien centra vanuit heel Nederland doen mee aan deze 
studie. 
Onderzoeksvraag: Resulteert het actief monitoren van 
kinderen met een stabiele, gecentreerde dysplastische heup 
niet in meer kinderen met een afwijkende heup op een 
leeftijd van 12 maanden als dit wordt vergeleken met het 

gebruik van een 
spreidbroekje? (zie 
afbeelding) 
Voortgang: inclusie 
864 patiënten, studie 
startte voorjaar 2022, 
inclusieduur 21 
maanden, follow‐up 
tot leeftijd van 24 
maanden. 

*Voor deze studie is een subsidie van 800.000 euro verkregen. RHOC en 
UMCM (Maastricht) zijn kartrekkers van de studie. Twee promovendi zijn 
hiervoor aangenomen. 

5.  Prehabilitatie bij revisie‐operaties. Door Marieke van 
Doorn, sportarts. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat preoperatieve trainings‐ 
en oefenprogramma’s bij patiënten die een pulmonale, 

cardiale of abdominale operatie moeten ondergaan, leiden 
tot minder perioperatieve complicaties en tot een korter 
postoperatief ziekenhuisverblijf. Bij patiënten die een THP of 
TKP krijgen, is dit effect van preoperatieve training niet 
overtuigend aangetoond. Het is vooralsnog niet duidelijk 
waar dit verschil door komt. De studie betreft een 
gerandomiseerde pilot en haalbaarheidsstudie t.b.v. het 
verbeteren van de uitkomsten na een revisie‐operatie aan 
heup of knie bij kwetsbare patiënten. Revisie‐operaties gaan 
gepaard met een hoger percentage complicaties dan de 
primaire THP en TKP. Het trainingsprogramma bedraagt 
minimaal 4 weken (3x per week 40‐60 minuten). 
Onderzoeksvraag: Is het mogelijk om kwetsbare patiënten die 
een revisie‐operatie aan de heup of de knie zullen ondergaan 
voorafgaand te trainen, zodat zij er op cardiovasculair gebied 
beter voor staan en daardoor mogelijk een kortere ligduur en 
minder kans op complicaties hebben? En zijn er verschillen 
tussen patiënten die wel een oefenprogramma krijgen en 
patiënten die de gewone standaardzorg krijgen? 
Voortgang: inclusie 40 patiënten; tijdsduur en follow‐up nog 
niet bekend, studie nog niet gestart, indiening METC op korte 
termijn. 

  
6.  Hoe is de migratie van de femur en tibiacomponent van 
de MAKO‐geassisteerde PKA (Stryker) gemeten met RSA. 
Door Hennie Verburg, orthopedisch chirurg 
In het RHOC heeft men ervaring opgedaan met de MAKO‐
robot (zie afbeelding). Het plaatsen van de hemiknieprothese 
(PKA) van Stryker met de MAKO heeft goede resultaten. Er is 
echter een gebrek aan studies met longterm follow‐up van de 
MAKO‐assisted UKP (unicompartimentele knieprothese). RSA 
studie naar deze prothese is nog niet verricht. 
Radiostereometrische analyse (RSA) maakt het mogelijk om 
te meten of een prothese goed vastzit in het bot. Tijdens de 
operatie worden een aantal kleine metalen kogeltjes rond de 
prothese in het bot geplaatst. Deze kogeltjes zijn nodig om 
m.b.v. speciale röntgenfoto’s de positie van de prothese in 
het bot te meten. Door de positie van de prothese in het bot 
op een aantal momenten in de eerste 2 jaar na de operatie te 
vergelijken, wordt bepaald of de prothese vastzit. Als de 
prothese na de operatie niet vastzit binnen 2 jaar, dan is de 
kans groot dat de prothese vroegtijdig vervangen moet 
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Met opmerkingen [DW6]: 

Met opmerkingen [DW7]:  

1. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) ondersteunt de studie in het CORE‐netwerk (Consortium Orthopaedic Research). Dit netwerk initieert en 
vervolgt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van orthopedie. 
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worden. RSA‐foto’s worden direct 
postoperatief en ook 6 weken, 6 
maanden en 1, 2 en 5 jaar 
postoperatief gemaakt en 
geanalyseerd.  
Onderzoeksvraag: Hoe is de 
migratie van de femur‐ en 
tibiacomponent van de MAKO‐
geassisteerde mediale 
hemi‐knieprothese gemeten met 
RSA? 
Voortgang: inclusie 35 patiënten, 
METC is akkoord, er is echter 
door de aangepaste MDR‐
wetgeving een probleem met de 
RSA‐materialen die gebruikt 
worden tijdens de operatie. 
Hierdoor is deze studie uitgesteld 
totdat de juiste materialen zijn ontvangen.  
 
7.  De rol van Ketamine in het Rapid Recoveryprotocol. Door 
Stephan Vehmeijer, orthopedisch chirurg. 
Rapid Recovery is een breed geaccepteerd protocol voor de 
behandeling van patiënten die een totale heupprothese (THP)  
krijgen. In het anesthesieprotocol wordt in het kader van het 
Rapid Recovery programma Ketamine toegediend. Er bestaat 
echter geen enkel bewijs over de effectiviteit hiervan. De 
hypothese is dat het middel Ketamine niet bijdraagt aan de 
pijnstilling na het plaatsen van een primaire THP (een non‐
inferiority studie). Deze prospectief gerandomiseerde studie 
richt zich op de groep patiënten na ongecementeerde 
primaire THP. 
Onderzoeksvraag: 1) leidt het toedienen van Ketamine 
preoperatief tot minder pijn postoperatief?  
2) leidt het toedienen van Ketamine preoperatief tot minder 
gebruik van opioïden postoperatief? Leidt het toedienen van 
Ketamine preoperatief tot meer orthostatische intolerantie 
postoperatief? 
Voortgang: studie is uitgesteld i.v.m. geen eenduidig beleid 
anesthesie.  
 
8.  Trapeziectomie versus prothese. Door Gerald Kraan, 
orthopedisch chirurg en hand‐ en polsspecialist. 
Deze prospectieve gerandomiseerde studie richt zich op 
patiënten met artrose van het trapeziometacarpaal gewricht 

waarbij de uitkomsten 
van trapeziectomie 
versus 
trapeziometacarpale 
gewrichtsprothese (zie 
afbeelding) vergeleken 
worden. De hypothese 
is dat klinische 
uitkomsten m.b.t. pijn, 
kracht en 
bewegingsbereik na een 
trapeziometacarpale 

gewrichtsprothese beter zijn dan na trapeziectomie bij 
patiënten die een vergevorderd stadium van osteoartritis 
hebben van het TMC‐gewricht. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd m.b.v. radiostereometrische analyse (RSA).  
Onderzoeksvraag: zijn uitkomsten m.b.t. pijn, kracht en 
bewegingsbereik na een trapeziometacarpale 
gewrichtsprothese beter dan na trapeziectomie bij patiënten 
die een vergevorderd stadium van osteoartritis hebben van 
het TMC‐gewricht? 
Voortgang: inclusie 80 patiënten nodig, inclusieduur 2 jaar, 
follow‐up na 6 weken, 6 maanden, 1, 2, 5 en 10 jaar. Studie is 
nog niet gestart, verwachting is dat financiering hiervoor eind 
2022 rond is.  
 
9. Doelmatigheid van standaard röntgenfoto’s bij follow‐up 
van patiënten met adolescente idiopatische scoliose. Door 
Nina Mathijssen, senior 
onderzoeker.   
Scoliose is een vervorming van 
de wervelkolom en romp die 
ontstaat tijdens de groei en 
gevolgen heeft voor de rest van 
het leven (zie afbeelding). Deze 
afwijking komt bij 2‐3 % van de 
kinderen voor en verergert bij 
een deel dermate dat een 
operatie nodig is om verdere 
progressie en een negatief 
effect op kwaliteit van leven te 
voorkomen. Omdat een 
scoliose progressief kan zijn 
tijdens de groei worden in deze 
periode frequent röntgenfoto’s 
gemaakt. De noodzaak om deze 
frequente radiologische 
controle te doen, is echter nooit 
onderzocht en de huidige 
behandelprotocollen zijn 
gebaseerd op een Internationale Consensus Meeting. 
Desondanks is er nog een grote praktijkvariatie tussen 
Nederlandse centra. Een recent onderzoek, waarbij de 
radiologische follow‐up mogelijk geassocieerd was met een 
verhoogde incidentie van kanker op latere leeftijd bij 
scoliosepatiënten, heeft geresulteerd in bewustwording van 
het gebrek aan een wetenschappelijke onderbouwing voor de 
follow‐up en in de oprichting van een Nederlands Scoliose 
Consortium waarin alle centra zijn vertegenwoordigd. 
Middels deze multicenterstudie met 29 centra kan een 
wetenschappelijke onderbouwde richtlijn voor follow‐up van 
scoliosepatiënten opgesteld worden. 
Onderzoeksvraag: kan het geprotocolleerd beleid met PROMs 
en zelfassessment‐tools bij AIS‐ patiënten de standaard 
radiologische follow‐up vervangen in de: 
1. Pre‐interventiefase (na detectie en voorafgaand aan 
eventuele brace behandeling). 
2. Post‐interventiefase (na een brace of operatieve 
behandeling). 

Met opmerkingen [DW9]: 

Met opmerkingen [DW10]: 

Met opmerkingen [DW11]: 
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Voortgang: vooralsnog start deze studie in Haga met 16 
patiënten. De studie is landelijk gestart in juni 2022. 
 
10. Wondlekkage en wondgenezing na drie verschillende 
hechttechnieken bij totale heupprothese (THP). Door Hans 
van der Linden, orthopedisch chirurg.  
Wondgenezingsstoornissen komen regelmatig voor na het 
plaatsen van een THP. Wondlekkage of vertraging in 
wondgenezing kan leiden tot postoperatieve infecties. Een 
goede en snelle sluiting van de wond is derhalve essentieel. 
Er bestaan verschillende hechttechnieken die invloed kunnen 
hebben op het wondherstel. Deze prospectief 
gerandomiseerde studie richt zich op de veiligheid van drie 
hechttechnieken bij patiënten na ongecementeerde primaire 
THP, om de kans op slechtere uitkomsten, zoals oppervlakkige 
en diepe wondinfectie, te verkleinen. De mate en duur van 
wondlekkage en het optreden van dehiscentie zijn hierbij 
belangrijke factoren. Secundaire uitkomstmaten zullen 
oppervlakkige en diepe wondinfectie zijn tot 30 dagen en tot 
90 dagen na OK, aangezien het niet haalbaar is om voldoende 
power te creëren om hier de primaire uitkomstmaat van te 
maken. 
Onderzoeksvraag: wat zijn de verschillen in wondgenezing bij 
drie verschillende hechttechnieken na THP? 
Voortgang: inclusie 189 THP‐patiënten (63 per groep), 
wondcontrole tot 90 dagen na ok, looptijd nog niet bekend, 
studie is nog niet gestart. Men heeft een student 
bewegingstechnologie gevraagd om een schaal te ontwerpen 
voor het scoren van de wondlekkage. Momenteel wordt 
verder gewerkt aan het protocol.  

 
11. Liner wear en fixatie / migratie van de ongecementeerde 
total knee geplaatst met de MAKO‐robot m.b.v. model 
based RSA bij twee soorten liner, CR en CS. Door Hennie 
Verburg en Ruud de Ridder, orthopedisch chirurgen. 
Ondanks de verbetering van het polyethyleen is er nog steeds 
wear van de liner, met name op langere termijn, daarnaast 
zijn er aanwijzingen dat dit slijtvastere polyethyleen juist 
meer problemen kan opleveren. A: op plekken in de liner 
waarop grote krachten inspelen, zoals de cam bij de PS insert 
met als gevolg breuk van de cam en B: omdat de kleinere 
polypartikels vrijkomend bij de slijtvastere liners meer 

osteolyse kunnen veroorzaken, en daarmee kunnen leiden tot 
aseptische loslating. Met name bij de jongere 
patiëntenpopulatie (<65 jaar, ASA I en II) kan dit tot 
problemen leiden gezien langere benodigde survival en hoger 
activiteitenpatroon, daarnaast is er mondiaal een toenemend 
BMI bij patiënten waardoor meer belasting/ stress ontstaat 
op de liner.  Het onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. 
radiostereometrische analyse (RSA) en de MAKO‐robot.  
Onderzoeksvraag: meten van de wear van de liners, en 
secundair bepalen van de invloed van type liner op de 
migratie van de prothesedelen, met name de 
tibiacomponent. 
Voortgang: inclusie 84 patiënten <70 jaar met TKP m.b.v. 
MAKO, 42 ongecementeerd CR en 42 ongecementeerd CS, 
geschatte studieduur is 12 jaar. Studie is nog niet gestart, 
door de aangepaste MDR‐wetgeving zijn de juiste RSA‐
materialen die gebruikt worden tijdens de operatie niet 
beschikbaar. Hierdoor is deze studie uitgesteld totdat de 
juiste materialen zijn ontvangen.  

 
Op 2 februari 2023 organiseert het Onderzoeksbureau van 
RHOC opnieuw een prioriteringsavond. De Wetenschaps‐ en 
Innovatieagenda zal aan de hand van deze prioritering 
opnieuw vastgesteld worden.  
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Nina Mathijssen, hoofd onderzoeksbureau RHOC: 
„Belangrijke boodschap van deze evaluatie van de 
onderzoeken is dat een onderzoek niet zo eenvoudig is 
opgezet en dat er vele hobbels zijn die je onderweg 
tegenkomt. De AVG, MDR, maar ook COVID zorgen voor 
vertraging van de studies. Ook het uitgebreid nadenken 
over de precieze invulling van het protocol kost tijd. Dat 
laatste is wel belangrijk omdat zo de kwaliteit van de studie 
hoger wordt en dat heeft er ook voor gezorgd dat sommige 
studies later zullen worden gestart dan we vooraf hadden 
ingeschat.” 
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“Ik was zo klaar 
met dik zijn en 
de diëetstrijd”
Mirjam viel 52 kilo af met behulp van 
een maagverkleining

www.obesitaskliniek.nl

Krijgt u als (huis)arts in deze tijd meer vragen van patiënten 
die bezorgd zijn over hun overgewicht? Wij zijn hét centrum 
voor patiënten met morbide obesitas. Onze multidisciplinaire 
behandeling bestaat uit een maagverkleinende operatie in 
combinatie met een intensief leefstijltraject.
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In het lentenummer van Reinier Research heeft u kennis 
gemaakt met Dawny. Dawny is een platform gericht op 
leefstijlverbetering en op de voorbereiding en revalidatie 
van patiënten voor en na het ziekenhuisverblijf. Dawny 
verzamelt informatie verkregen uit smartwatches. Uit 
kwaliteitsoverwegingen hebben wij voor de smartwatch van 
Fitbit gekozen.  
 
Dawny is ontwikkeld om de gegevens via de Fitbit 
systematisch inzichtelijk te krijgen. Informatie die men ook 
via andere commercieel verkrijgbare eHealth applicaties kan 
verkrijgen (bijvoorbeeld de Apple of Garmin watch). 
Gegevens zoals het aantal stappen per 24 uur, slaapregistratie 
(duur, kwaliteit en zuurstofspanning), en energieverbruik per 
24 uur worden verzameld. De uitdaging ligt erin om deze 
gegevens op een verantwoorde manier in 
‘ziekenhuisgeneeskunde’ te introduceren. Naast technische 
ontwikkelingen over Dawny die al eerder in het lentenummer 
werden genoemd, bespreken wij nu graag ons METC‐
goedgekeurd onderzoek met Fitbits en Dawny dat op 22 
augustus 2022 zal starten.  
 
Digitaal patiëntenpolsbandje 
Ons idee is om het ouderwetse (plastic) patiëntenpolsbandje 
voor de notering van naam en geboortedatum in de toekomst 
te vervangen door een Fitbit of andere smartwatch. Behalve 
naam en geboortedatum zullen dan ook biomedische 
gegevens in kaart kunnen worden gebracht. De ontwikkeling 
van het onderzoeksprotocol had veel voeten in aarde. Wij 
kozen namelijk voor oudere patiënten (vanaf 75 jaar) die met 
een heupfractuur op de spoedeisende hulp belanden. Om 
aan deze vaak ontredderde oudere patiënten toestemming te 
vragen om deel te nemen aan het onderzoek is uiteraard 
lastig en complex. Mensen hebben pijn, zijn soms in de war 
en/of niet goed aanspreekbaar. Het beste is dan om 
toestemming achteraf te vragen.  Dit wordt „deferred 
consent’’ genoemd. Maar dit kan alleen als de METC met 
deze aanpak akkoord gaat. Nu de METC akkoord is, kunnen 
we verder.  
 
Het onderzoeksprotocol lag al meer dan 2 jaar op de plank; 
de onverwacht lange lockdownperiode was een tegenvaller. 
Eerst in 2020 en vervolgens in 2021. Er waren grote zorgen 
over de beste behandeling van patiënten in het ziekenhuis 
dat gesloten was voor het grote publiek. Onderzoek anders 
dan Covid‐gerelateerd was er toen niet bij. Daarna hebben 
wij echt onze rug moeten rechten. Even dachten we dat het 
onderzoek het niet meer zou redden. Maar onze SEH‐artsen 
brachten redding. Michelle Oostweegel, anios op de SEH, is 

namelijk enorm gemotiveerd om het onderzoek vlot te 
trekken. 
 
Deffered consent 
Het onderzoek met Dawny is getiteld: „Introductie van 
draagbare slaap‐ en activiteitmeters ‘wearables’ bij 
heupfractuurpatiënten (75+) toegepast gedurende de 
ziekenhuisopname” en heeft als doel om vast te stellen of het 
dragen van een Fitbit haalbaar is in het ziekenhuis en of 
gegevensverzending van Fitbit naar Dawny efficiënt gebeurt 
tijdens de ziekenhuisopname.  
De deffered consent werkwijze zal als volgt toegepast 
worden: een patiënt komt op de SEH met een heupfractuur. 
Iedere patiënt van wie redelijkerwijs toestemming verwacht 
mag worden, krijgt een Fitbit om de pols. Na de 
heupfractuuroperatie wordt pas formeel toestemming aan de 
patiënt gevraagd. Dit gebeurt gestandaardiseerd met vragen 
als „vindt u het achteraf goed dat wij u een Fitbit smartwatch 
hebben omgedaan?” En, „bent u bereid om met dit 
onderzoek door te gaan?” Bij ontslag wordt de Fitbit 
afgedaan en vragen wij aan de patiënt hoe het is gegaan. Dit 
doen we d.m.v. 14 eenvoudige vragen.  
 
We hebben voor de studie 48 patiënten nodig. De afdelingen 
Spoedeisende Hulp, AOA (acute opname), 4H (trauma‐ en 
vaatchirurgie) en de OK en Recovery‐afdeling doen mee. 
Michelle wordt ondersteund door de Fractuurpreventie‐ en 
osteoporosepolikliniek. Het wordt super spannend.  
In een later nummer van Reinier Research houden we u op de 
hoogte van de voortgang van dit  onderzoek.  
 
Meer weten: www.Dawny.nl 
 
Dave Schweitzer is internist‐endocrinoloog in Reinier de Graaf 

INNOVATIE EN ONDERZOEK

Reinier Research September 2022

Reinier ‘zorgt’ binnen en buiten zijn muren 
Over de ontwikkeling van Dawny, deel 2

Dave en Michelle Oostweegel 

Door: Dave Schweitzer 
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Wetenschapsavond 2022

Traditiegetrouw wordt ieder jaar in Reinier de Graaf de 
Wetenschapsmiddag georganiseerd, waarbij onderzoekers 
de gelegenheid krijgen hun onderzoek te presenteren aan 
een breed publiek. Alle onderzoekers kunnen een poster 
insturen; verpleegkundigen, specialisten, arts‐assistenten, 
verpleegkundig specialisten, paramedici en ook co‐
assistenten.  
Om nog meer onderzoekers en collega’s de gelegenheid te 
geven deel te nemen, is dit succesvolle evenement 
verplaatst naar de avond. De Wetenschapsavond wordt 
georganiseerd door de Wetenschapsraad en het 
Wetenschapsbureau. 

Kelly van der Vorst won de Reinier de Graaf 
Wetenschapsprijs twv 500 euro met haar onderzoek naar 
het veilig en haalbaar verlagen van doseringen van 
voedselprovocatietesten bij kinderen.  

 
Eva Ebbing won de Publieksprijs twv 250 euro met haar 
presentatie over het project STAY@HOME, waarbij 
laboratoriumdiagnostiek meer naar de thuissituatie 
wordt verplaatst.  
De jury bestond uit Frans van der Horst, Jérôme 
Wishaupt, Mesut Savas, Edith van Druten, Hans de Groot, 
en Ward Posthuma.  

 
De drie Delftse hoogleraren openden de avond en vertelden 
over hun passie en motivatie voor wetenschappelijk 
onderzoek en hun werkzaamheden als hoogleraar. Carina 
Hilders bekleedt sinds 1 november 2014 de leerstoel 
‘Medisch management en leiderschap’, bij de Erasmus School 
of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Carina vertelde onder meer over het 
dilemma om haar passie (gynaecologie en patiëntenzorg) 
goed te combineren met haar functie als directievoorzitter en 
hoogleraar.  

Maarten van der Elst, is sinds 3 juli 2019 verantwoordelijk 
voor de leerstoel 'Technologie ter verbetering van de zorg' die 
is ingebed bij de Sectie Medical Instruments and Bio‐Inspired 
Technology van de TU Delft. Het wetenschappelijk onderzoek 
binnen deze leerstoel richt zich op patiëntveiligheid, 
efficiëntie van zorgprocessen, datamanagement en logistiek. 
Op al die kennisgebieden samenwerken is een must voor 
Maarten. 
Nico van der Lely bekleedt sinds 1 mei 2021 de ‘Reinier de 
Graaf Leerstoel Jeugd en Alcohol’ aan de universiteit van 
Antwerpen. De leerstoel is ingebed bij de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Het 
onderzoek is gericht op preventie, in het bijzonder 
voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan alcohol. 
Wetenschappelijk onderzoek, vertelt Nico, moet bij voorkeur 
in de praktijk toepasbaar zijn zodat maatschappelijke 
problemen opgelost kunnen worden.  
 
De pitches 
Pitch nr. 1. Eva Ebbing, klinisch chemicus.   
Titel:  Effect van vraagstellingsgerichte aanvraagpakketten op 
poliklinisch aanvraaggedrag van MDL‐artsen. Datagedreven 
doelmatigheidsonderzoek met CTCue. 
Doel: Met behulp van de  CTCue‐applicatie hebben wij het 
effect onderzocht van de introductie van aanvraagpakketten 
op het aanvraaggedrag van klinisch chemische diagnostiek. 
Tevens was dit project een van de geselecteerde proeftuinen 
binnen ons ziekenhuis om de praktische bruikbaarheid vast te 
stellen van CTcue Clinical Data Collector (CDC) als 
werkomgeving voor datagedreven onderzoek. 
Conclusie: Met vraagstellingsgerichte aanvraagpakketten kan 
een permanente en significante reductie in het aantal 
aangevraagde verrichtingen worden verkregen. Het aantal 
orders werd niet beïnvloed, aangezien de poliklinische 
protocollen gelijk waren gebleven.  
CTCue CDC  is een gebruikersvriendelijk instrument om data  

Door: Daphne Wijffels

vlnr Maarten van der Elst, Carina Hilders, Nico van der Lely

Eva Ebbing en Kelly van der Vorst 
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te extraheren uit HIX. 
De beschikbaarheid van een gebruikersvriendelijke 
infrastructuur om data uit HIX te extraheren, te cureren, te 
bewerken en uiteindelijk te analyseren, is cruciaal voor een 
STZ‐ziekenhuis om datagedreven (medisch) 
doelmatigheidsonderzoek te doen. 

Pitch nr. 2. Laura Buiteman, Ventilation Practitioner en IC‐
verpleegkundige. 
Titel: Vermindert automatische closed‐loop beademing de 
driving pressure en mechanical power bij patiënten met ARDS 
(AiRDRoP)? 
Doel: Vergelijken van energieoverdracht met en zonder 
transpulmonaaldruk tussen INTELLiVENT‐ASV en 
conventionele beademing in de acute fase van matige of 
ernstige ARDS. Onze stelling was dat INTELLiVENT‐ASV 
beademt met minder energie in matig–ernstige of ernstige 
ARDS‐patiënten. 
Conclusie: Deze studie werd uitgevoerd door Reinier de Graaf 
– AMC Intensive Care. De studie werd voortijdig gestopt 
omdat ARDS‐patiënten al snel aangesloten werden aan de 
extra corporeal membrane oxygenation (ECMO) als 
standaardbehandeling, waardoor de inclusieaantallen niet 
werden behaald. Er was geen verschil tussen ΔP en MP, 
hoewel de transpulmonale MP lager was met INTELLiVENT‐
ASV. Verdere analyses volgen nog. 
 

Pitch nr. 3. Louise Pigeaud, PhD kandidaat Stichting Jeugd 
en Alcohol.  
Titel: Acute alcoholintoxicatie (AAI) bij Nederlandse jongeren 
voor, tijdens en na de eerste COVID‐19 Lockdown. 
Doel: De invloed van COVID‐19 pandemie onderzoeken op de 
prevalentie van acute alcoholintoxicatie onder Nederlandse 
jongeren. (In Italië zag men een piek van alcoholintoxicatie na 
de heropening na de eerste lockdown). 
Conclusie: Door COVID‐19 lockdown zagen we vermindering 
van AAI bij adolescenten. Vermindering was    multifactorieel 
door sluiting van café’s/restaurants, sportclubs, scholen en 
meer toezicht ouders door thuiswerken. Advies: deze 
populatie behoeft goede monitoring vooral na heropeningen. 
 
Pitch nr. 4.  Anja van Wijk, Verpleegkundig Specialist 
urologische oncologie. 
Titel: Gynaecomastie en mastodynie als gevolg van ADT bij 
prostaatkanker; een inventarisatiestudie naar incidentie en 
wensen rondom behandeling en voorlichting. 
Doel: Inventariseren en optimaliseren van de 
informatievoorziening en behandeling van patiënten die kans 
hebben op gynaecomastie (borstvorming) en mastodynie 
(gevoeligheid borsten) door androgeendeprivatietherapie 
(ADT) bij prostaatkanker. ADT wordt ook wel anti‐hormonale 
therapie genoemd , waaronder LHRH‐agonist (Luteïniserend 
Hormoon Releasing Hormoon) injecties. 
Conclusie: Mannen die met ADT zijn behandeld, geven aan te 
zijn geïnformeerd over de bijwerkingen, maar zijn 
onvoldoende op de hoogte van mogelijke preventieve 
behandelingen om gynaecomastie en mastodynie te 
voorkomen. Mannen die deze bijwerkingen ondervonden, 
kiezen niet eerder voor  een preventieve behandeling. Het 
merendeel van de mannen ervaart de bijwerking dan ook als 
geen of een zeer klein probleem. 

Pitch nr. 5. Eva Ebbing, klinisch chemicus.  
Titel: Op weg naar STAY@HOME‐diagnostiek: Toepassingen 
bij diagnostiek en leefstijlonderzoek. 
Doel: Het project heeft drie achtereenvolgende doelen: 
‐Het vaststellen in welke mate de CGM‐glucosewaarden 
overeenkomen met de veneuze oGTT waarden. Hiervoor is 
een „Modified Clarke Error Grid (MCEG)”‐analyse 
ontwikkeld. 

31
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WETENSCHAPSRAAD

Laura Buiteman

 Anja van Wijk

Louise Pigeaud
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‐Bij een positieve bevinding kunnen oGTT’s in een 
thuissituatie worden uitgevoerd. 

‐Het vaststellen of de CGM‐glucoseprofielen, die tijdens een 
normale thuissituatie zijn geregistreerd, voorspellend zijn 
voor de uitkomst van de oGTT (normaal, glucose 
intolerantie, diabetes). 

Conclusie: Op grond van ons onderzoek is het aannemelijk 
gemaakt dat CGM‐glucoseprofielen die in een normale 
thuissituatie zijn opgenomen een goede voorspellende 
waarde hebben ten opzichte van de traditionele oGTT, die 
door veel personen als zeer belastend wordt ervaren. 
De CGM‐glucoseprofielen in de normale thuissituatie laten 
aanzienlijke verschillen zien tussen proefpersonen die aan 
identieke leefstijlinterventies, zoals voeding en beweging, 
worden onderworpen. Dit biedt een goede gelegenheid om 
op een datagedreven wijze persoonlijke leefstijladviezen te 
geven. In vervolgstudies van het STAY@HOME‐
diagnostiekproject worden nieuwe methoden ontwikkeld 
voor het bepalen van biomarkers in de thuissituatie, 
bijvoorbeeld met behulp van speekselmonsters en „dried 
blood spots”.    
 
Pitch nr. 6. Kelly van der Vorst, kinderarts en fellow 
allergologie. 
Titel: Starten met een dubbelblinde placebo‐gecontroleerde 
voedselprovocatie met een lagere dosis van 1 mg 
voedseleiwitten verhoogt de veiligheid van de behandeling. 
Een retrospectieve observationele cohortstudie. 
Doel: Dubbelblinde, placebo‐gecontroleerde 
voedselprovocaties (DBPCFC) zijn een belangrijke manier om 
diagnoses te stellen bij voedselallergieën. Volgens het 
PRACTALL consensusrapport is een algemeen schema van 3, 
10, 30, 100, 300, 1000 en 3000 mg toegediende allergenen 
een geschikte en veilige hoeveelheid en een maximum dosis 
van minimaal 2000 mg (cumulatief > 3500 mg) voorkomt 
fout‐negatieve uitslagen. Kinderen kunnen slechts een 
beperkte hoeveelheid provocatievoedsel eten. Deze beperkte 
hoeveelheid dient voldoende allergenen te bevatten om fout‐
negatieve uitslagen te voorkomen en de toediening thuis 

veilig te maken.  
Onze hypothese was dat starten met een lagere dosis van 1 
mg voedseleiwitten de veiligheid van de behandeling 
verhoogt. 
Conclusie: Starten met een voedselprovocatie met een lagere 
dosis van 1 mg voedseleiwitten verhoogt de veiligheid van de 
behandeling. Advies: starten met een extra stap van 1 mg AE. 
(Ernstige reacties kwamen voor zelfs met een startdosis van 1 
mg.). Haalbaarheid: slechts 49% haalde de gewenste intake 
van 3500 mg AE, echter geen fout‐negatieve uitslagen. 
Advies: meer onderzoek, mogelijk kunnen de grenzen 
verlaagd worden zonder toename van fout‐negatieven. 
 
Pitch nr. 7. Jeroen van Egmond, aios orthopedie. 
Titel: Preoperatieve koolhydraatverrijkte drankjes in de 
behandeling van fast‐track primaire totale knieprothese: een 
gerandomiseerde gecontroleerde studie van 168 patiënten.  
Inleiding: een belangrijke component in de fast‐track 
behandeling van totale knieprothese (TKP) is vroege 
mobilisatie. Preoperatief nuchter zijn, kan orthostatische 
hypotensie en orthostatische intolerantie veroorzaken wat 
vroege mobilisatie kan verhinderen.  
Doel: De hypothese was dat het drinken van een 
koolhydraatverrijkt drankje 2‐3 uur voor de operatie een 
manier is om orthostatische hypotensie en orthostatische 
intolerantie te verminderen waardoor de revalidatie na TKP 
verbetert. Primaire uitkomst was om bij twee groepen 
patiënten postoperatieve orthostatische hypotensie en 
intoleratie te vergelijken gedurende de eerste mobilisatie na 
TKP. Secondaire uitkomst was de prevalentie van 
misselijkheid, overgeven en opnameduur te vergelijken 
tussen de twee groepen.  
Conclusie: Preoperatieve koolhydraatverrijkte drankjes 
verminderen postoperatieve orthostatische hypotensie 
tijdens de eerste mobilisatie. De resultaten van deze studie 
kunnen aanleiding zijn om het huidige nuchterbeleid aan te 
passen om de postoperatieve vroege mobilisatie te 
verbeteren.  
 

WETENSCHAPSRAAD

Alle pitchers
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HollandPTC, onderzoeksinstituut 
voor protonen in Delft

Protonentherapie is een bestaande vorm van bestralen met 
minder bijwerkingen doordat de stralingsdosis lokaal wordt 
afgegeven. Het is verzekerde zorg voor (vormen van) 
borstkanker, hersentumoren, hoofdhalstumoren, longkanker, 
lymfoom, slokdarmkanker, seminoom, oogmelanoom, 
chordoom en chondrosarcoom, en tumoren bij kinderen. 

HollandPTC is naast behandelcentrum opgezet als 
onderzoeksinstituut, dit in nauwe relatie met het Erasmus MC, 
het LUMC en de TU Delft. Het wetenschappelijk onderzoek richt 
zich op het aantonen van de meerwaarde van protonentherapie 
en het verbeteren van de behandeling.  
 
Research faciliteiten 
Specifiek voor onderzoek beschikt HollandPTC over een fysica 
lab, een biologisch lab, een uitgebreide research database met 
patiëntinformatie en een bundellijn voor experimenten. 
Onderzoekers van binnen en buiten het HollandPTC R&D 
consortium voeren bij HollandPTC 
protonbestralingsexperimenten uit voor verschillende 
toepassingen, variërend van geavanceerde technologie en 
fundamentele fysica tot radiobiologie. Resultaten van deze 
experimenten worden vertaald naar de ontwikkeling van nieuwe 
apparatuur, nieuwe onderzoeksmethodes en naar de kliniek. De 
klinische onderzoeksfaciliteiten bestaan uit de 3 
behandelruimtes, een PET/CT met hotlab, een CT en 3T MRI.  
 

Op dit moment lopen er diverse klinische studies, onder andere 
op het gebied van hoofdhalstumoren en werken zo’n 30 
promovendi aan uiteenlopend onderzoek. 
 
Contact over onderzoek 
Kijk op www.hollandptc.nl/research/ voor meer informatie. Wilt 
u meer weten over het onderzoeksprogramma van HollandPTC, 
neem dan contact op met medisch en wetenschappelijk 
directeur prof. Marco van Vulpen via 088 501 8800.  
 
Interesse in onderzoek doen bij HollandPTC? Neem contact op 
met het research office via researchoffice@hollandptc.nl.  

P t Th i C tPrrotonen Therapie Centrum

De R&D beamline met proefopstelling.

~Advertorial~
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De casus

Blood, Sweat, and Fears 
Een 21‐jarige vrouw vertelde dat zij al 3 jaar lang korte periodes had waarbij zij 
vanuit de handpalmen en haar gezicht bloed verloor, zonder zich te krabben of 
te verwonden. De bloedingen waren naar eigen zeggen soms heftig en duurden 
1 tot 5 minuten. Hierdoor raakte zij sociaal geïsoleerd. Er zijn aanwijzingen voor 
een angststoornis. Zij had geen psychiatrisch verleden. 
Bij onderzoek was haar huid volledig intact. Geen krabeffecten, geen 
verwondingen. Dit is de foto die gemaakt werd. Het vocht op het gezicht bevat 
erytrocyten. Histologisch was de huid intact. 

  
Bloederig vocht is zichtbaar op het voorhoofd (A) en lager (B). Histologie (C): 
analyse van een bloedend plekje zonder afwijkingen, de huid is intact (HE  
kleuring 20x)1. 
 
 
Wat ziet u op deze foto? Eén van de 4 antwoorden is goed. 
 
1. Dit is een typisch geval van haemolacrima. Dit fenomeen wordt soms ook bij 

Madonnabeelden gezien 
2. Hematohidrose; een verschijnsel dat al beschreven werd in het evangelie van 

Lucas.  
3. Een klinisch verschijnsel dat is vernoemd naar de toespraak van Sir Winston 

Churchill getiteld: Blood, Toil, Tears and Sweat.  
4. Een verschijnsel dat tijdens optredens van verslaafde volkszangers kan 

ontstaan.  
 
 

Door Dave Schweitzer, internist‐endocrinoloog

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 35



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

OVE2 M G L5

 

 
 

E S T R E LGO N O R

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

OVE2 M G  L5

i t

eerste hybHet 

 

 
 

E S T R E LG

NIEUW
ride generieke

O N O R

*b ikt i

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

t w

intra-u

 

 
 

wennn

* gebruikuterien

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

kk
Ver

 

 
 

mkommt
rortroouw

 

 
 

t
wen

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

bibinv
 

 
 

enenennnannvanan
 

 
 

B
l

i
)

ttunuiui
B

 

 
 

Be
lg

iu
m

)
Be

l

 

 
 

Beeld op 

 

 
 

ware grootte

 

 
 

 

 
 

Gebruiksduur 
één hand

Gebruiksduur 
Met 

 

 
 

6 j6 jaatottot 
te bedieied eneenen

ar**

20
22

V
U

I
b

ll
D

W
l

h
G

tB
ij

d
(

 

 
 

20
22

, V
.U

. Is
ab

el
le

 D
e 

W
als

ch
e, 

Gr
oo

t-B
ijg

aa
rd

en
 (

 

 
 

* Zie SmPC voor meer info
** Levosert® wordt gebru
menstrueel bloedverlies (
Zie de verkorte productin

 

 
 

uitgave
are bloedingen teru
(6 jaar) en behande
an insertieormatie over de wijze v

ikt voor anticonceptie (
(6 jaar, of eerder als zwa
nformatie elders in deze 

 

 
 

ugkomen)
eling van zwaar 

 

 
 

 

 
 

KE
DP

/D
AE

QX
R/

ND
L

d
t

f
ti

05
/2

 

 
 

KE
DP

/D
AE

QX
R/

ND
L, 

da
te

 o
f c

re
at

io
n 

05
/2

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezo

 

 

 
onde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g
E

 

 

 

vraagt om gezonde voe
gezondheidszorg. Een sn
Eten is een serieuze zaak

Wij bieden culinaire zor

voed

 

 

 

eding waar je
neller herstel
k, zeker in de
rgconcepten.

ding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maa

e
ess

 

 

 

altijden. Van glutenvrij-, e
of gepureerde gerech

dieetwensen gedacht.V
In ons assortime

en diëtisten bekijken een
sentiële voedingsstoffen

trek van krijgt. Boordev
g gg g

 

 

 

 eiwit verrijkte
hten tot halal-
Van gemalen

ent is aan alle

alle kanten.
n maaltijd van
n. Onze chefs
vol smaak en

g jg j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
maa

 

 

 

en ondersteunen wij 
Daarnaast trainen wij m
en de meest geschikte
over doelgroepgerich

idee tot uitvoering. Wij g
Onze concepten realis

met een lactose
maaltijden tot gerechten v
altijden. Van glutenvrij , e

 

 

 

 bij logistieke
medewerkers
e apparatuur.
te maaltijden

 geven advies
seren wij van

e-intolerantie.
 voor mensen
 eiwit verrijkte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

van een gebalancee
overhouden en patiën

we ervoor dat medewerk

veranderingstrajecten. 
en ondersteunen wij 

 

 

 

erde maaltijd.
nten genieten
kers meer tijd

 Dankzij onze
 bij logistieke

 

 

 

mak
Let’s 

 

 

ke it
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

healthh lthmak
 

 

 

lthierlthke it
 

 

 

 

 

 

he

 

 

 

ealthcare

B
l

i
)

BBe
lg

iu
m

)
Be

l
20

22
V

U
I

b
ll

D
W

l
h

G
tB

ij
d

(
20

22
, V

.U
. Is

ab
el

le
 D

e 
W

als
ch

e, 
Gr

oo
t-B

ijg
aa

rd
en

 (
KE

DP
/D

AE
QX

R/
ND

L
d

t
f

ti
05

/2
KE

DP
/D

AE
QX

R/
ND

L, 
da

te
 o

f c
re

at
io

n 
05

/2

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 37



2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 38



Het goede antwoord is 2.  
 
Uitleg antwoord 2: De dermatoloog Moritz Kaposi 
beschreef hematohidrose in 1895. Verder wordt dit 
fenomeen beschreven in zo’n 76 case reports tussen 
de 17e eeuw en 1980. In  bronnen uit de Oudheid 
wordt het verschijnsel beschreven bij opgezweepte 
paarden (Aristoteles en diens opvolger 
Theophrastus).  
Bij mensen wordt dit fenomeen voor het eerst 
beschreven bij Christus die angstig biddend werd 
aangetroffen in de tuin van Gethsemane vlak voor 
zijn arrestatie (Lucas 22: 39‐46). Een bloedzwetende 
Christus is afgebeeld op het tabernakelstuk 
hieronder. In 1749 maakt Richard Mead, 
geïnspireerd door een religieuze tekst, 
hematohidrose als volgt medisch toegankelijk: „Het 
komt soms voor dat poriën zo extreem dilateren 

door heftige emotie of 
inspanning dat er zelfs bloed 
uitkomt waardoor er 
bloedig zweet verschijnt.”  
Een opsomming van recente 
casuïstiek (2004‐17) treft u 
in Appendix 2 van het paper 
van Jacalyn Duffin1. 
  
Christus op de Olijfberg. 
Wegkapel in Taiste, Italiё.  
 

Uitleg antwoord 1: Hematohidrosis en hemolacria 
zijn twee totaal verschillende fenomenen. In het 
laatste geval verschijnt er bloed uit het oog. Ook dit 
fenomeen kent een religieuze 
context. Zo maakte Fabio 
Gregoria uit Pantano, Italië 
bekend dat zijn dochtertje hun 
Madonnabeeld bloed zag 
huilen (zie foto).  

 
Echter, er is over dit fenomeen ook 
oogheelkundige casuïstiek 
beschreven in de vakliteratuur. Op 
de foto ziet u het met bloed 
betraande gezicht van een 21‐jarige 
vrouw gemaakt m.b.v. een selfie. 
Het verschijnsel berustte op een 

conjunctivaal pyogeen granuloom van het 
bovenooglid2.  
 

Uitleg bij antwoord 3: Winston Churchill overtuigde 
het Britse parlement in 1940 om actief aan de 
oorlog tegen Nazi‐Duitsland deel te nemen en 
beëindigde zijn toespraak met de woorden: „I have 
nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.” 
Churchill leed aan aanvallen van depressie (die hij 
metaforisch omschreef als My Black Dog) en die hij 
bestreed met alcohol en het barbituraat Seconal® 
om te kunnen slapen. Zijn arts dr. Charles Wilson, 
die Churchill ‘mijn toverpillenvoorschrijver’ noemde 
(„a purveyor of nostrums’’) bracht zonder enige 
vorm van informed consent hierover een dagboek 
uit onder de naam Lord Moran. Churchill had 
onomstotelijk onthoudingsverschijnselen maar geen 
hematohidrose. 
 
Uitleg bij antwoord 4: Op 21 
september 2004 overleed de 
volkszanger André Hazes op 
53‐jarige leeftijd. Hij was 
benauwd en werd met hoge 
koorts in het Hofpoort 
ziekenhuis opgenomen. Zijn 
flamboyante leven werd 
gekenmerkt door stress, 
angst en overmatig sigaretten‐ en alcoholgebruik. 
Zweet en tranen vloeiden veelvuldig zowel tussen 
als tijdens optredens. Voor zover bekend had hij 
geen bloedingen. Er wordt gespeculeerd dat een 
Legionellapneumonie hem fataal is geworden.3 
  
Een lach met tranen, 
Zo voel ik mij vandaag. 
Geproefd van het leven, 
Zo veel vrienden, ongekend. 
 
Met bloed, zweet en tranen, 
Zei ik: „Rot hier nu maar op!” 
Met bloed, zweet en tranen, 
Zei ik: „Vrienden, dag vrienden, 
De koek is op.”  
 
 
Bronnen 
1. Duffin J CMAJ, 2017 189 (42) : E1315–1. 
2. Idowu ea. Optom Vis Sci 2021 Mar 1;98(3):217‐

221.  
3. https://www.ad.nl/show/andre‐hazes‐stierf‐aan‐

legionella~af18507d/ 
 

September 2022

39 

Uitwerking casus

September 2022

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 39



   
Pr

od
uc

tin
fo

rm
at

ie
 e

n 
re

fe
re

nt
ie

s 
el

de
rs

 in
 d

ez
e 

ui
tg

av
e.

  C
-A

PR
O

M
/N

L/
PL

E/
00

09

PLENADREN: éénmaal daags is geïndiceerd voor de be
*gemeten met AddiQoL questionnaire

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 40



Hydrocortisontabletten met gereguleerde afgifte

de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie bij volwassenen2

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 41



Gepubliceerd

Alle abstracts van wetenschappelijke artikelen die door 
Reinier de Graaf 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. Om dubbelingen te voorkomen, staat een artikel 
alléén bij de Zorgeenheid en het specialisme van de 1e auteur 
van Reinier de Graaf. 
 
Onderstaande publicaties zijn in peer reviewed tijdschriften 
gepubliceerd.  
 
ZE Acute Zorg 
  
Cardiologie 
Gürgöze MT, Kardys I, Akkerhuis KM, Oemrawsingh RM, 
Groot HE, van der Harst P, et al., waaronder Ronner E. 
Relation of Iron Status to Prognosis After Acute Coronary 
Syndrome. Am J Cardiol. 2022;168(Apr):22‐30.  
 
Intensive Care 
Ahuja S, de Grooth H‐J, Paulus F, van der Ven F, Neto AS, 
Schultz MJ, et al., waaronder coll. Buiteman‐Kruizinga LA, 
van der Heiden PLJ. Association between early cumulative 
fluid balance and successful liberation from invasive 
ventilation in COVID‐19 ARDS patients ‐ insights from the 
PRoVENT‐COVID study: a national, multicenter, 
observational cohort analysis. Crit Care. 2022;26(1):157. 
 
Botta M, Tsonas AM, Sinnige JS, de Bie AJR, Bindels A, Ball L, 
et al., waaronder Buiteman‐Kruizinga LA, van der Heiden 
PLJ. Effect of Automated Closed‐loop ventilation versus 
convenTional VEntilation on duration and quality of 
ventilation in critically ill patients (ACTiVE) ‐ study protocol 
of a randomized clinical trial. Trials. 2022;23(1):348. 
 
Grim CCA, van der Wal LI, Helmerhorst HJF, van Westerloo 
DJ, Pelosi P, Schultz MJ, et al., waaronder coll. Dawson L, van 
der Heiden PLJ, Schriel‐van den Berg EY. ICONIC study‐
conservative versus conventional oxygenation targets in 
intensive care patients: study protocol for a randomized 
clinical trial. Trials. 2022;23(1):136. 
 
Roozeman JP, Mazzinari G, Serpa Neto A, Hollmann MW, 
Paulus F, Schultz MJ, et al., waaronder coll. Buiteman‐
Kruizinga LA, van der Heiden PLJ. 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. 2022;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. 2022;68:22‐30. 
 
Longgeneeskunde 
Eindhoven SC, Türk Y, van der Veer T, Oosterbaan‐Beks M, 
Goes‐de Graaff B, Bendien SA, et al., waaronder de Kluijver 
J. Voice bubbling therapy for vocal cord dysfunction in 
difficult‐to‐treat asthma ‐ a pilot study. J Asthma. 
2022;59(1):200‐5. 
 
Spoedeisende Hulp 
Candel BGJ, Karsonopoero CAM, Arpots R, Mans S, Morsink 
MEB, Duijst WLJM. Nauwelijks bezwaar van SEH‐patiënten 
tegen terugkoppeling medische gegevens. Ned Tijdschr 
Geneeskd. 2022;166:D6384. 
 
ZE Chronische Zorg en Ouderen 
 
Geriatrie 
van Melick EJM, Peters van Neijenhof RJG, Hoekstra F, de 
Wolf MM. Acute interstitiële nefritis, een zeldzame, maar 
potentieel gevaarlijke bijwerking van clozapine. Tijdschr 
Psychiatr. 2022;64(3):173‐7. 
 
Smits RAL, Trompet S, van der Linden CMJ, van der Bol JM, 
Jansen SWM, Polinder‐Bos HA, et al., waaronder Ellerbroek 
JLJ. Characteristics and outcomes of older patients 
hospitalised for COVID‐19 in the first and second wave of 
the pandemic in The Netherlands: the COVID‐OLD study. 
Age Ageing. 2022;51(3):afac048. 
 
Vondeling AM, Hazen J, van Huis‐Tanja LH, Schiphorst AHW, 
van der Bol J, Dekker JW, et al. Factors associated with 
survival in older patients with stage I‐III colorectal 
carcinoma who were not managed curatively in the 
Netherlands. J Geriatr Oncol. 2022;13(5):667‐72. 
 
Nefrologie en Endocrinologie 
Bonenkamp AA, Vonk S, Abrahams AC, Vermeeren YM, van 
Eck van der Sluijs A, Hoekstra T, et al., waaronder coll. 
Huisman SJ. Comorbidity is not associated with dialysis 
modality choice in patients with end‐stage kidney disease. 
Nephrology (Carlton). 2022;27(6):510‐8.  
 
van Eck van der Sluijs A, Bonenkamp AA, van Wallene VA, 
Hoekstra T, Lissenberg‐Witte BI, Dekker FW, et al., 
waaronder coll. Huisman SJ. Differences in hospitalisation 
between peritoneal dialysis and haemodialysis patients. Eur 
J Clin Invest. 2022;52(6):e13758.  
Neurologie en Neurochirurgie 
Amini M, van Leeuwen N, Eijkenaar F, van de Graaf R, 

42 

Reinier Research

Redactie: Dave Schweitzer en Jozé Arkesteijn

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 42



43

September 2022

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Samuels N, van Oostenbrugge R, et al., waaronder coll. 
Aerden LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Estimation of treatment 
effects in observational stroke care data: comparison of 
statistical approaches. BMC Med Res Methodol. 
2022;22(1):103. 
  
van den Berg LA, Berkhemer OA, Fransen PSS, Beumer D, 
Lingsma H, Majoie CBM, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Economic Evaluation of Endovascular 
Treatment for Acute Ischemic Stroke. Stroke. 
2022;53(3):968‐75. 
 
Bernsen MLE, Bruggeman AAE, Brouwer J, Emmer BJ, 
Majoie C, Coutinho JM, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Aspiration Versus Stent Retriever 
Thrombectomy for Posterior Circulation Stroke. Stroke. 
2022;53(3):749‐57. 
 
Compagne KCJ, Kappelhof M, Hinsenveld WH, Brouwer J, 
Goldhoorn RB, Uyttenboogaart M, et al., waaronder coll. 
Aerden LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Improvements in 
Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke: A 
Longitudinal Study in the MR CLEAN Registry. Stroke. 
2022;53(6):1863‐72. 
 
van de Graaf RA, Samuels N, Chalos V, Lycklama à Nijeholt 
GJ, van Beusekom H, Yoo AJ, et al., waaronder coll. Aerden 
LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Predictors of poor outcome 
despite successful endovascular treatment for ischemic 
stroke: results from the MR CLEAN Registry. J Neurointerv 
Surg. 2022;14(7):660‐5. 
 
den Hartog SJ, Roozenbeek B, Boodt N, Bruggeman AAE, van 
Es ACGM, Emmer BJ, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Effect of first pass reperfusion on 
outcome in patients with posterior circulation ischemic 
stroke. J Neurointerv Surg. 2022;14(4):333‐40.  
 
Holswilder G, Stuart MP, Dompeling T, Kruyt ND, Goeman JJ, 
van der Lugt A, et al., waaronder coll. Aerden LAM, Dallinga 
RJ, Bodde K. The prognostic value of extracranial vascular 
characteristics on procedural duration and revascularization 
success in endovascularly treated acute ischemic stroke 
patients. Eur Stroke J. 2022;7(1):48‐56. 
 
Janssen PM, van Overhagen K, Vinklárek J, Roozenbeek B, 
van der Worp HB, Majoie CB, et al., waaronder coll. Aerden 
LAM, Dallinga RJ, Bodde K. Between‐Center Variation in 
Outcome After Endovascular Treatment of Acute Stroke: 
Analysis of Two Nationwide Registries. Circ Cardiovasc Qual 
Outcomes. 2022;15(3):e008180. 
 
Kremers F, Venema E, Duvekot M, Yo L, Bokkers R, Lycklama 
À Nijeholt G, et al., waaronder coll. Aerden LAM, Dallinga 
RJ, Bodde K. Outcome Prediction Models for Endovascular 
Treatment of Ischemic Stroke: Systematic Review and 

External Validation. Stroke. 2022;53(3):825‐36.  
 
Pirson FAV, Boodt N, Brouwer J, Bruggeman AAE, den Hartog 
SJ, Goldhoorn RB, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Endovascular Treatment for Posterior 
Circulation Stroke in Routine Clinical Practice: Results of the 
Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular 
Treatment for Acute Ischemic Stroke in the Netherlands 
Registry. Stroke. 2022;53(3):758‐68.  
 
Verschoof MA, Groot AE, de Bruijn S, Roozenbeek B, van der 
Worp HB, Dippel DWJ, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Clinical Outcome After Endovascular 
Treatment in Patients With Active Cancer and Ischemic 
Stroke: A MR CLEAN Registry Substudy. Neurology. 
2022;98(10):e993‐e1001.  
 
Zoetmulder R, Bruggeman AAE, Išgum I, Gavves E, Majoie 
CBLM, Beenen LFM, et al., waaronder coll. Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Bodde K. Deep‐Learning‐Based Thrombus 
Localization and Segmentation in Patients with Posterior 
Circulation Stroke. Diagnostics (Basel). 2022;12(6):1400. 
 
Revalidatie 
Stokman‐Meiland DCM, Groeneveld IF, Arwert HJ, van der 
Pas SL, Meesters JJL, Rambaran Mishre RD, et al. The course 
of depressive symptoms in the first 12 months post‐stroke 
and its association with unmet needs. Disabil Rehabil. 
2022;44(3):428‐35. 
 
ZE Moeder en Kind 
 
Allergologie 
Slabbers G, de Groot H. De nieuwe Nederlandse Richtlijn 
Immunotherapie voor Patiënten met Allergische 
Rhinoconjunctivitis met of zonder Astma. Ned Tijdschr 
Allergie, Astma, Klin Immunol. 2022;22(1):4‐10. 
 
Verheggen TP, van Veen LN, de Groot H. Granengerelateerde 
klachten bij kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 
2022;165:D5642. 
 
Fertiliteitscentrum 
Rosielle K, Kamphuis D, van Welie N, Roest I, Mozes A, van 
Santbrink EJP, et al. Oil‐based versus water‐based contrast 
media for hysterosalpingography in infertile women of 
advanced age, with ovulation disorders or a high risk for 
tubal pathology: study protocol of a randomized controlled 
trial (H2Oil2 study). BMC Womens Health. 2022;22(1):123. 
 
 
 
 
 
 
 

2022_2.qxp_Opmaak 1  06-09-2022  11:06  Pagina 43



Gynaecologie 
Algera MD, van Driel WJ, Slangen BFM, Kruitwagen RFPM, 
Wouters MWJM, et al., waaronder coll. Baalbergen A. 
Impact of the COVID‐19‐pandemic on patients with 
gynecological malignancies undergoing surgery: A Dutch 
population‐based study using data from the ‘Dutch 
Gynecological Oncology Audit’. Gynecol Oncol. 
2022;165(2):330‐8.  
Lansbergen‐Mensink MAA, Bremer HA, Langendijk PNJ, 
Milani AL, Maaskant JM. Multimodale pijnbehandeling 
tijdens de baring: Toevoeging paracetamol geeft geen 
reductie in remifentanil gebruik. NTOG. 2022;135(Mei):202‐
4.  
 
van der Vaart LR, Vollebregt A, Milani AL, Lagro‐Janssen AL, 
Duijnhoven RG, Roovers JW, et al. Authors’ reply re: Pessary 
or surgery for a symptomatic pelvic organ prolapse, PEOPLE 
study: a multicentre prospective cohort study. BJOG. 
2022;129(6):1008‐10. 
 
van der Vaart LR, Vollebregt A, Milani AL, Lagro‐Janssen AL, 
Duijnhoven RG, Roovers JWR, et al. Pessary or Surgery for a 
Symptomatic Pelvic Organ Prolapse, PEOPLE study: A 
Multicenter Prospective Cohort Study. BJOG. 
2022;129(5):820‐9. 
 
van der Zanden V, van Soolingen NJ, Viddeleer AR, Trum JW, 
Amant F, Mourits MJE, et al., waaronder Baalbergen A. Loss 
of skeletal muscle density during neoadjuvant 
chemotherapy in older women with advanced stage ovarian 
cancer is associated with postoperative complications. Eur J 
Surg Oncol. 2022;48(4):896‐902. 
 
Kindergeneeskunde 
de Veld L, van Hoof JJ, Wolberink IM, van der Lely N. De 
prevalentie van psychische aandoeningen onder jongeren 
opgenomen met een alcoholintoxicatie. Tijdschr 
Jeugdgezondheidsz. 2022;54(1):2‐8.  
 
de Veld L, van der Lely N, Hermans BJM, van Hoof JJ, Wong 
L, Vink AS. QTc prolongation in adolescents with acute 
alcohol intoxication. Eur J Pediatr. 2022;181(7):2757‐70. Hier 
bestuderen onderzoekers de prevalentie en het risico van een 
verlengde QTc‐tijd onder adolescenten met alcoholintoxicatie 
in de leeftijd van 10‐18 jaar. De QTc‐tijd werd berekend met 
zowel de Bazett‐formule (QTc(B)) als de Fridericia‐formule 
(QTc(F)). Indien mogelijk, werd een ECG binnen 1 jaar na 
opnamedatum verkregen en ter vergelijking als referentie in 
het onderzoek meegenomen. In totaal werden 317 
adolescenten geïncludeerd; 13,3% had een QTc(B) en 7,9% 
een QTc(F) tijd die langer bleek dan het geslachts ‐en 
leeftijdspecifieke 95e percentiel. Geen van de adolescenten 
had een QTc(B) of QTc(F) > 500 ms, maar 11,8% had wel een 
QTc(B)‐verlenging van > 60 ms (overigens niemand volgens 
het QTc(F)algoritme) t.o.v. de eigen referentie. QT‐verlenging 
werd voornamelijk toegeschreven aan een verhoging van de 
hartslag tijdens de alcoholintoxicatie. De factoren ‘man’ en 
‘hypokaliëmie’ bleken risicofactoren voor QTc‐verlenging. Er 

werden geen ventriculaire aritmieën vastgesteld. Ongeveer 
10% had een QTc‐verlenging op het ECG. Het voorkomen van 
zowel geleidingstijden‐verlengende medicatie als 
hypokaliëmie in het bloed worden in geval van presentatie 
„alcohol‐intoxicatie bij jongeren’’ aanbevolen. Ook strekt het 
verrichten van een ECG bij ontslag ter vergelijking tot 
aanbeveling. 
 
Stocker M, Daunhawer I, van Herk W, El Helou S, Dutta S, 
Schuerman FABA, et al., waaronder van der Meer‐Kappelle 
LH. Machine Learning Used to Compare the Diagnostic 
Accuracy of Risk Factors, Clinical Signs and Biomarkers and 
to Develop a New Prediction Model for Neonatal Early‐onset 
Sepsis. Pediatr Infect Dis J. 2022;41(3):248‐54.  
 
Zanetto L, van de Maat J, Nieboer D, Moll H, Gervaix A, Da 
Dalt L, et al., waaronder coll. Noordzij J. Diagnostic variation 
for febrile children in European emergency departments. 
Eur J Pediatr. 2022;181(6):2481‐90.  
 
ZE Oncologie 
 
GE Chirugie 
van Amstel P, Bakx R, van der Lee JH, van der Weide MC, 
Eekelen RV, Derikx JPM, et al., waaronder coll. Bloemendaal 
ALA. Identification of the optimal treatment strategy for 
complex appendicitis in the paediatric population: a 
protocol for a multicentre prospective cohort study (CAPP 
study). BMJ Open. 2022;12(2):e054826. 
 
Bomhof‐Roordink H, Stiggelbout A, Gärtner F, Portielje JEA, 
de Kroon C, Peeters KCMJ, et al., waaronder Dekker JW. 
Patient and physician shared decision making behaviors in 
oncology: Evidence on adequate measurement properties of 
the iSHARE questionnaires. Patient Educ Couns 
2022;105(5):1089‐100. 
 
Daamen LA, Dorland G, Brada LJH, Groot VP, van Oosten AF, 
Besselink MG, et al., waaronder Roos D. Preoperative 
predictors for early and very early disease recurrence in 
patients undergoing resection of pancreatic ductal 
adenocarcinoma. HPB (Oxford). 2022;24(4):535‐46. 
 
Giesen LJX, Olthof PB, Elferink MAG, van Westreenen HL, 
Beets GL, Verhoef C, Dekker JWT. Changes in rectal cancer 
treatment after the introduction of a national screening 
program; Increasing use of less invasive strategies within a 
national cohort. Eur J Surg Oncol. 2022;48(5):1117‐22. 
Vernieuwing van behandelstrategieën en de introductie van 
bevolkingsonderzoek voor colorectaal carcinoom hebben 
vermoedelijk invloed op de resectiepercentages van deze 
afwijkingen. Deze beïnvloeding wordt d.m.v. 
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2022;48(4):873‐82. Complicaties vlak na 
colorectaalcarcinoom‐chirurgie hebben invloed op de 
overleving. Doel van deze landelijke studie is om de implicatie 
van chirurgische complicaties op de overleving vast te stellen 
en op de overleving van de overlevenden 1 jaar post‐OK (CS‐
1). Het betreft registratieonderzoek (Nederlandse ‘ColoRectal 
Audit’), periode 2011‐ 2017; inclusie: eenieder met primair 
colorectaal carcinoom, in totaal 43.908 met coloncarcinoom 
en16.955 patiënten met rectumcarcinoom, mediane follow‐
up: respectievelijk 66,1 en 66,5 maanden. De 
vijfjaarsoverleving in de coloncarcinoomgroep: 73,2% (in 
geval van geen complicaties), en 65,4% (in geval van 
chirurgische complicaties), en 52,9% (in geval van niet‐
chirurgische complicaties), en 51,8% (in geval van 
gecombineerde complicaties). De overeenkomstige 
vijfjaarsoverleving in de rectumcarcinoom groep: 76,9; 72,7; 
64,9 en 63,2% (p<0,001). Met behulp van multivariabele 
analyse werden de volgende risico’s vastgesteld 

(coloncarcinoom): HR 1,198 (1,136‐1,264) voor chirurgische, 
HR 1,489 (1,423‐1,558) voor niet‐chirurgische en HR 1.590 
(1.505‐1.681) voor gecombineerd type complicaties. In de 
groep met rectumcarcinoom: HR’s 1,193 (1,097‐1,2297), 
1,456 (1,346‐1,329) en 1,489 (1,357‐1,633). Chirurgische 
complicaties bleken alleen te zijn geassocieerd met een 
slechtere CS‐1 uitkomst in geval van rectumcarcinoom (HR 
1,140 (1,050‐1,260), niet in geval van coloncarcinoom (HR 
1,007 (0,943‐1,075)). Kortom, niet‐chirurgische complicaties 
hebben een grotere impact op de overleving dan chirurgische 
complicaties. De impact van chirurgische complicaties op de 
overleving was na het eerste jaar van overleving nog 
meetbaar bij rectumcarcinoom, maar niet mee bij 
coloncarcinoom.  
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Int Open. 2022;10(4):E549‐e57. Dit onderzoek betreft 
bestudering van „kwaliteit van diagnostiseren’ door een 
Nederlands MDL‐interventieconsortium. Het gaat om 
endoscopische echografie (EUS)‐geleide weefselverwerving 
(TA) van solide pancreas laesies. Het betreft follow‐up van 
kwaliteit d.m.v. cumulatieve som (CUSUM) leercurves. De 
doelstelling was om trends in kwaliteit te beoordelen en het 
effect van feedback m.b.v. van CUSUM vast te stellen 
gedurende de periode 2015 en 2018; o.b.v. gegevens van 5 
centra als totaal en per centrum. Eindpunten: verschillende 
officiële prestatie‐indicatoren zoals rate of adequate sample 
(RAS) en diagnostic yield of malignancy (DYM). Tijdens de 
onderzoeksperiode werd a.d.h.v. de uitkomsten ook feedback 
verleend over RAS en DYM. De inclusie betreft 431 EUS‐
geleide TA‐procedures onder 403 patiënten. De totale en per 
centrum opgeleverde RAS nam toe. Ook DYM nam in de 5 
centra toe en het vooraf vastgesteld prestatiedoel (DYM: 
70%) werd gehaald. Per centrum deden drie uit vijf centra het 
goed. In één centrum nam de DYM fors af, door tijdelijke 
afwezigheid van een senior cytopatholoog. De conclusie van 
het onderzoek luidt dat CUSUM‐leercurves goed bruikbaar 
zijn om de kwaliteit van endoscopische echografie (EUS)‐
geleide weefseldiagnostiek te monitoren en te verbeteren.   
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Vroege mortaliteit < 30 dagen onder heupfractuurpatiënten is 
+/‐ 9,6%. Een in Nederland ontwikkeld instrument ter 
inschatting voor hoog risico vroege mortaliteit is de ‘Almelo 
Hip Fracture Score’ (AHFS). AHFS wordt in dit onderzoek 
extern gevalideerd door het referentiecohort uit Almelo met 
een nieuw Delfts cohort te vergelijken. Delftse 
patiëntengegevens worden vanaf opname verzameld en met 
die van AHFS (Almelo retrospectief verzameld) vergeleken 
(AHFS‐scores, sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende 
waarde, negatief voorspellende waarde en oppervlakte onder 
de curve). 422 patiënten >70 jaar worden geïncludeerd. 
Sterfte <30 dagen post‐OK (Delft): 7,6% versus 7,5% (Almelo). 
Voor het afkappunt van hoog risico was de specificiteit 95,4% 
(Delft) versus 92,5% (Almelo) en voor laag risico 75,9% (Delft) 
vs. 78,1% (Almelo). AUC (ROC‐curve): 0,70 (95% CI 0,60‐0,79) 
(Delft) versus 0,82 (Almelo). Kortom, vergelijkbare AHFS‐
scorekwaliteiten en bruikbaarheid ervan in de klinische 
praktijk.  
 
Stafdienst 
 
Directie 
van Veenendaal H, Peters LJ, Ubbink DT, Stubenrouch FE, 
Stiggelbout AM, Brand PL, Vreugdenhil G, Hilders CG. 
Effectiveness of Individual Feedback and Coaching on 
Shared Decision‐making Consultations in Oncology Care: 
Protocol for a Randomized Clinical Trial. JMIR Res Protoc. 
2022;11(4):e35543. 
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE MAYZENT® 0,25 EN 2 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. 

Samenstelling Filmomhulde tablet met respectievelijk 0,25 mg of 2 mg siponimod (als fumaarzuur). Bevat o.a. sojalecithine en lactose. Indicatie(s) Volwassen patiënten met secundaire progressieve 

multiple sclerose (SPMS) met actieve ziekte gedefinieerd door exacerbaties (relapses, schubs, opstoten) of kenmerken van ontstekingsactiviteit aangetoond door beeldvormende technieken. 

Farmacotherapeutische groep Selectieve immunosuppressiva. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor pinda’s, soja of voor een van de hulpstoffen, Immunodeficiëntiesyndroom, 

Voorgeschiedenis van progressieve multifocale leukencefalopathie (PML) of cryptokokkenmeningitis (CM), Actieve maligniteiten, Ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C), Patiënten die in de 

voorgaande 6 maanden een myocardinfarct (MI), instabiele angina pectoris, beroerte/TIA, gedecompenseerd hartfalen of NYHA-klasse III/IV hartfalen hebben gehad, Patiënten met een voorgeschiedenis 

van tweedegraads atrioventriculair (AV) blok type Mobitz-II of derdegraads AV-blok, sinoatriaal hartblok of sicksinussyndroom, als ze geen pacemaker dragen, Patiënten die homozygoot zijn voor het 

CYP2C9*3 genotype. Tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en die geen effectieve anticonceptie gebruiken. Waarschuwingen Vóór de start van de behandeling en 

periodiek tijdens de behandeling moet een recent compleet bloedbeeld (CBC) beschikbaar zijn. Een absolute aantal lymfocyten < 0,2 x 109/l, indien bevestigd, moet leiden tot een dosisverlaging of tijdelijke 

onderbreking van de behandeling. Het starten van de behandeling dient uitgesteld te worden bij patiënten met een ernstige actieve infectie totdat deze is verdwenen. Waakzaamheid is geboden voor 

klinische symptomen of MRI bevindingen die kunnen wijzen op PML of CM. Patiënten zonder een door een arts bevestigde voorgeschiedenis van varicella of zonder een gedocumenteerde volledige 

vaccinatie tegen VZV dienen getest te worden op antilichamen tegen VZV vóór de start van de behandeling. Een volledige vaccinatie van antilichaam negatieve patiënten met het varicellavaccin wordt 

aanbevolen vóór de start van de behandeling met siponimod. Het gebruik van levend verzwakte vaccins dient vermeden te worden wanneer patiënten siponimod gebruiken en gedurende 4 weken na 

het stoppen van de behandeling. Andere soorten vaccins kunnen minder effectief zijn wanneer ze toegediend worden tijdens de behandeling met siponimod. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig 

gebruik van antineoplastica, immunomodulentia of immunosuppressiva met siponimod vanwege het risico op additieve effecten op het immuunsysteem. Behandeling met siponimod dient niet opgestart 

te worden bij patiënten met macula-oedeem totdat dit verholpen is. Bij alle patiënten wordt 3-4 maanden na de start van de behandeling een oogheelkundig onderzoek aanbevolen. Voorzichtigheid is 

geboden bij het gebruik van siponimod bij patiënten met een voorgeschiedenis van diabetes mellitus, uveïtis of een onderliggende/gelijktijdige retina aandoening vanwege een mogelijk verhoogd risico op 

macula oedeem. Het wordt aanbevolen een ECG uit te voeren vóór toediening en nauwlettende monitoring uit te voeren tijdens de behandeling bij patiënten met bepaalde hartaandoeningen, vanwege 

het risico op bradycardie. Vanwege het risico op ernstige hartritmestoornissen of significante bradycardie dient siponimod niet te worden gebruikt bij patiënten met: voorgeschiedenis van symptomatische 

bradycardie of terugkerende syncope, ongecontroleerde hypertensie, of ernstige onbehandelde slaapapneu. Recente (< 6 maanden) transaminase en bilirubinewaarden dienen beschikbaar te zijn vóór 

het starten van de behandeling met siponimod. Tijdens de start van de behandeling dient siponimod niet gelijktijdig te worden gebruikt bij patiënten die antiaritmica uit klasse Ia of klasse III, QT verlengende 

geneesmiddelen met bekende aritmogene eigenschappen, hartslagverlagende calciumkanaalblokkers of andere hartslagverlagende stoffen krijgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer siponimod wordt 

gestart bij patiënten die bètablokkers krijgen vanwege de additieve effecten op het verlagen van de hartslag. Bij patiënten die symptomen ontwikkelen die duiden op een gestoorde leverfunctie dienen 

de leverenzymen gecontroleerd te worden en de behandeling met siponimod gestaakt te worden als er een significante leverbeschadiging wordt bevestigd. Gevallen van basaalcelcarcinoom en andere 

vormen van huidkanker zijn gemeld bij een langere blootstelling aan siponimod. Huidonderzoek wordt aanbevolen bij de start van de behandeling en daarna elke 6 tot 12 maanden met inachtneming van 

klinische beoordeling. Patiënten moeten dringend worden geadviseerd om verdachte huidlaesies onmiddellijk aan hun arts te melden en zich niet zonder bescherming bloot te stellen aan zonlicht en geen 

gelijktijdige fototherapie met UV B straling of PUVA-fotochemotherapie te krijgen. Waakzaamheid is geboden voor onverwachte neurologische of psychiatrische klachten/verschijnselen van versnelde 

neurologische achteruitgang (posterieur reversibel encefalopathiesyndroom). Bij het overschakelen van een immunosuppressieve of -modulerende behandeling moet rekening worden gehouden met de 

halfwaardetijd en het werkingsmechanisme van de andere therapie. Starten van de behandeling met siponimod na alemtuzumab wordt niet aanbevolen. De bloeddruk dient regelmatig gecontroleerd te 

worden tijdens de behandeling met siponimod. Voor de start van de behandeling met siponimod moet bij patiënten het genotype voor CYP2C9 worden bepaald om vast te stellen of met de behandeling 

kan worden gestart of dat een eventuele dosisaanpassing nodig is. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten vóór aanvang van de behandeling worden geïnformeerd over het risico voor de foetus 

en een negatief zwangerschapstestresultaat hebben. Zij moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende minstens 10 dagen na het staken van de behandeling. Patiënten 

dienen gecontroleerd te worden op relevante verschijnselen van mogelijk ernstige exacerbatie of terugkeer van hoge ziekteactiviteit bij het staken van de behandeling met siponimod en indien nodig dient 

een geschikte behandeling te worden ingesteld. Een bepaling van het aantal lymfocyten in het perifere bloed kan niet gebruikt worden om de status van de lymfocyten subsets vast te stellen van een met 

siponimod behandelde patiënt. Bijwerkingen Zeer vaak Hoofdpijn, hypertensie, leverfunctietest verhoogd. Vaak Herpes zoster, naevus naevocellularis, basaalcelcarcinoom, duizeligheid, convulsie, tremor, 

macula-oedeem, bradycardie, atrioventriculair blok (eerste- en tweedegraads), misselijkheid, diarree, pijn in extremiteit, perifeer oedeem, asthenie, longfunctietest verlaagd. Afleverstatus UR. Verpakking 
en prijs Zie Z-Index Vergoeding Volledig vergoed indien voldaan aan de in bijlage 2 genoemde voorwaarden Registratiehouder Novartis Europharm Limited. Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma 

B.V., Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam. Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 088-0452111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl/medicijnen/mayzent. 

Datering verkorte productinformatie november 2021.

Referenties: 1. Amato MP, et al. J Neurol. 2013;2606:1452-1468. 2. Achiron A, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:744-749.

3. Gross HJ, et al. Neuropsychiatr Dis Treat.2017;13:1349-1357; 4. Ziemssen T, et al. J Neurol. 2016;263(6):1053-1065.
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Verkorte Productinformatie Saxenda®

Naam: Saxenda® 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen. Samenstelling en farmaceutische vorm: 
liraglutide 6 mg/ml, oplossing voor injectie. Indicaties: Volwassenen: Saxenda® is geïndiceerd als aanvulling op een 
caloriearm dieet en verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing bij volwassen patiënten met 
een aanvankelijke BMI (Body Mass Index) van:  30 kg/m² (obesitas), of  27 kg/m² tot < 30 kg/m² (overgewicht) die ten 
minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit hebben, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), 
hypertensie, dyslipidemie of obstructieve slaapapneu. Behandeling met Saxenda® moet worden gestaakt als de patiënt 
na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaamsgewicht is 
kwijtgeraakt. Adolescenten (  12 jaar): Saxenda® kan worden gebruikt als 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 aan de behandeling met geneesmiddelen die gewichtstoename kunnen veroorzaken; met 

gebruik van liraglutide voor gewichtsbeheersing is niet onderzocht bij patiënten met lichte of matig ernstige 

gastroparese. Het gebruik van liraglutide wordt niet aanbevolen bij deze patiënten. Acute pancreatitis is waargenomen 

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

gebruikt bij patiënten met een schildklier aandoening. Een stijging in de hartfrequentie is waargenomen bij gebruik van 

hartfrequentie. Bij patiënten met een klinisch relevante blijvende stijging van de hartfrequentie in rust, moet de 
behandeling met liraglutide worden gestaakt. Klachten en symptomen van dehydratie werden gemeld bij patiënten die 

geïnformeerd over het potentiële risico op dehydratie met betrekking tot gastro-intestinale bijwerkingen en moeten 

krijgen in combinatie met insuline en/of een sulfonylureumderivaat hebben mogelijk een verhoogd risico op 
12 jaar) die werden 

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 over-
gewicht 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 middelen gebruikt bij diabetes, glucagon achtig peptide-1-agonisten 

 U.R. Vergoeding: Volledig vergoed voor bepaalde patiënt-
groepen. 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. www.znformulieren.nl
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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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Verkorte geneesmiddelinformatie
Naam van het geneesmiddel: Plenadren 5 mg / Plenadren 20 mg  Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Plenadren 5 mg: Elke tablet met gereguleerde afgifte (MR-tablet) 
bevat 5 mg hydrocortison. Plenadren 20 mg: Elke tablet met gereguleerde afgifte (MR-tablet) bevat 20 mg hydrocortison. Farmaceutische vorm: Tablet met gereguleerde afgifte. 
Therapeutische indicaties: Behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie (bijnierschorshypofunctie) bij volwassenen. Hydrocortison is een glucocorticoïde en de synthetische vorm van 
endogeen geproduceerd cortisol. Glucocorticoïden zijn belangrijke steroïden voor het intermediaire metabolisme, de immuunfunctie, het skeletspierstelsel en bindweefsel, en de 
hersenen. Cortisol is de belangrijkste glucocorticoïde die door de bijnierschors wordt afgescheiden. Van nature voorkomende glucocorticoïden (hydrocortison en cortisol), die ook 
zoutretentie-eigenschappen hebben, worden gebruikt als vervangingstherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie. Ze worden ook gebruikt wegens hun krachtige ontstekingsremmende 
effecten bij aandoeningen van vele orgaansystemen. Glucocorticoïden veroorzaken krachtige en gevarieerde metabolische effecten. Bovendien veranderen ze de immuunreacties van 
het lichaam op uiteenlopende prikkels. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 van de volledige SmPC vermelde hulpstoffen. 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Acute bijnierschorsinsufficiëntie: Acute bijnierschorsinsufficiëntie kan ontstaan bij patiënten die bekend zijn met 
bijnierschorsinsufficiëntie bij wie de dagelijkse dosering niet volstaat of die zich in omstandigheden met een verhoogde behoefte aan cortisol bevinden. Er zijn voorvallen gemeld bij 
patiënten die met Plenadren werden behandeld. Bij patiënten met acute bijnierschorsinsufficiëntie kan een bijniercrisis ontstaan. Daarom dienen patiënten ingelicht te worden over 
de verschijnselen en symptomen van acute bijnierschorsinsufficiëntie en bijniercrisis en moeten zij onmiddellijk medische hulp inroepen. Bij een bijniercrisis moet parenterale, bij 
voorkeur intraveneuze toediening van hydrocortison in hoge doses, samen met natriumchlorideoplossing voor infusie (9 mg/ml, 0,9%) worden toegepast volgens de huidige 
behandelingsrichtlijnen. Bijkomende infecties: Bij voorbijgaande ziekten zoals geringe infecties, koorts ongeacht de oorzaak, stressvolle omstandigheden zoals kleine chirurgische procedures, 
moet de dagelijkse vervangingsdosis tijdelijk worden verhoogd (zie rubriek ‘Gebruik bij bijkomende ziekte’). De patiënt moet zorgvuldig worden geïnformeerd hoe hij/zij in deze 
omstandigheden moet handelen, en moet ook worden geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zich een acute verslechtering voordoet; vooral in het geval van gastro-
enteritis, braken en/of diarree die leiden tot zowel vocht- en zoutverlies als tot ontoereikende absorptie van oraal hydrocortison. Bij patiënten bij wie de bijnierschorsinsufficiëntie 
samenvalt met retrovirale infectie, zoals hiv, moet de dosis zorgvuldig worden aangepast als gevolg van mogelijke interacties met antiretrovirale geneesmiddelen en een verhoogde 
hydrocortisondosis als gevolg van de infectie. Uit wetenschappelijke verslagen is niet gebleken dat hydrocortison immunosuppressieve effecten zou hebben bij doses die zijn gebruikt 
voor vervangingstherapie bij patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Daarom is er geen reden om aan te nemen dat vervangingsdoses van hydrocortison een systemische infectie 
of de gevolgen van zo’n infectie zullen verergeren. Evenmin is er reden aan te nemen dat de hydrocortisondoses die worden gebruikt voor vervangingstherapie de respons op vaccins 
verminderen en het risico op gegeneraliseerde infectie met levende vaccins verhogen. Maaglediging en motiliteitsstoornissen: Tabletten met gereguleerde afgifte (MR-tabletten) 
worden niet aanbevolen bij patiënten met een verhoogde maag-darmmotiliteit, i.e., chronische diarree, vanwege het risico op een verminderde cortisolblootstelling. Er zijn geen 
gegevens van patiënten met een bevestigde langzame maaglediging of een verminderde-motiliteitziekte/stoornis. Bij patiënten met deze aandoeningen moet de klinische respons 
worden gevolgd. Het gebruiken van hogere doses hydrocortison dan normaal: Hoge (suprafysiologische) doses hydrocortison kunnen een verhoging van de bloeddruk, zout- en 
waterretentie en een verhoogde uitscheiding van kalium veroorzaken. Behandeling voor lange tijd met hogere dan fysiologische doses hydrocortison kan leiden tot klinische 
kenmerken die lijken op die van het syndroom van Cushing: toegenomen adipositas, obesitas in de buik, hypertensie en diabetes. Zo’n behandeling voor lange tijd kan leiden tot een 
verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Ouderdom en een lage BMI zijn bekende risicofactoren voor veel voorkomende bijwerkingen van farmacologische doses 
glucocorticoïden, zoals osteoporose, dun worden van de huid, diabetes mellitus, hypertensie en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Alle glucocorticoïden verhogen de 
calciumuitscheiding en verlagen de snelheid van botremodellering. Er is gevonden dat patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie die voor lange tijd een vervangingstherapie met 
glucocorticoïden kregen, een verminderde botmineraaldichtheid hadden. Langdurig gebruik van hoge doses glucocorticoïden kan posterieure subcapsulaire cataracten en glaucoom 
met mogelijke beschadiging van de oogzenuwen veroorzaken. Zulke effecten zijn niet gerapporteerd bij patiënten die vervangingstherapie met glucocorticoïden kregen in doses die 
worden voorgeschreven bij bijnierschorsinsufficiëntie. Psychische bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van systemische glucocorticoïden. Dit kan optreden aan het begin van 
de behandeling en tijdens periodes van dosisaanpassing. De risico’s kunnen groter zijn wanneer hoge doses worden gegeven. De meeste bijwerkingen verdwijnen vanzelf na 
verlaging van de dosis, hoewel specifieke behandeling nodig kan zijn. Schildklierfunctie: Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie moeten in beeld worden gehouden ten aanzien van 
een mogelijke verstoring van de schildklierfunctie, omdat zowel hypo- als hyperthyreoïdie de blootstelling aan toegediend hydrocortison merkbaar kan beïnvloeden. De behandeling 
van primaire bijnierschorsinsufficiëntie rechtvaardigt vaak de toevoeging van een mineralocorticoïde. Bijwerkingen: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: Hydrocortison wordt 
gegeven als een vervangingstherapie met als doel de normale cortisolniveaus te herstellen. Het profiel van bijwerkingen bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is daarom 
niet vergelijkbaar met dat bij andere aandoeningen waarbij veel hogere doses orale of parenterale glucocorticoïden nodig zijn. Uit een onderzoek van 12 weken bleek dat de 
frequentie en het type bijwerkingen van Plenadren dat eenmaal per dag als MR-tablet werd gegeven, en van driemaal daags hydrocortisontabletten in het algemeen vergelijkbaar 
waren. Bij ongeveer één op de vijf patiënten was er een aanvankelijke toename in de frequentie van bijwerkingen; dit werd waargenomen tot acht weken na de overgang van 
conventionele hydrocortisontabletten, drie keer per dag, op MR-tabletten die éénmaal per dag werden gegeven. Deze bijwerkingen (buikpijn, diarree, misselijkheid en vermoeidheid) 
zijn echter licht of matig, van voorbijgaande aard, van korte duur, maar het kan noodzakelijk zijn de dosis bij te stellen of bijkomende geneesmiddelen te gebruiken, zie rubriek 
Gebruik bij bijkomende ziekte’. Vermoeidheid is gerapporteerd als zeer vaak voorkomend. Tabel met bijwerkingen: Een totaal van 80 patiënten (173 patiëntjaren aan gegevens) is in 
klinische onderzoeken behandeld met gereguleerde afgifte van hydrocortison. Bijwerkingen uit deze onderzoeken en postmarketingervaring worden hieronder genoemd. De 
gegevens worden als volgt per systeem/orgaanklasse en frequentie weergegeven: Zeer vaak ( 1/10); vaak ( 1/100, < 1/10).  Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Vertigo, 
Hoofdpijn; Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: Diarree; Vaak: Bovenbuikpijn, Nausea; Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: Pruritus, Rash: Skeletspierstelsel- en 
bindweefselaandoeningen: Vaak: Artralgie; Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak: Vermoeidheid; Bovendien zijn de volgende bijwerkingen 
gerapporteerd voor andere hydrocortisonmiddelen die in hogere doses worden gegeven voor andere indicaties dan als vervangingstherapie voor bijnierschorsinsufficiëntie 
(frequenties niet bekend). Immuunsysteemaandoeningen: Activering van een infectie (tuberculose, schimmel- en virale infecties waaronder herpes). Endocriene aandoeningen: 
Inductie van glucose-intolerantie of diabetes mellitus. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Natrium- en waterretentie en neiging tot oedeem, hypertensie, hypokaliëmie. 
Psychische stoornissen: Euforie en psychose, slapeloosheid. Oogaandoeningen: Verhoogde intraoculaire druk en cataract. Maagdarmstelselaandoeningen: Dyspepsie en verergering 
van een reeds bestaande maagzweer.  Huid- en onderhuidaandoeningen: Cushing-achtige symptomen, huidstriemen, echymosen, acne en hirsutisme, verstoorde wondgenezing. 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Osteoporose met spontane botbreuken. Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het 
geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. 
Website: www.lareb.nl. Farmacotherapeutische categorie: Corticosteroïden voor systemisch gebruik, glucocorticoïden. ATC-code: H02AB09. Houder van de handelsvergunning: 
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Block 3 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower Dublin, Ierland. Nummers van de handelsvergunning: Plenadren 5 mg: 
EU/1/11/715/001 (1 fles met 50 tabletten); EU/1/11/715/003 (2 flessen met 50 tabletten) Plenadren 20 mg:
tabletten) Afleverstatus: UR Datum laatste wijziging van deze tekst: 01/2022. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. Volledige productinformatie is verkrijgbaar via de lokale vertegenwoordiger in Nederland: Takeda Nederland bv, 
Hoofddorp of www.takeda.nl.

Vergoedingsstatus: Gedeeltelijk vergoed (eigen bijdrage verplicht) uit Geneesmiddelenvergoedingssysteem

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

Productiedatum: februari 2022
C-APROM/NL/PLE/0018
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Ruim 50 verschillende 
opstellingen mogelijk

in Meer dan 60 kleuren en 
stoffen verkrijgbaar

scan de QR-code 
voor meer inspiratie

In diepte verstelbare 
rugleuning
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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  

 

Monitortraining 
*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 
 
29 september, 20 oktober, 10 
november 
 
 
Ma 12 september 
Di   11 oktober 
Wo 16 november 
Do  15 december 
 
17 oktober, 31 oktober, 14 november 
 
 
*Schrijf je in op de wachtlijst 
 
 
12 september, 26 september, 10 
oktober, 24 oktober, 7 november, 21 
november 
 
 
 
Alleen op afspraak: 
bibliotheek@rdgg.nl 
 
Do 20 oktober 
 
 

 
Data nog niet bekend 
 
 
 
Vr     2 december 2022 
Wo 15 februari 2023 
Vr   12 mei 2023 
Di     3 oktober 2023 
 

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