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Geachte lezer, 
 
Gezien de wispelturigheid van seizoenen bestaat enige twijfel 
onder redactieleden over de vraag of u nu het herfst‐ of het 
winternummer van Reinier gaat lezen. Hoe dan ook, het staat 
weer vol met artikelen en rubrieken over wetenschap & 
innovatie in ons ziekenhuis. Ons hoofdartikel is gewijd aan het 
afscheid van Daan Kamphuis, neuroloog en medisch manager 
van de zorgeenheid Chronische zorg en Kwetsbare ouderen. 
Daan gaat genieten van zijn welverdiend pensioen. Vervolgens 
de rubriek Promovendi aan het woord met Charles Blijdorp, 
aios interne geneeskunde over zijn proefschrift (cum laude!) 
op het gebied van nierziekten en Maartje Blom, aios 
kindergeneeskunde over de bijzondere aandoening SCID bij 
kinderen; van ‘David The Bubble Boy’ via stamcel‐
transplantatie naar screening op SCID, haar hoofdonderwerp.   
 
Peter van den Berg, hoofd gipskamer en verpleegkundig 
specialist deelde bijna een halve eeuw lief en leed met Reinier 
en schreef er zijn proefschrift. Peter’s pensionering werd 
gevierd met een symposium over Fractuurpreventie. Dan over 
de TRAM‐studie naar zin‐ en onzin van de spreidbroek voor 
zuigelingen en een toegekende grote ZonMw‐subsidie. Dan 
opnieuw een geslaagde samenwerking van Reinier en de TU 
Delft; Marleen van Rijckevorsel studeerde cum laude af 
(Industrieel Ontwerpen) met haar afstudeeronderzoek obv 
CMIO Petra Kok. Door ‘journey mapping’ werd duidelijk waar 
gedurende een poliklinisch traject 
digitaliseringsmogelijkheden zijn.  
 
 

Op 19 oktober jl. organiseerde de Wetenschapsraad de 
stipendiumpitches van maar liefst € 10.000 per toekenning. 
Tijdens een wervelende middag waren er maar liefst 8 
presentaties. Wie vallen in de prijzen? We benijden de jury 
niet. Dan in de rubriek Wetenschapsbureau de opvolging van 
de eindrapportage van het IGJ‐bezoek n.a.v. de aangescherpte 
Europese medical device wetgeving. Vervolgens een nieuwe 
casus, enige historische kennis wordt van u gevraagd. En de 
publicaties n.a.v. gepubliceerd onderzoek. En tenslotte de 
Wetenschaps‐ en Innovatiekalender.  
 
Kortom, heel ‘content’ presenteren wij deze ‘content’ in dit 
herfstige winternummer. 
 
Namens de redactie, 
Veel leesplezier!  
 
Dave Schweitzer.
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Daan Kamphuis, neuroloog en medisch manager van de 
zorgeenheid Chronische Zorg en Kwetsbare Ouderen gaat 
eind 2022 met pensioen. Met een schat aan kennis en 
ervaring gaat het Reinier een gedreven man missen die van 
zijn werk zijn hobby heeft gemaakt. Daan is niet alleen arts, 
maar ook onderzoeker en innovator. In dit interview vertelt 
hij over zijn loopbaan, onderzoeken en geslaagde, maar ook 
minder geslaagde innovaties. 
 
Daan is zijn carrière gestart in Groningen, waar hij 
Geneeskunde heeft gestudeerd. In het UMCG is hij een aantal 
jaar ANIOS Neurochirurgie geweest. Echter, de beschouwende 
kant van de geneeskunde trok hem meer. Dus gaat hij in 
opleiding tot neuroloog. In Groningen heeft hij nog een 
wetenschapsaanstelling bij professor Lakke en doet hier 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson en de invloed van 
medicatie op deze ziekte. 
 
Na zijn opleiding is hij voor vier jaar naar Curaçao gegaan om 
daar in het Sint Elisabeth Hospitaal te werken. Dat was een 
mooie tijd om in vrijheid te leren, onderwijs te organiseren en 
onderzoek te doen. Na terugkomst is Daan fellow 
kinderneurologie geworden in het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. In 1995 is hij in het Reinier de Graaf gaan 
werken. Daan geeft dan in ons ziekenhuis vorm aan de 
kinderneurologie door het inrichten van kinderspreekuren in 
samenwerking met kinderartsen. 
 
In 2013 zijn 10 vragen aan je gesteld in Reinier Research. 
Inmiddels is het bijna 10 jaar later. Hoe kijk je terug op de 
afgelopen 10 jaar? 
10 jaar geleden heb ik een leiderschapscursus gevolgd van 
Remco Claassen. Daar word je geconfronteerd met wat je nu 
eigenlijk verder wilt in je loopbaan. Welke plannen maak je 
voor de toekomst? Dat heeft me wel aan het denken gezet en 
ik kwam tot de ontdekking dat ik mijn kennis ook op andere 
manieren wilde inzetten. Een positie kwam vacant in het 
bestuur medische staf (BMS) en ik ben toen als voorzitter 
gekozen. Ik heb mij daar vooral gericht op kwaliteit en 
veiligheid van de medische zorg. Zo hebben we bijvoorbeeld 
Ian Leistikow en Benno Baksteen uitgenodigd om hier hun 
verhaal te doen op het gebied van veiligheid. Daarnaast was ik 
geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, dus binnen het BMS 
heb ik de portefeuille innovatie gekregen. Ik heb toen veel 
met partijen gesproken die zich bezighielden met innovaties 
op zorggebied. In die periode ben ik ook les gaan geven aan de 
TU Delft, bij faculteit 3mE en ben betrokken geweest bij een 
promotietraject en heb daarbij een netwerk opgebouwd met 
onderzoekers. 

Je bent de initiator van het Innovatieplatform, wat maakt 
dat je innovatie interessant vindt? 
Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik denk toch vooral een 
drang naar verbetering. Kunnen dingen anders? We doen het 
nu wel zo, maar kan het ook beter? Als ik kijk naar werk en 
thuis, dan denk ik dat ik een early adaptor ben. Het is niet zo 
dat ik voor de winkel lig bij nieuwe gadgets, maar ik ben zeker 
voorstander van goedwerkende ontwerpen die nut hebben.  
Als ik kijk naar het ziekenhuis dan zijn we binnen de STZ 
aangesloten bij een innovatiegroep en dan denk ik dat het 
Reinier wel in een unieke situatie verkeert door de ligging 
naast de TU Delft. Daarbij is het een ziekenhuis waarin we 
goed benaderbaar zijn voor elkaar en andere partijen en dat is 
nodig om nieuwe dingen in gang te zetten. 
 
Binnen het BMS heb ik wat mensen bij elkaar verzameld en 
hebben we een subsidieaanvraag gedaan voor een 
Innovatieplatform en zijn toen iedere maand een avond voor 
dit platform gaan organiseren. De club werd alleen zo groot 
dat we een kernteam hebben ingesteld en een grote groep die 
bij de innovatieavonden aanwezig is. Tijdens die avonden 
worden innovaties getoond en kunnen gesprekken gevoerd 
worden over nieuwe ontwikkelingen. Deze avonden worden 
nog steeds georganiseerd. Het kernteam komt dan altijd de 
vrijdag na het Innovatieplatform bijeen om te bespreken of er 
werkbare ideeën tussen zitten en of dit te financieren is. Het 
leuke is dat we als platform de startups goed op weg kunnen 
helpen, want in het ziekenhuis hebben we de patiënten en de 
ervaring om innovaties uit te proberen. 
 
Een succesvolle innovatie van de afgelopen jaren was de 
Momo bedsensor, waarbij deze sensor eerst gericht was op 
het meten van druk onder een matras met als doel om 
decubitus te voorkomen. Nu wordt het ook vooral ingezet als 
bewegingssensor ter voorkoming van vallen en dwalen. Een 
ander voorbeeld is Manometric, zij maken een 3D‐scan van 
een hand van een patiënt en op basis daarvan kan een 
duimbrace geprint worden.  
 
Maar er zijn ook minder succesvolle innovaties geweest, zoals 
de Lea Rollator. Dit is een robotrollator die automatisch naar 
je toe kan komen. Wij hebben onderzocht of dit goed zou zijn 
voor Parkinsonpatiënten, maar dat werkte niet. Het was te 
ingewikkeld voor patiënten om goed te kunnen bedienen.  
Momenteel zijn we bezig met de anti‐tremor brace (STIL), die 
er voor zorgt dat mensen die tijdens handelingen last hebben 
van trillingen, deze trillingen onder controle hebben. Het 
ontwerp (elektrisch) werkte in eerste instantie niet goed. Toen 
is een heel nieuw ontwerp gemaakt met alleen mechanische 
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demping, dus zonder batterijen, en die dempt de tremoren 
goed. Dat zijn we nu aan het testen op de afdeling Neurologie. 
 
Inherent aan innovatie is onderzoek, je hebt in je carrière bij 
het Reinier verschillende onderzoeken geïnitieerd en 
begeleid. Uit welk onderzoek kwamen de meest 
interessante bevindingen? 
Ik heb veel meegedaan aan multicenteronderzoek op het 
gebied van geneesmiddelen. Daarvoor heb ik vooral patiënten 
geïncludeerd. Maar zelf een onderzoek opzetten, is toch 
anders. De STIL‐studie is echt iets waar we binnen het Reinier 
vanaf het begin bij betrokken zijn. Verder is onderzoek naar 
beter slapen in het ziekenhuis gedaan met studenten van de 
TU Delft. De resultaten waren zinvol. Iets wat daaruit 
voortgekomen is, is de bedkap, die nu wordt getest op de 
afdelingen Neurologie en AOA. Het idee is dat patiënten 
hieronder rustiger kunnen slapen, minder verward zijn en 
meer privacy ervaren. 
 
De datum voor je pensioen komt nu in zicht. Hoe kijk je daar 
tegen aan? En heb je nog ambities op onderzoek‐ en 
innovatiegebied? 

Ik ben druk bezig om zaken af te ronden, maar ook nog bezig 
met onder andere workshops voor neurologen uit andere 
ziekenhuizen over het geven van botuline‐injecties bij klachten 
van dystonie. Voor wat betreft de periode na mijn pensioen 
ben ik me wel aan het verdiepen in de mogelijkheden. Ik wil 
wel actief blijven in de medische wereld. Ik zou het wel leuk 
vinden om bijvoorbeeld een verbinder te blijven tussen het 
Reinier en de TU Delft. Verder is mijn werk eigenlijk altijd mijn 
hobby geweest. Patiënten vragen bijvoorbeeld wel eens of ik 
ga vissen na mijn pensioen, maar dat is niet aan mij besteed. 
Naast het afscheid van collega’s stopt ook de behandelrelatie 
met patiënten. Sommige patiënten zie ik bijvoorbeeld al 27 
jaar. Voor hen kan het ook wennen zijn om een andere 
neuroloog te krijgen. Maar gelukkig hebben we binnen de 
vakgroep goede opvolging gevonden, zowel voor mijn 
patiënten als voor de expertisegebieden waar ik mij mee 
bezighoud. 

2003

2004

2016

2022

 INNOVATIE EN ONDERZOEK
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Hoe mooi zou het zijn als we nierziekte bij een patiënt tot 
op moleculair niveau doorgronden zonder een biopt te 
nemen? Zijn er manieren om nierschade vroegtijdig op te 
sporen zodat we niet hoeven te wachten tot de nierfunctie 
gaat dalen? Hoe kunnen we behandeling van nierziekte en 
hoge bloeddruk beter personaliseren? Deze vragen hielden 
mij bezig toen ik aan mijn PhD‐project begon.  
 
Ik ontdekte dat het antwoord lag in urine vesicles. Waarom? 
Omdat iedereen er miljarden per dag uitplast. En hoewel ze 
ontzettend klein zijn en moeilijk te detecteren, bevatten ze 
zeer relevante informatie over processen die zich afspelen in 
de nier. Bovendien kunnen we door urine vesicles te 
gebruiken, herleiden in welk deel van de nier die processen 
zich afspelen. 
 
Terug naar het begin: ik had geneeskunde gestudeerd, maar 
inmiddels ook ontdekt dat ik het boeiend vond om het 
lichaam op meer moleculair niveau te bestuderen. Daarom 
deed ik een onderzoeksmaster: molecular medicine, waarbij 
ik de kans kreeg om kennis te maken met enkele laboratoria 
in het Erasmus MC. Zo belandde ik op de nefrologie, tussen 
de onderzoekers die zich dagelijks verwonderen over de nier, 
het meest briljante orgaan van het lichaam. Ik kwam erachter 
dat de nieren alles achterstevoren blijken te doen. Hun doel: 
zorgen dat het lichaam gifstoffen en overtollige andere 
stoffen kwijtraakt. Maar dat doen ze niet door stuk voor stuk 
de stoffen te selecteren die het lichaam kwijt wil, maar door 
gewoon alles weg te filteren en terug te halen wat er wel 
nodig is. Op die manier worden niet alleen de gifstoffen 
uitgeplast, de nieren houden zo ook de zouten en zuren in 
balans, en de bloeddruk op peil.  
 
Op de nefrologie mocht ik onderdeel zijn van een klinische 
studie onder 300 patiënten met cystenieren, waarbij we in 
Rotterdam samen met Groningen, Nijmegen en Leiden 
onderzochten of het middel lanreotide deze patiënten 
beschermde tegen nierfunctieachteruitgang. Cystenieren is 
een erfelijke aandoening waarbij de groei van cysten 
uiteindelijk bij een groot deel van de patiënten leidt tot 
nierfalen, waardoor dialyse of een transplantatie nodig is. 
Daarom wordt naarstig gezocht naar middelen die de 
cystegroei en nierfunctieachteruitgang dusdanig vertragen 
dat dialyse of transplantatie voorkomen kan worden. (Spoiler: 
het middel remde wel cystegroei, maar beschermde niet de 
nierfunctie; Meijer, Visser et al., JAMA, 2018).  

 
Daar kreeg ik de kans om me verder te verdiepen in urine 
vesicles. Deze vesicles worden uitgescheiden door alle 
celtypen in het lichaam, maar in de urine zitten vooral 
vesicles uit de nieren, blaas en prostaat. Het doel van vesicles 
is waarschijnlijk het uitwisselen van informatie tussen cellen 
en het reguleren van wat zich in de cel(wand) bevindt. Het 
interessante: de eiwitten en RNA’s die er in of op zitten, 
kunnen worden gebruikt om processen in de oorspronkelijke 
cel te bestuderen. 
 
Gezien de hoeveelheid patiënten met cystenieren die ik tot 
mijn beschikking had, was een logische vraag of er in urine 
vesicles wel markers te vinden waren waarmee we vroegtijdig 
konden zien welke patiënten sneller achteruitgingen, zodat 

Reinier Research
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Klinische toepassing van extracellulaire 
urineblaasjes 
Titel proefschrift: „Towards Clinical Application of Urinary Extracellular Vesicles”

Door: Charles Blijdorp 

Charles Blijdorp promoveerde cum laude
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11PROMOVENDI AAN HET WOORD

we de (prijzige) middelen die er al wel zijn slim konden 
inzetten. Maar ik wilde verder terug naar de basis. Want 
hoewel in 2004 al was ontdekt hoeveel belangrijke informatie 
te vinden is in urine vesicles, bleef het moeilijk om manieren 
te vinden waarop ze betrouwbaar en snel konden worden 
geïsoleerd en gekarakteriseerd. De belangrijkste vraag toen ik 
begon, was hoe we urine vesicles naar de kliniek konden 
vertalen, waar ze tot dan toe vooral interessant waren in het 
laboratorium.  
 
Om een nieuwe methode klinisch toepasbaar te krijgen, moet 
het betrouwbaar en veilig zijn, en bij voorkeur ook snel en 
betaalbaar. Het interessante van urine vesicles is dat ze een 
stuk veiliger zijn dan een nierbiopt, waarbij risico is op 
bloedingen. De uitdagingen lagen in betrouwbaarheid en 
snelheid.  
 
Een belangrijke vraag was hoe we een willekeurige urine 
betrouwbaar kunnen gebruiken om urine vesicles te 
bestuderen. Urine kan namelijk heel geconcentreerd of juist 
heel verdund zijn, waardoor de hoeveelheid van een marker 
soms meer afhangt van urineconcentratie dan van de 
aanwezigheid van ziekte. Ik heb een studie opgezet waarbij 
een twaalftal proefpersonen gedurende een hele dag alle 
urines inleverden op vaste tijden. Bovendien kregen ze maar 
één keer iets te drinken, maar wel gelijk anderhalve liter. Zo 
kreeg ik een scheiding tussen geconcentreerde en verdunde 

urines en heb ik ontdekt dat we urines kunnen 
“normaliseren” met het stofje urinecreatinine waarmee een 
willekeurige urine ineens een zeer betrouwbare methode 
wordt om urine vesicles te bestuderen (Blijdorp, Tutakhel et 
al., J Am Soc Nephrol, 2021).  
 
Ten tweede ontdekte ik dat vrouwen minder urine vesicles 
uitplassen dan mannen. Mijn theorie was dat dit komt 
doordat vrouwen minder grote nieren hebben. Ik heb dit 
bevestigd door onder andere aan te tonen bij nierdonoren 
dat een nierdonatie het aantal urine vesicles verkleint, 
overeenkomend met hoe groot nieren zijn. Dit is relevant 
omdat nieren ook kleiner worden bij chronische schade. 
Bovendien kwam ik erachter waarom dit eerder niet was 
ontdekt: de creatininemethode blijkt namelijk af te hangen 
van de spiermassa, en omdat vrouwen minder spiermassa 
hebben dan mannen, wordt hun aantal urine vesicles bij deze 
methode overschat (Blijdorp, et al. J Extracell Vesicles, 2022). 
Met deze studies heb ik dus een aantal handvatten 
aangeleverd om de analyse van urine vesicles 
betrouwbaarder te maken. 
 
Ten derde waren in het Erasmus MC een aantal 
baanbrekende methodes ontwikkeld om urine vesicles te 
bestuderen op veel snellere manier. Met de bestaande 
methodes konden we zes samples per dag verwerken, maar 
met deze methodes konden we ineens honderden urines per 
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dag bestuderen. Ik heb die methodes getest op een cohort 
met proefpersonen en heb gevonden dat met name één van 
de methodes een zeer betrouwbare methode is, waarmee we 
op het niveau van een enkele vesicle kunnen bestuderen 
welke processen plaatsvinden in welk deel van de nier. 
Bovendien ontdekte ik dat bestaande methodes in urine 
worden beïnvloed door eiwitten in de urine en 
urineconcentratie, waardoor die veelgebruikte methodes 
minder betrouwbaar werden (Blijdorp, Tutakhel et al., J Am 
Soc Nephrol, 2021).  
 
Met deze kennis konden we veel gerichter studie doen naar 
de urine samples van de patiënten met cystenieren. Ik 
selecteerde enkele patiënten die in beginsel erg op elkaar 
leken, maar waarvan de helft later nierfunctieverslechtering 
bleek te krijgen en de andere helft niet, en isoleerde hun 
urine vesicles. Daarmee deed ik massaspectrometrie, een 
methode waarbij je op een betrouwbare manier alle eiwitten 
op kunt sporen die in een sample zitten. Dit proces herhaalde 
ik in twee controlecohorten, wat leidde tot een marker die 
we kunnen gebruiken om patiënten te selecteren die 
behandeling nodig hebben, terwijl we andere patiënten 
behandeling kunnen besparen (nog niet gepubliceerd). 
 
Samen met een groep experts heb ik dit werk samen met de 
andere innovaties op dit gebied samengevat en verwerkt tot 
een soort richtlijn voor toekomstig onderzoek met als doel 
het vinden van nieuwe ziektemarkers, het verbeteren van 
analysemethodes, en het valideren van markers in grote 
klinische cohorten (Erdbrügger, Blijdorp et al., J Extracell 
Vesicles, 2021). Waar dit toe leidt? Mijn verwachting is dat 
we hiermee binnen de komende tien jaar methodes gaan 
ontwikkelen waarmee we (1) vroegtijdig chronische en acute 
nierschade kunnen opsporen en behandelen, waardoor we 
niervervangende therapie kunnen voorkomen en 
cardiovasculaire sterfte verminderen; (2) de effectiviteit van 
bloeddrukmedicatie en andere niergerichte medicatie 
individueel kunnen testen, waardoor we sneller weten wat 
iemand nodig heeft en onnodige bijwerkingen voorkomen; 
(3) het aantal nierbiopten kunnen gaan beperken met als 
gevolg tijdswinst en daarmee gezondheidswinst, en minder 
complicaties. De verwachting is ook dat verder ontwikkelen 
van deze methode een belangrijke rol gaat spelen bij 
individualized medicine binnen de nefrologie. Inmiddels is het 
veld gegroeid van enkele tientallen onderzoekers toen ik 
begon tot honderden op dit moment, dus ik heb er alle 
vertrouwen in dat we dit gaan bereiken (Blijdorp et al., J Am 
Soc nephrol, 2022).  
 
 

Ik hoop hier zelf de komende jaren naast mijn opleiding tot 
nefroloog aan bij te kunnen dragen, door deel te blijven 
nemen aan de urine vesicles stuurgroep vanuit de 
International Society of Extracellular Vesicles, en door nieuw 
onderzoek op te zetten.  
 
Ook wil ik voldoende tijd overhouden voor mijn kinderen en 
mijn lieve vrouw, want die zijn alles voor mij en zetten al het 
andere in perspectief. 
 
Charles Blijdorp is AIOS Interne geneeskunde in Reinier de 
Graaf. 
 
Charles promoveerde cum laude op 11 mei jl. in Erasmus MC.  
 
Link naar proefschrift: 
https://pure.eur.nl/ws/portalfiles/portal/53177146/thesis_v8
_embargo_version_624ece28178f0.pdf

PROMOVENDI AAN HET WOORD
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Charles en zijn jonge gezin
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David Vetter – The boy in the bubble 
Op 21 september 1971 werd David Vetter geboren in Texas. 
David had de aandoening severe combined 
immunodeficiency (SCID), een ernstige afweerstoornis 
waarbij infecties met alledaagse pathogenen dodelijk kunnen 
zijn. Om blootstelling aan pathogenen te voorkomen, werd hij 
slechts enkele minuten na zijn geboorte in een steriele, 
plastic bubbel geplaatst. Er bleek geen geschikte donor te zijn 
voor een stamceltransplantatie, de enige behandeling voor 
SCID op dat moment. David groeide daarom langzaam op in 
de plastic bubbel. Pas in 1983 kon David door nieuwe 
technologische ontwikkelingen stamcellen van zijn zus 
Katherine ontvangen om zijn defecte afweersysteem te 
vervangen. Helaas bevatte de stamcellen van Katherine een 
latent Epstein‐Barr‐virus (EBV). Twee weken na de 
stamceltransplantatie overleed David aan de gevolgen van 
een Burkitt lymfoom.  

Wat is severe combined immunodeficiency? 
Severe combined immunodeficiency (SCID) is een zeldzame, 
ernstige afweerstoornis gekenmerkt door de afwezigheid van 
functionele T‐cellen en daardoor een verstoorde cellulaire en 
humorale immuniteit. Vlak na de geboorte vertonen kinderen 
met SCID nog geen symptomen, maar in de eerste 
levensmaanden ontstaan ernstige, recidiverende infecties, 
chronische diarree en failure to thrive (groeiachterstand). 
Zonder behandeling, zoals allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie (HSCT) of in sommige gevallen autologe 
hematopoëtische stamcelgentherapie, overlijden kinderen 
met SCID meestal in het eerste levensjaar. Vroege 
behandeling, voordat de eerste infecties zijn opgetreden, 
leidt tot genezing en de beste klinische uitkomsten. Om deze 
reden zou SCID een geschikte aandoening zijn voor vroege 
opsporing via de hielprikscreening. 

Hielprikscreening in Nederland 
Het doel van de hielprikscreenings is het vroegtijdig opsporen 
van zeldzame, ernstige aandoeningen. Bij deze aandoeningen 
leiden interventies kort na de geboorte tot duidelijke 
gezondheidswinst door het voorkomen van onherstelbare 
gezondheidsschade bij het kind. De hielprik wordt enkele 
dagen na de geboorte afgenomen. Per jaar worden ongeveer 
170.000 hielprikken uitgevoerd. Er wordt momenteel 
gescreend op 26   aandoeningen, waaronder congenitale 
hypothyroïdie, adrenogenitaal syndroom, 
stofwisselingsziekten, taaislijmziekte (cystic fibrosis) en 
sikkelcelziekte. Sinds 1 juni 2022 wordt ook gescreend op de 
spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). 

Reinier Research
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Door: Maartje Blom 

David Vetter

David Vetter

Hielprikscreening

Ernstige afweerstoornis SCID toegevoegd aan het 
Nederlandse hielprikscreeningsprogramma 
Titel proefschrift: „Newborn screening for severe combined immunodeficiency:  

Breaking the bubble”
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Hoe kunnen we SCID opsporen in hielprikbloed? 
SCID kan worden opgespoord in hielprikbloed door de 
detectie van T‐cell receptor excision circles (TRECs). TRECs zijn 
circulaire, stabiele DNA‐fragmenten die tijdens de vroege 
ontwikkeling van T‐cellen ontstaan bij de vorming van T‐
celreceptoren. Kinderen met SCID hebben geen naïeve 
T‐cellen en dus ook geen meetbare TRECs. Op deze manier 
kunnen SCID‐patiënten vlak na de geboorte onderscheiden 
worden van gezonde kinderen. Het introduceren van een 
nieuwe aandoening en een nieuwe laboratoriumtest in een 
screeningsprogramma is complex en moet zorgvuldig 
gebeuren. In ons onderzoek hebben we de praktische 
implicaties, kosten en ethische en sociale aspecten van het 
screenen op SCID in kaart gebracht. 
 
SONNET‐studie in Nederland 
De SONNET‐studie (SCID‐screenings ONderzoek in NEderland 
met TRECs) werd uitgevoerd van april 2018 t/m december 
2020. In deze periode werden meer dan 200.000 kinderen uit 
de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid‐Holland gescreend 
op SCID via de hielprik. Voorafgaand aan het starten van de 
studie werd informatiemateriaal voor ouders, screeners en 
huisartsen ontwikkeld. De TREC‐assay werd geïmplementeerd 
in de screeningslaboratoria en een verwijsprocedure voor 
kinderen met een afwijkende TREC‐uitslag werd opgesteld. 
Ook werd een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd die 
aantoonde dat de kosten van het screenen op SCID opwegen 
tegen de baten. Er werd samengewerkt met verschillende 
partijen zoals kinderartsen‐immunologen, 
laboratoriumspecialisten klinisch genetica, medisch 
immunologen en beleidsmakers van het RIVM.  
 
Nevenbevindingen bij het screenen op SCID 
Tijdens de SONNET‐studie is één SCID‐patiënt gevonden die 
een succesvolle stamceltransplantatie heeft ondergaan. 
Daarnaast zijn ook andere aandoeningen gevonden die 
gepaard gingen met lage T‐cellen en TRECs bij de geboorte, 
zoals kinderen met andere afweerstoornissen, 22q11.2 
deletie syndroom, ernstige congenitale afwijkingen of na 
maternaal immunosuppressivagebruik. Deze aandoeningen 
worden de nevenbevindingen van het screenen op SCID 
genoemd. Sommige van deze nevenbevindingen hebben 
geen geschikte behandeling en een slechte prognose en 
vallen buiten het doel van de hielprikscreening. Ouders gaven 
in een vragenlijstenonderzoek aan dat zij toch de voorkeur 
zouden hebben om deze onbehandelbare nevenbevindingen 
direct na de geboorte te horen zodat ze zich kunnen 
voorbereiden op de toekomst.  
 
Per 1 januari 2021 SCID officieel toegevoegd 
De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot de 
implementatie van neonatale screening voor SCID in 
Nederland. Per 1 januari 2021 worden alle kinderen in 
Nederland gescreend op SCID met de beste uitkomsten voor 
alle toekomstige patiënten tot gevolg.  
 

Maartje is ANIOS Kindergeneeskunde in Reinier de Graaf en 
zal per 1 januari 2023 starten met de opleiding 
Kindergeneeskunde in het LUMC.  
 
Maartje Blom promoveerde op 2 maart 2022. Ze heeft haar 
promotieonderzoek uitgevoerd bij het LUMC en RIVM.  
Link naar proefschrift:  
https://hdl.handle.net/1887/3277949

December 2022

Maartje met haar proefschrift
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“In 2005 was het Reinier een van de eerste ziekenhuizen in 
ons land waar een Fractuurpreventie‐ en 
Osteoporosepolikliniek werd gestart. Heel nieuw voor 
iedereen. Het initiatief kwam oorspronkelijk uit Schotland. 
Peter van den Berg werd als verpleegkundig specialist 
verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Hij 
bouwde een fantastisch draaiende polikliniek op en wist 
zowel snijdende als beschouwende specialisten te verbinden.”  
 
Zo luidde de aankondiging van het symposium 
Fractuurpreventie: ‘Breken, Doorbreken, Doorbraak’ dat het 
bestuur van de Delftse stichting Fragility Fracture Care op 29 
september jl. organiseerde in de voormalige kerk Op 
Hoodenpijl in Schipluiden. Aanleiding was de pensionering 
van Peter van den Berg die na 44 jaar afscheid nam van 
Reinier de Graaf.   
Deze middag had ook een beetje het karakter van een reünie 
want iedereen die direct of indirect te maken had en heeft 
met fracturen en fractuurzorg was aanwezig.  

Dr. Gerald Kraan, orthopeed en handpolsspecialist, was 
avondvoorzitter. 
 
Over leiderschap gesproken 
Verpleegkundig specialist Marsha van Oostwaard uit VieCurie 
MC Venlo heeft met Peter zij aan zij gestaan bij alle 
belangrijke mijlpalen die hij heeft gezet om osteoporose en 
fractuurpreventie op de kaart te krijgen en te 
professionaliseren. De successen die hij behaalde, zijn onder 

Reinier Research
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Bijna een halve eeuw Peter van den Berg 
en Reinier de Graaf
Door: Daphne Wijffels 

De Stichting Fragility Fracture Care (FFC) 
waarvan Peter bestuurslid is, bestaat 
sinds 1998 en heeft als belangrijkste 
doelstelling het begeleiden en 
organiseren van congressen en 
bijscholingen over fracturen waarin de 
aspecten `fragiliteit` en `de oudere mens` belangrijke 
aandachtspunten vormen.

1e rij rechts: Peter en echtgenote Maria
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meer de oprichting van de Fractuurpreventie en 
Osteoporosepolikliniek in Reinier, de oprichting van de 
Beroepsvereniging Vallen, Fracturen & Opstaan, erkenning 
voor richtlijnen, en het opzetten en promoten van trainingen. 
Ook werkte hij mee aan wetenschappelijk onderzoek met als 
klapstuk Peter’s eigen promotie in 2020.1 
Marsha dicht Peter’s gedrevenheid en vasthoudendheid om 
de beste resultaten te bereiken toe aan zijn passie voor zijn 
vakgebied maar vooral ook aan zijn invulling van leiderschap. 
Deze krachtige competentie heeft Peter gebracht waar hij nu 
is, maar is vooral ook een inspiratie geweest voor vakgenoten 

om hem heen die het stokje van hem over gaan nemen. 
Want, zo citeerde Marsha: “De essentie van leiderschap is om 
meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.” (citaat 
Ralph Nader). 
 
Geen last totdat je iets breekt  
Joop van den Bergh, internist‐endocrinoloog uit VieCurieMC 
Venlo en hoogleraar Botkwaliteit en Metabole 
Botaandoeningen in het Maastricht UMC en hoogleraar 
Endocrinologie aan de universiteit Hasselt (België) was 
Peter’s promotor gedurende zijn promotieonderzoek. Zij 
kennen elkaar al vanaf de tijd dat Peter zich als 
gipsverbandmeester en later hoofd gipskamer gepassioneerd 
bezighield met fractuurzorg. Joop verhaalt over het 
bijzondere kenmerk van Peter’s promotietraject; hij deed 
immers onderzoek in zijn eigen ziekenhuis met ‘eigen’ data. 
Dat is niet alledaags, evenals het feit dat Peter in dit domein 
de enige is die gepromoveerd is.  
 
Joop legt nog maar eens uit wat osteoporose (botontkalking) 
aanricht; vooral bij vrouwen boven de vijftig worden de 
botten dunner en zwakker en kunnen gemakkelijk breken. 
Van de 120.000 jaarlijkse botbreuken bij ouderen in 
Nederland is zeker 35% te wijten aan osteoporose. 
Osteoporose is latent aanwezig, legt Joop uit, m.a.w. : “Je 
hebt er geen last van totdat je wat breekt.” Slecht nieuws is 
dat nieuwe botbreuken, na een eerste osteoporotische breuk, 
op de loer liggen. Tijdige opsporing en behandeling kan dit 
voorkomen. Op  de Fractuurpreventie & 
Osteoporosepoliklinieken wordt het risico op nieuwe 
botbreuken beoordeeld d.m.v. botdichtheidsmeting, en 
patiënten krijgen indien nodig preventieve voeding‐ en 
beweegadviezen en starten indien nodig met botsparende 
medicatie. Onderliggende ziekten, zoals maag‐ en 
darmziekten, COPD, reuma en schildklieraandoeningen 

December 2022

1. Van den Berg, P. (2020). Fracture liaison service: optimizing care from a nurse practitioner's perspective. 
 [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Ridderprint. https://doi.org/10.26481/dis.20201218pb

De vier stadia van osteoporose

Peter van den Berg op de osteoporosepol
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kunnen bijdragen aan het krijgen van slecht bot en kunnen 
ook een rol spelen in een verhoogd sterfterisico. Feitelijk is de 
osteoporotische fractuur een afspiegeling van de 
kwetsbaarheid van de patiënt. Belangrijk genoeg dus om 
osteoporosezorg multidisciplinair aan te pakken, bij voorkeur 
in de gehele zorgketen, en de behandeling niet te beperken 
tot alleen een botbreuk.  
 
Aandacht voor wervelfracturen 
Carola Zillikens, internist‐endocrinoloog in Erasmus MC en 
hoogleraar in complexe en zeldzame botaandoeningen legt 
niet voor niets de focus van haar betoog op wervelfracturen. 
Wervelfracturen zijn de meest voorkomende fracturen 
gerelateerd aan osteoporose. Deze fracturen gaan gepaard 
met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit en zijn 
belangrijke voorspellers van toekomstige fracturen (o.a. pols, 
wervel, heup). Het opsporen en juist en eenduidig 
diagnosticeren van osteoporotische wervelfracturen is dus 
belangrijk; dat is echter niet zo eenvoudig als het klinkt. 
Wervelfracturen kunnen namelijk ook optreden zonder 
trauma, en zijn op röntgenfoto’s vaak lastig te herkennen. 
Onjuiste diagnostisering van osteoporotische wervelfracturen 
kan resulteren in zowel onder‐ als overbehandeling van 
osteoporose. 
Wervelfracturen hebben een impact op de kwaliteit van leven 
van de patiënt. Het ontstaan van nieuwe fracturen, moeizaam 
mobiliseren en angst voor vallen spelen een rol, maar ook 
lengteverlies, afname van longfunctie (bij thoracale 
wervelfracturen) en een verhoogd risico op longinfecties. 
Wervelfracturen houden ook verband met een toegenomen 
sterfterisico en hogere zorgkosten. Peter verwoordt deze 
vicieuze cirkel heel treffend in zijn proefschrift: “Geregeld 
begint het met een ‘’onschuldige’’ breuk van de pols en kort 
daarna een breuk van de heup of van de wervels. Dit zijn de 
ernstigste fracturen. Naast alle bijkomende ontreddering is 
breken t.g.v. osteoporose onder ouderen duur en substantieel 
bijdragend tot hogere zorgkosten.”1 
 
Therapietrouw 
Dave Schweitzer, internist‐endocrinoloog in Reinier de Graaf 
en Peter’s co‐promotor verhaalt over het onderzoek dat Peter 
heeft gedaan naar onder meer therapietrouw bij patiënten 
die na een osteoporotische fractuur het advies kregen om 
een vervolgafspraak te maken op de Fractuurpreventie en  
Osteoporosepolikliniek  en een medicamenteuze behandeling 
kregen voor osteoporose. De therapietrouw bleek nogal 
tegen te vallen. Diverse interventies werden bedacht; 
nabellen, thuisbezoek, vragenlijsten opsturen en zelfs 
appeltaart als ‘beloning’ om de patiënt te bewegen richting 
de osteoporosepolikliniek. De patiënten die gevolg gaven aan 
de uitnodiging voor een vervolgconsult bleken veelal 
gemotiveerd te zijn door de behandelende zorgverlener. 
Patiënten die het belang ervan inzien en zich melden bij de 
osteoporosepoli worden uitgebreid gescreend op medische 
voorgeschiedenis, medicatiegebruik, vitamine D‐status, 

calciuminname met de voeding, valrisico, 
botmineraaldichtheid (BMD) en Vertebral Fracture 
Assessment (VFA), gevolgd door een multifactoriële 
behandeling (zie kader). Al deze maatregelen zijn bedoeld om 
een nieuwe breuk zoveel mogelijk te voorkomen en kwaliteit 
van leven voor deze patiënten te behouden en mortaliteit te 
verlagen. Uit Peter’s promotieonderzoek is gebleken dat de 
organisatie van deze multidisciplinair gedragen 
Fractuurpreventie & Osteoporosepoliklinieken het best in 
verpleegkundig‐specialistische handen kan worden gegeven. 
M.a.w. de verpleegkundig specialist lijkt de aangewezen 
persoon om secundaire fractuurpreventie in Nederland vorm 
te geven.  
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Behandelingsmogelijkheden bij osteoporose zijn 
multifactorieel en bestaan uit veranderingen van leefstijl, 
zoals meer lichaamsbeweging en zonlichtexpositie, stoppen 
met roken, het beperken van alcoholconsumptie, 
voldoende inname van calcium en vitamine D.  
Bij een medicamenteuze behandeling zijn bifosfonaten de 
behandeling van eerste keus. 
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Afstudeerscriptie Industrieel Ontwerpen: “Moving 
towards a smart hospital: Journey mapping as a 
facilitator for digital transformation of healthcare” 
Digitale journey mapping om overzicht, verbinding en stuurinformatie te creëren voor 
digitalisering van zorg.

Het kan ons allemaal overkomen, van de één op de andere 
dag patiënt worden. Bij darmkanker kom je dan terecht in 
een intensief traject. Je krijgt een dikke map met papieren, 
gaat regelmatig voor uitleg en onderzoek naar het 
ziekenhuis, stelt je vragen telefonisch en kunt alleen op 
afspraak terecht; het gaat wel steeds moderner maar ook 
nog steeds behoorlijk traditioneel.  
In Leiden hangt in een van de collegezalen een quote uit 
1857 van de chirurg Murphy: “The patient is the center of 
the medical universe around which all our works revolve 
and towards which all our efforts tend.” Ondertussen is die 
‘medical universe’ aan het veranderen en omgeven door 
een digitale wereld. Het contact tussen zorgverleners en 
patiënten zal steeds meer 
plaatsvinden in deze digitale 
wereld. Hoe raken patiënten 
digitaal verbonden in de zorg? 
En hoe wordt het werk van 
zorgverleners beïnvloed door 
deze digitalisering?  
 
Is digitalisering van de zorg 
nodig? 
De vraag naar zorg zal de 
komende jaren exponentieel 
toenemen, resulterend in een 
hoge druk op het toch al sterk 
afnemende aantal 
zorgaanbieders. Digitalisering van 
zorg is nodig om iedereen 
toegankelijke en de juiste zorg te 
kunnen blijven bieden. Het biedt 
nieuwe mogelijkheden voor 
interacties tussen patiënt en 
zorgverlener, zorg op afstand en 
kan patiënten extra steun bieden 
tijdens hun behandeling. De 
zorgsector worstelt echter met 
het inbedden van digitalisering in 
het zorgproces. Wat is hier de 

Door: Marleen van Rijckevorsel en Petra Kok 

Bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft kan 
men na de bachelor Industrieel Ontwerpen (IO) kiezen uit 
drie masters; 
Design for Interaction, Integrated Product Design, en 
Strategic Product Design. Ook is het mogelijk om de 
specialisatie Medisign te volgen waarbij ontwerpen voor de 
medische wereld op de voorgrond staat. 
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oorzaak van? En hoe kan digitale transformatie van zorg 
bevorderd worden, op zo’n manier dat het werkt voor alle 
betrokkenen? Tijdens dit afstudeeronderzoek in het Reinier is 
dit onderzocht voor het zorgpad colorectaal carcinoom. Dit 
heeft geleid tot het ontwerpen van een digitaal hulpmiddel 
om overzicht te creëren in het proces van digitalisering, 
zorgprocessen te ontwikkelen en om zo de uitdaging van 
digitalisering samen aan te kunnen pakken. 
 
Journey mapping als methode voor digitalisering 
Een techniek die nog weinig is gebruikt in relatie tot 
digitalisering is journey mapping. Journey mapping is een 
methodiek waarbij inzichtelijk kan worden gemaakt uit welke 
stappen een zorgproces is opgebouwd. Men kan hierbij 
denken aan zorgpaden of patient journeys: welke stappen 
doorlopen patiënt en zorgverlener tijdens een zorgproces en 
wat gebeurt er tijdens en tussen deze stappen? Het 
visualiseren van processen met journey mapping kan helpen 
om overzicht te krijgen en een gezamenlijke taal te creëren 
voor verandering.   
Het doel van het onderzoek was om uit te zoeken in hoeverre 
journey mapping een oplossing biedt bij digitalisering van 
zorg. Het project begon met het ontwerpen van een journey 
map van het zorgpad colorectaal carcinoom. Dit met de focus 
op digitale transformatie en verbetering van informatie‐
uitwisseling binnen dit zorgpad. Het betrof een kwalitatieve, 
exploratieve studie, bestaande uit observaties, 

semigestructureerde interviews en focusgroepen. 
Participanten waren patiënten die behandeld worden binnen 
het zorgpad colorectaal carcinoom, zorgverleners die 
patiënten behandelen binnen dit zorgpad en werknemers die 
een rol spelen bij digitalisering in het Reinier.  
 

Onderzoeksuitkomsten 
Journey maps zoals zorgpaden kunnen 
helpen overzicht terug te brengen, maar 
het opstellen hiervan is niet zo makkelijk. 
De huidige manier waarop zorgpaden 
worden gemaakt, kost veel tijd en het 
format van de zorgpaden wordt ervaren als 
onoverzichtelijk en onprettig in gebruik.  
 
Uit de interviews en observaties bleek dat 
zowel patiënten als zorgverleners 
momenteel nog weinig gebruik maken van 
de door het Reinier aangeboden digitale 
middelen. De meeste patiënten kunnen 
zich niet goed voorstellen wat er mogelijk 
is met digitalisering in de zorg. Ze laten zich 
hierin leiden door de zorgverleners, terwijl 
de inzet van digitale mogelijkheden vaak 
nog een onbesproken onderwerp is in de 
spreekkamer. Daarnaast hebben 
zorgverleners beperkte kennis van wat er 
aan digitale producten op de markt 
beschikbaar is.  
 
Digitale mogelijkheden hebben vaak geen 
duidelijke plek in het zorgproces en er is te 
weinig overzicht over welke mogelijkheden 
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ingezet worden. Dit kan ertoe leiden dat deze mogelijkheden 
botsen met het huidige zorgproces, resulterend in een hogere 
werkdruk, frustratie en het niet gebruiken van deze middelen. 
De hieruit ontstane weerstand en frustratie in combinatie 
met de eerder benoemde onbekendheid belemmeren 
digitale transformatie. Door met behulp van journey mapping 
zorgprocessen te analyseren, kunnen digitale middelen beter 
worden aangesloten op verschillende stappen binnen deze 
processen. 
 
Het onderzoek toonde aan dat zorgverleners interessante 
ideeën hebben ten aanzien van digitalisering en innovatie, 
maar dat het voor hen niet altijd duidelijk is waar ze met die 
ideeën terecht kunnen. Ook is er soms miscommunicatie over 
de reden achter het (niet) inzetten van digitale middelen 
tussen zorgverleners en medewerkers vanuit de organisatie. 
Het ziekenhuis is een veelzijdige organisatie, met vaak 
complexe zorgprocessen met veel verschillende betrokkenen. 
Door deze complexiteit  is het lastig om overzicht te houden; 
welke digitale middelen worden op welke afdeling gebruikt? 
Welke digitale middelen zijn nodig of gewild bij verschillende 
zorgprocessen?  
 
GoMedFlow 
De uitkomsten uit het onderzoek hebben geleid tot het 
ontwerp GoMedFlow. GoMedFlow is een concept waarmee 
medewerkers in Reinier kunnen samenwerken om 
overzichtelijke journeymaps (zorgpaden) te maken, te 
analyseren en deze te gebruiken voor digitale transformatie. 
Naast laagdrempelige communicatie tussen zorgverleners en 
medewerkers vanuit de organisatie biedt het ontwerp 
overzicht in zorgprocessen en in het proces van digitalisering. 
Zo krijgt men een beter beeld van wat voor digitale 
mogelijkheden gebruikt worden en nodig zijn in verschillende 
zorgprocessen. Door in te zoomen op verschillende stappen 
binnen het zorgproces, in plaats van naar het zorgproces in 
het geheel te kijken, kunnen digitale mogelijkheden beter 
aangesloten worden op deze processen. Vanuit 
organisatorisch niveau kan de digitale transformatie beter 
worden aangestuurd en kunnen mensen en middelen 
efficiënter worden ingezet. 
 
Het concept van GoMedFlow wordt doorontwikkeld tot een 
prototype dat in verbinding staat met bestaande systemen en 
wordt uitgebreid naar andere (transmurale) zorgpaden. Ook 
kan een interface voor patiënten worden toegevoegd. Voor 
patiënten is dit waardevol, omdat zij zo meer inzicht kunnen 
krijgen over hoe hun zorgproces eruit zal zien en wat er bij 
verschillende stappen aan digitalisering mogelijk is. Zo raken 
patiënten en zorgverleners beter digitaal verbonden. 
 

GoMedFlow is een co‐creatie van techniek (Industrial Design 
Engineering) en zorg. De kracht van het ontwerp komt vanuit 
zorg, vóór de zorg. De TU Delft en het Reinier bundelen 
krachten om samen innovatief de digitale transformatie van 
zorg vorm te geven.  
 
Marleen van Rijckevorsel studeerde cum laude af aan de TU 
Delft en is sinds kort werkzaam in Reinier als projectleider bij 
het Veranderbureau. 

   Petra Kok, reumatoloog en CMIO in Reinier begeleidde 
Marleen tijdens haar afstudeeronderzoek: “Marleen heeft 
een digitale tool ontworpen, genoemd Go MedFlow, 
waarmee zorgpaden ontworpen en aangepast kunnen 
worden, overzicht wordt gecreëerd m.b.t. digitalisering op 
het niveau van het zorgproces maar ook op het niveau van 
de organisatie. En tot slot om verbinding te creëren tussen 
zorgmedewerkers en organisatorisch medewerkers om 
samen digitaal vooruit te komen. Het is een co‐creatie van 
techniek en zorg; de TU Delft en het Reinier werken samen 
om de digitale transformatie van zorg vorm te geven. Zo 
kunnen we in de toekomst besparen op mensen en 
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De totstandkoming van het GoMedFlow ontwerp was een 
mooi proces en een voorbeeld hoe samenwerking tussen het 
Reinier de Graaf en Industrieel Ontwerpen (IO) van de TU 
Delft kan leiden tot verbetering van zorg.  
Het startpunt was de kennismaking met het 
Innovatieplatform van Reinier de Graaf en de opvolgende 
contacten met Petra Kok, CMIO bij Reinier de Graaf. De 
verbindende en transformerende capaciteiten van Delft 
Design zijn gepresenteerd aan verschillende leidinggevenden. 
Een eerste voorstel voor een afstudeerproject is opgesteld 
door Marleen van Rijckevorsel, student DFI (Design for 
Interaction) in samenwerking met Assistant Professor 
Armagan Albayrak. De inspirerende en intensieve begeleiding 
van zowel Petra Kok als Sandra de Bruijn (Verpleegkundig 
specialist MDL/GE Oncologie) heeft enorm bijgedragen aan 
het mooie resultaat. De beslissing om GoMedFlow verder te 
ontwikkelen samen met IO geeft een verdere impuls aan het 
gezamenlijke doel om de gezondheidszorg vanuit patiënt‐ en 
mensperspectief te optimaliseren.  
 
Delft Design heeft zich in de loop van zijn 55‐jarig bestaan 
ontwikkeld van het ontwerpen van industriële producten 
naar interactie‐, experience‐ en servicedesign tot complex 
system (re)design. Hiervoor kunnen verschillende 
(onderzoek) methodes worden gebruikt, waaronder Journey 
Mapping. Design studenten hebben de vaardigheid om 
mensen te verbinden rond een idee of ontwerp en dit 
gezamenlijk vorm te geven in verschillende 
iteratiemomenten. Het startpunt is altijd het mensperspectief 

gekoppeld aan een (nieuwe) technologie en of organisatie, 
wat we “Human Centered Design” noemen (zie ook: 
www.tudelft.nl/io). 
 
Benieuwd of dit ook voor uw uitdagingen kan werken? Neem 
gerust contact op. 
 
Hilbrand Bodewes is Programmacoördinator Gezondheid bij 
de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. 
 

V.l.n.r.:  Armagan Albayrak, Hilbrand Bodewes, Petra Kok, 
Marleen van Rijckevorsel, Sandra de Bruijn

Co‐creatie TU Delft en Reinier de Graaf
Door: Hilbrand Bodewes

23INNOVATIE & ONDERZOEK 

2022_3.qxp_Opmaak 1  02-12-2022  11:52  Pagina 23



Active Monitoring versus an Abduction Device for 
treatment of Infants with Centered Dysplastic Hips, a 
RCT (TReatment with Active Monitoring (TRAM)‐Trial)
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Dysplastische heupontwikkeling (Developmental Dysplasia 
of the Hip, DDH) komt in Nederland bij 1 tot 4 % van de 
kinderen tot 6 maanden voor.1 De meeste kinderen met 
DDH hebben een heup die in de kom zit, maar de kom is 
onvoldoende ontwikkeld. Dit wordt gecentraliseerde 
stabiele heupdysplasie genoemd. Deze afwijking wordt 
opgespoord door het maken van een echo van de heup. Er is 
sprake van gecentreerde stabiele heupdysplasie als op de 
echo een heup volgens Graf type IIA, IIB of IIC wordt gezien.2 
Als de heupkom zich in het eerste levensjaar onvoldoende 
goed vormt, is de kans op artrose, pijn en loopbeperkingen 
op latere leeftijd groot. Het is dus belangrijk om in het 
eerste jaar een goede heupontwikkeling te waarborgen bij 
kinderen met DDH.  
 
Jarenlang werden kinderen met heupdysplasie ongeacht de 
ernst van de afwijking behandeld met een spreidmiddel, een 
Pavlik‐bandage (spreidbroek). Dit is een intensieve 
behandeling voor ouders en kind: het spreidmiddel moet 23 
uur per dag worden gedragen gedurende een periode die 
meestal varieert van zes weken tot zes maanden en dit kan 
een grote impact hebben op het gezin en de omgeving, 
bijvoorbeeld doordat er praktische problemen ontstaan. Zo 
zijn simpele handelingen zoals het verschonen van een luier 
complexer met een spreidmiddel. Deze behandeling heeft 
ook een risico op complicaties, zoals een verminderde 
doorbloeding van de heupkop of groeivertraging.  

 
De laatste jaren is er verandering 
gekomen in de manier van 
behandelen, onder andere door 
een studie in vijf Nederlandse 
ziekenhuizen.3 In die studie werd 
gekeken of kinderen met 
gecentreerde stabiele 
heupdysplasie, die werden 
behandeld met een Pavlik‐
bandage, sneller een normale 
heup ontwikkelden dan kinderen 

die geen spreidmiddel kregen. Mede naar aanleiding van de 
resultaten van deze studie werd de laatste jaren door steeds 
meer kinderorthopeden gekozen voor een afwachtend beleid 
bij kinderen met dit type heupdysplasie. Een kind van drie 
maanden krijgt niet meteen een spreidbehandeling, maar 
wordt elke zes weken gecontroleerd met een echo om te zien 
of de heup vooruitgaat. Is er na zes weken geen verbetering 

of na twaalf weken geen normalisatie dan wordt alsnog 
gestart met een spreidbehandeling. 
 
Subsidie 
Omdat de genoemde studie uitgevoerd is met een klein 
aantal patiënten en omdat er gebrek is aan internationale 
consensus, is de vraag wat de beste behandeling is voor 
kinderen met gecentreerde stabiele heupdysplasie, zoals 
geprioriteerd in de onderzoeksagenda van de Nederlandse 
Orthopedische Vereniging (NOV).  
Begin 2018 zijn de eerste gesprekken gevoerd betreffende 
een subsidieaanvraag bij ZonMw voor 
doelmatigheidsonderzoek. Om te zorgen dat de 
subsidieaanvraag breed gedragen zou worden, zijn alle 
partijen vanaf het eerste overleg betrokken. De Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Jeugdgezondheidszorg 
en de patiëntenvereniging (Vereniging Afwijkende 
Heupontwikkeling) hebben vanaf de start meegedacht over 
de onderzoeksopzet. Dit heeft ertoe geleid dat in september 
2019 een subsidieaanvraag is ingediend, waarbij het MUMC 
(Maastricht) en het Reinier de Graaf/RHOC de kartrekkers zijn 
en daarmee ook de begeleiders van de promovendi van deze 
studie.  
Uiteindelijk is de subsidie begin 2021 goedgekeurd door 
ZonMw, waardoor een eerste promovendus aangetrokken 
kon worden om de studie in 14 Nederlandse centra op te 
starten. Per 1 januari 2023 zal een tweede promovendus 
starten op deze studie.  
 
Opzet van de studie 
De studie, waarvoor 800 kinderen met stabiele, gecentreerde 
DDH geïncludeerd zullen worden, is inmiddels gestart in het 
merendeel van de 14 deelnemende centra. In deze studie 
worden kinderen met stabiele, gecentreerde DDH (IIA, IIB of 
IIC) op een leeftijd tussen 10 en 16 weken gerandomiseerd 
tussen actieve controle of behandeling met een Pavlik‐
bandage. Beide groepen worden iedere 6 weken met echo en 
lichamelijk onderzoek gecontroleerd. Als bij een van de 
controles blijkt dat er geen verbetering of zelfs achteruitgang 

Door: Nina Mathijssen 

Met opmerkingen [DW3]: Pavlik‐bandage
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is, krijgt de zuigeling uit de actieve controlegroep alsnog een 
Pavlik‐bandage aangemeten.  Ouders van patiëntjes worden 
geïnformeerd middels een filmpje om de informatie 
betreffende de studie op een eenduidige manier te 
verstrekken. (zie filmpje op: www. tramstudie.nl). 
De primaire uitkomstmaat van de studie is het percentage 
zuigelingen met een normale heup op de leeftijd van twaalf 
maanden tussen beide groepen. Er zijn daarnaast 
verschillende secundaire uitkomstmaten (zie kader). 
De verwachting is dat het includeren van 800 patiënten 21 
maanden zal duren, waarna 24 maanden follow‐up zal 
worden uitgevoerd. Uitkomsten van deze studie zullen 
geïmplementeerd worden in de richtlijn voor de behandeling 
van zuigelingen met DDH.  
De resultaten van de studie kunnen daarnaast gebruikt 
worden voor het voeren van een internationale discussie, 
aangezien er ook geen consensus is over het juiste moment 
van behandelen van deze zuigelingen met milde 
heupdysplasie.  
 
Dr. Nina Mathijssen is manager KWIK (kenniscentrum voor 
Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit) in RHOC en hoofd 
Wetenschap in Reinier de Graaf en voor de TRAM‐studie een 
van de vier hoofdonderzoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten over de onderzoeksagenda van de NOV: 
www.orthopeden.org/wetenschap/zorgevaluatie/onderzoeks
agenda/agenda‐2019‐2022 
 
Meer weten over de TRAM‐studie: 
www.tramstudie.nl 
Of scan de QR‐code: 
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 Spreidbroekgroep 
In de spreidbroekgroep draagt het kind een spreidbroekje. Het 
kind wordt iedere 6 weken gecontroleerd met een echo en 
lichamelijk onderzoek. Ook krijgt het kind op de leeftijd van 1 
en 2 jaar een röntgenfoto.  
 

 Actieve controlegroep 
In de actieve controlegroep draagt het kind geen spreidbroek. 
Het kind wordt iedere 6 weken gecontroleerd met echo en 
lichamelijk onderzoek. Ook krijgt het kind op de leeftijd van 1 
en 2 jaar een röntgenfoto.  
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Waar kijkt men naar in de TRAM‐studie? 
Het aantal normale heupen op de leeftijd van 12 maanden. 
Het aantal normale heupen op de leeftijd van 24 maanden. 
Complicaties/bijwerkingen in beide groepen. 
De duur totdat de heup een normale stand heeft. 
Factoren die het aantal normale heupen beïnvloeden. 
Hoe vaak en hoe lang wordt het spreidbroekje gedragen. 
De kosten van beide behandelingen. 
Kwaliteit van leven van het kind en de ouders/verzorgers. 
Tevredenheid van ouders/verzorgers over de behandeling. 
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ATOPISCH ECZEEM

De eerste en enige biological specifi ek 
gericht op de neutralisatie van IL-13, een 
sleutelcytokine bij atopisch eczeem.1-3
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Op 19 oktober jl. organiseerde de Wetenschapsraad weer 
een pitchevenement. Onderzoekers kregen de kans om een 
stipendium van maximaal € 10.000,‐ voor hun 
wetenschappelijk onderzoek te winnen. Hiervoor moesten 
zij in maximaal 5 minuten hun onderzoeksvoorstel 
presenteren en in maximaal 3 minuten eventuele vragen 
beantwoorden. Maar liefst 8 onderzoekers verschenen op 
het podium om hun onderzoek te pitchen. 
 
REDFLASH studie: REDucing hot FLASHes in breast cancer 
survivors using adjuvant endocrine herapy 
Als eerste was verpleegkundig specialist Marte Smits (online) 
aan de beurt. Zij presenteerde de REDFLASH studie, een 
onderzoek naar twee verschillende medicijnen bij de 
behandeling van opvliegers bij vrouwen die behandeld zijn 
geweest voor borstkanker. Ongeveer 80% van de patiënten 
die in het verleden zijn behandeld voor borstkanker 
ontwikkelt opvliegers, waardoor een deel hiervan voortijdig 
stopt met de behandeling. Momenteel worden verschillende 
medicijnen voorgeschreven, waaronder venlafaxine en 
oxybutynine. Echter, er is nooit onderzocht welke medicatie 
het meest effectief is. En dat gaat Marte onderzoeken in een 
gerandomiseerd cross‐over onderzoek onder 225 vrouwen. 
Hierbij krijgen vrouwen eerst 8 weken het ene medicijn en na 
een korte ‘wash‐out’ periode gedurende 8 weken het andere 
medicijn. 
 
Dawny: een platform voor iedere onderzoeker 
Als tweede was internist‐endocrinoloog Dave Schweitzer aan 
de beurt. Hij vertelde over zijn onderzoek naar Dawny, een 

zelf‐ontwikkeld platform in het kader van 
levensloopgeneeskunde. Dave wil onderzoeken of Dawny 
geschikt is om onderzoekers in Reinier de Graaf te helpen om 
onderzoeksvragen uit te werken. Via dit platform kunnen 
bijvoorbeeld polsbandjes gekoppeld worden en data omtrent 
o.a. slaap, beweging en hartslag worden ingezien. Op basis 
van interessante casuïstiek kan onderzoek geïnitieerd 
worden. (In het aprilnummer 2022 en het septembernummer 
2022 van Reinier Research is eerder geschreven over Dawny.)   
 
Stay@Home diagnostiek: leefstijldiagnostiek thuis 
Klinisch chemicus Frans van der Horst vertelde over zijn 
onderzoek Stay@Home. Een minder gezonde leefstijl kan 
leiden tot gezondheidsklachten, waardoor gezondheidszorg 
meer wordt belast. Voor een duurzame aanpassing in leefstijl 
is een gepersonaliseerde aanpak nodig, waarbij het 
bijvoorbeeld nodig is dat bepaalde biomarkers gemeten 
kunnen worden in speeksel, urine en bloed. Echter, de 
manieren om dit te verzamelen, verstoren het dagelijks leven. 
Het is daarom belangrijk dat dit binnen de huiselijke situatie 
kan worden gedaan. In de Stay@Home studie worden de 
mogelijkheden hiervoor onderzocht met speciale apparaten 
en methoden die biomarkers en glucose thuis kunnen meten. 
 
ZoomIn: efficiënte gehoorscreening bij kleuters 
Vervolgens waren KNO‐arts Jan‐Kees Jol en klinisch fysicus‐
audioloog Jan de Laat (LUMC) aan de beurt. Ongeveer 10% 
van de 3‐ en 4‐jarigen heeft last van gehoorproblemen, maar 
op dit moment is er voor deze leeftijdsgroep nog geen 
uniforme screening. Dit is wel belangrijk, omdat tijdige 

Door: Babette Bais 

2022_3.qxp_Opmaak 1  02-12-2022  11:52  Pagina 28



opsporing van belang is voor o.a. verdere zorg, 
taalontwikkeling en algemene ontwikkeling. Jan‐Kees en Jan 
willen met dit probleem aan de slag met een nieuw 
ontwikkelde gehoorscreeningstest op een tablet, speciaal 
ontwikkeld voor deze jonge kinderen. In dit onderzoek zullen 
180 kinderen de gehoorscreening ondergaan en de 
uitkomsten hiervan zullen worden vergeleken met de gouden 
standaard: een audiometrisch onderzoek. 
 
Intracellulaire metingen van micronutriënten in IC‐patiënten 
Na de pauze presenteerde klinisch chemicus Lennard Dekker 
zijn onderzoeksvoorstel. Bij IC‐patiënten is vaak sprake van 
verlaagde concentraties van micronutriënten, terwijl 
adequate spiegels juist bij deze patiëntengroep zo belangrijk 
is. Echter, het toedienen van micronutriënten zonder dat er 
een tekort is, kan mogelijk nadelig zijn. Daarom wordt in deze 
studie onderzocht of intracellulaire metingen meer 
representatief zijn dan plasmametingen. In dit onderzoek 
wordt bij 20 IC‐patiënten en 20 gezonde vrijwilligers een pilot 
gedaan om de meest optimale monsterafnametechniek te 
onderzoeken. 
 
KLAP‐studie: KLachten Aan hand of Pols 
Onderzoekscoördinatoren Nicole de Esch en Rianne Oomen 
(RHOC) presenteerden de KLAP‐studie. Hand‐ en polsklachten 
komen vaak voor, maar er is nog weinig bekend over het 
beloop van klachten en de relatie met de röntgenfoto. In de 
KLAP‐studie worden alle patiënten met een röntgenfoto voor 
klachten aan hand of pols gevraagd om op 4 momenten 
vragenlijsten over pijn, functie en psychisch functioneren in te 
vullen. Op deze manier kunnen uitkomsten van deze 
vragenlijsten worden gekoppeld aan röntgenfoto’s van maar 
liefst 438 patiënten. 
 
Moving towards a smart hospital: GoMedFlow as a tool for 
digital transformation 
In de volgende pitch kwam reumatoloog en Chief Medical 
Information Officer (CMIO) Petra Kok aan het woord. 
Aanleiding voor het onderzoeksvoorstel was het 
afstudeerproject GoMedFlow van industrieel ontwerper 
Marleen van Rijckevorsel, een concept design in demo‐
software over digitalisering in de zorg (zie ook artikel op pag. 
20). Digitalisering is namelijk een onbekend proces en heeft 
vaak geen duidelijke plek in het zorgproces. Het studieteam 
wil graag inzicht in hoe ze het gebruik van GoMedFlow 
kunnen laten aansluiten bij stakeholders als zorgverleners en 
patiënten. Ook willen ze graag weten hoe ze tot een 
succesvolle implementatie kunnen komen. Hiervoor willen ze 
literatuuronderzoek, observaties, semigestructureerde 
interviews en focusgroepen uitvoeren. 
 
QUEST‐NL: op weg naar 100% ‘first time right’ diagnostiek 
bij patiënten met verdenking op pancreascarcinoom 
Tenslotte was MDL‐arts Rutger Quispel aan het woord over 
de QUEST‐NL studie, een onderzoek naar endo‐echogeleide 
weefseldiagnostiek van solide pancreaslesies. Deze methode 
zorgt voor een verbetering in de weefseldiagnostiek, zodat 
mensen niet onnodig een tweede procedure hoeven te 

ondergaan. Via deze methode is dit percentage gezakt van 
18% naar maar liefst 7%. In dit onderzoek is het doel de 
landelijke implementatie van best‐practice endo‐echogeleide 
weefseldiagnostiek en het vaststellen hiervan op 
diagnostische accuratesse en de belasting voor de patiënt. 
Het studieteam wil dit in 3 stappen bewerkstelligen: 1) de 
start van kwaliteitsteams, 2) educatie en reminders best‐
practice endo‐echoscopie en 3) introductie bepaalde 
kwaliteitscurves per regio. 
 
Afsluiting 
De Wetenschapsraad zal zich over de verschillende 
onderzoeksvoorstellen buigen en in november zal een 
terugkoppeling komen over de toekenningen van de 
stipendia.  
 
Wil je in een volgend pitchevenement ook je onderzoek 
pitchen en een stipendium winnen?  
Op 17 mei en 1 november 2023 vinden de volgende 
stipendiumpitches plaats!
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Opvolging eindrapportage IGJ‐bezoek (deel 2)  

30 

Reinier Research

Van 7 t/m 10 juni 2022 is de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) op bezoek geweest in het Reinier de Graaf. Tij‐
dens dit bezoek werd de organisatie en uitvoering van we‐
tenschappelijk onderzoek uitgebreid onderzocht door de 
inspecteurs, als onderdeel van een rondgang langs verschil‐
lende ziekenhuizen. In de vorige editie van Reinier Research 
hebben wij uitgebreid teruggeblikt op de voorbereidingen 
van dit bezoek én hoe het bezoek is verlopen. Inmiddels 
heeft Reinier de Graaf naar aanleiding van het rapport een 
plan van aanpak geschreven. En nu is natuurlijk de vraag: 
hoe hebben we het gedaan? 
 
Terugblik 
Om eerst even het geheugen op te frissen: waarvoor kwam 

de IGJ ook alweer op bezoek? Sinds 26 mei 2021 geldt 
nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen: de 
Medical Device Regulation (MDR). Reinier de Graaf doet een 
studie met een innovatief medisch hulpmiddel en de IGJ 
plande een bezoek om deze studie en de toepassing van de 
nieuwe MDR‐wetgeving te inspecteren. Hiervoor was de STIL‐
studie geselecteerd, een zelf‐geïnitieerd onderzoek met een 
medisch hulpmiddel van de afdeling neurologie in samenwer‐
king met STIL, een startup van de TU Delft. In deze studie 
wordt onderzoek gedaan naar een anti‐tremor orthese op het 
onderdrukken van onderarmtremoren bij patiënten met een 
essentiële tremor. Naast deze specifieke studie werd ook de 
inbedding en uitvoer van klinisch wetenschappelijk onder‐
zoek binnen het Reinier de Graaf onder de loep genomen. 

Door: Babette Bais 
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Terugkoppeling IGJ 
Na een bezoek koppelt de IGJ terug over bevindingen tijdens 
een inspectie en doet dit aan de hand van drie verschillende 
categorieën: ‘bevindingen’, ‘ernstige bevindingen’ en ‘kriti‐
sche bevindingen’ (zie kader rechts voor uitleg over deze be‐
woordingen). Bevindingen kunnen worden teruggekoppeld 
aan zowel de uitvoerders van de STIL‐studie als aan het Rei‐
nier de Graaf in het algemeen. 
 
De inspectie heeft tijdens haar bezoek in het Reinier de Graaf 
naar verschillende onderdelen gekeken en heeft bevindingen 
teruggekoppeld over de volgende onderdelen: kwalificaties 
en training, Trial Master File / Site Master File, uitvoering van 
de studie, management van de studie door de verrichter, vei‐
ligheidsrapportage, medisch hulpmiddel voor onderzoek, da‐
tamanagement, source data verification en het 
kwaliteitssysteem. In totaal waren er dertien bevindingen, 
waarvan acht ernstig (zie kader). Van de bevindingen waren 
acht gericht aan het studieteam, drie aan Reinier de Graaf en 
twee aan beide partijen. 
 
Plan van aanpak 
In reactie op deze terugkoppeling is een plan van aanpak ge‐
schreven door het Wetenschapsbureau en het studieteam 
van de STIL‐studie. Per bevinding zijn verschillende acties be‐
noemd, waarbij onderscheid moest worden gemaakt tussen 
‘correctieve acties’ en ‘preventieve acties’. Bij correctieve ac‐
ties worden details benoemd om de geconstateerde bevin‐
ding te verhelpen. Preventieve acties zijn acties die ertoe 
leiden dat herhaling van de bevinding wordt voorkomen in de 
toekomst. De IGJ was tevreden met de voorgestelde acties. 
 
Aanpassingen in de studie 
Door het IGJ‐bezoek zijn aanpassingen gemaakt in de studie. 
Zo was het proces van screenen en informed consent in de 
STIL‐studie niet op alle punten adequaat uitgevoerd. Een deel 
van de informed consents is bijvoorbeeld niet door de proef‐
persoon zelf ingevuld op naam en datum, maar deels door de 
onderzoeker. De aard van de medische klachten van de proef‐
personen, namelijk het hebben van een essentiële tremor en 
daardoor niet goed kunnen schrijven, was hiervoor de aanlei‐
ding. Dit is opgelost door de naam en datum niet door de on‐
derzoeker maar door bijvoorbeeld een familielid op het 
formulier te laten noteren. 
 
Aanpassingen in beleid 
Door het inspectiebezoek van de IGJ en de daaruit voortvloei‐
ende terugkoppeling en plan van aanpak zijn een aantal be‐
leidsaanpassingen doorgevoerd voor het doen van 
onderzoek. Eén van de belangrijkste aanpassingen is het be‐
leid rondom WMO/GCP. In het ziekenhuis is het beleid dat 
enkel de (lokale) hoofdonderzoeker van een WMO‐plichtige 
studie WMO/GCP‐gecertificeerd moet zijn, voor de rest van 
het studieteam was dit niet nodig. Echter, naar aanleiding van 
de terugkoppeling van de IGJ is besloten dat vanaf 1 januari 
2023 het hele studieteam minstens WMO/GCP‐getraind moet 

zijn. Zij hoeven dan niet het examen af te leggen, maar wel 
minimaal de training hebben gevolgd.
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Uitleg terminologie IGJ 
 
Wat is een bevinding? 
Condities, praktijken of processen die afwijken van de 
norm maar die niet direct een gevaar vormen voor de 
rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen 
en/of de kwaliteit en integriteit van de verkregen 
gegevens. 
‐ Mogelijke consequenties: deze bevindingen geven aan 

waar verbetering in de condities, praktijken of processen 
moeten worden aangebracht. 

 
Wat zijn ernstige bevindingen? 
Condities, praktijken of processen die een gevaar kunnen 
vormen voor de rechten, veiligheid en het welzijn van de 
proefpersonen en/of de kwaliteit en integriteit van de 
verkregen gegevens. 
‐ Mogelijke consequenties: verwerpen van (een deel van) 

de onderzoeksgegevens, corrigerende maatregelen 
kunnen hiervan het gevolg zijn. 

 
Wat zijn kritische bevindingen? 
Condities, praktijken of processen die een gevaar vormen 
voor de rechten, veiligheid en het welzijn van de 
proefpersonen en/of de kwaliteit en integriteit van 
de verkregen gegevens. 
‐ Mogelijke consequenties: verwerpen van (een deel van) 

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

Meer informatie? www.dsw.nl
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De casus

Het Angelina Jolie effect.  
BRCA1 en BRCA2‐genmutaties verhogen de kans op borst ‐en 
eierstokkanker met resp. 80 en 50 procent. De moeder van de 
Amerikaanse actrice Angelina Jolie overleed op 56‐jarige leeftijd 
aan eierstokkanker en haar tante op jonge leeftijd aan 
borstkanker. 1: 500 vrouwen wordt met de BCRA‐mutatie 
geboren. Angelina bleek in 2015 na screening BRCA‐positief. 
Datzelfde jaar maakte zij haar voornemen wereldkundig om een 
preventieve dubbelzijdige borstamputatie te ondergaan.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierdoor ontstond het zogenoemde ‘Angelina Jolie‐effect’. 
Hiermee wordt bedoeld dat na de aankondiging van Angelina 
een grote toename werd gezien van vrouwen die zich lieten 
screenen op erfelijke borstkanker (zie figuur 1 toename 
verwijzingen genetisch borstonderzoek in Engeland).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vraag luidt: Welk medisch dossier voldoet juist niet aan de 
definitie van het ‘Angelina Jolie‐effect’?  
 
Eén antwoord is juist (A, B, C of D). Voor de jonge lezers strekt 
het tot aanbeveling om het internet te raadplegen. Het speelde 
zich immers ‘voor jullie tijd’ af.   
 
A Het dossier van Nancy Reagan 
B Het dossier van Jade Goody 
C Het dossier van Guusje Nederhorst 
D Het dossier van Kylie Minogue 
 
   
 

Door Dave Schweitzer, internist‐endocrinoloog

2022_3.qxp_Opmaak 1  02-12-2022  11:53  Pagina 33



VERBETER DE

PLENADREN is geïndiceerd voor de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie (bijniersc
*gemeten met AddiQoL questionnaire

Productinformatie en referenties elders in deze uitgave.  C-APROM/NL/PLE/0021
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VOOR EEN BETERE KWALITEIT VAN LEVEN*1,2,3

erschorshypofunctie) bij volwassenen2

Hydrocortisontabletten met gereguleerde afgifte
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ROC Mondriaan biedt in Den Haag, Delft, 

Naaldwijk en Leiden opleidingen voor 

verplegend personeel en apothekers- of 

doktersassistente. Full time leren óf leren 

naast je werk. Kijk op rocmondriaan.nl

Word jij 
de Mondriaan van 
het Reinier de Graaf?
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Het goede antwoord is C  
 
A. Het Nancy Reagan‐effect werd in 1987 geobserveerd 
en gepubliceerd. Het is een effect waarbij de medische 
beslissing van een publiek figuur een invloed heeft op de 
keuze van het publiek.  

Het percentage borstsparende operaties onder 
Amerikaanse vrouwen, 65‐79 jaar nam gedurende 6 
maanden 25% af (en het aantal amputaties 25% toe) 
nadat presidentsvrouw Nancy Reagan besloten had om 
haar complete borst te laten verwijderen. Zij verklaarde 
dit besluit genomen te hebben om ‘Ronny’ beter te 
kunnen steunen in zijn politieke carrière. Immers, 
volledige borstverwijdering hield in dat Nancy geen 
radiotherapie hoefde te ondergaan, niet borst‐ maar 
tijdbesparend, was haar motto. Het extreem hoge punt 
betreft een inhaalslag vlak na de Christmas Holidays. 
(Bron: Ann B Nattinger ea. Effect of Nancy Reagan's 
mastectomy on choice of surgery for breast cancer by US 
women. JAMA. 1998;279(10):762‐766.) 
 
B. Het Jade Goody‐effect is hetzelfde als het Angelina 
Jolie‐effect. Het verhaal is dat Jade meedeed met het tv‐
programma Big Brother. Daar verloor zij alle sympathie 
van het publiek omdat zij zich racistisch uitliet over een 
Pakistaanse medebewoner. Toen zij zelf bekend maakte 

dat zij uitgezaaide baarmoederhalskanker had en aan ‘de 
chemo’ moest, sloeg de sympathie van het kijkerspubliek 
360 graden in haar voordeel om. Ook nam het aantal 
uitstrijkjes ter preventie van baarmoederhalskanker 
significant toe (onder vrouwen van 25 – 49 jaar met 28% 
voor periode van ≥ 5jaar).   
  
C. Guusje Woesthoff‐Nederhorst (Amsterdam, 4 februari 
1969 – Den Haag, 29 januari 2004) was een Nederlandse 
actrice en zangeres. Guusje werd vooral bekend door 
haar rol als actrice in Goede Tijden, Slechte Tijden. Als 
zangeres in de groep Linda, Roos & Jessica kreeg ze nog 
meer bekendheid. Zij was getrouwd met Dinand 
Woesthoff, leadzanger van de band Kane. Zij overleed 
aan borstkanker op 35‐jarige leeftijd. Het dossier voldoet 
niet aan het Angelina Jolie‐effect omdat het effect op 
screening na haar overlijden nooit is gedocumenteerd en 
gepubliceerd. Wel zien we op Instagram 12.111 vind‐ik‐
leuks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Nadat bekend geworden was dat de Australische 
actrice en zangeres Kylie Minogue borstkanker had, 
stortte de Australische en internationale pers zich op het 
‘nieuws’. De aandacht voor borstkanker nam twee weken 
na de bekendmaking al met 20% toe en het effect hield 
meer dan 6 maanden aan. Hieronder de publicatie.  
 

Links: Kylie Minogue performing after announcing het cancer diagnosis 
2005. Rechts: Kelaher M. ea. Use of breast cancer screening and 
treatment services by Australian women aged 25‐44 years following 
Kylie Minogue's breast cancer diagnosis. (Int J Epidemiol. 2008 
Dec;37(6):1326‐32.) 
‘It's like the earth has slipped a little off its axis’, liet zij aan de pers 
weten toen het ging over haar borstkankerdiagnose en ‐behandeling in 
2005.
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Aantallen uitstrijkjes met een piek in 2009 (70% hoger dan verwacht) 
in Engeland gedurende de periode 2004 – 2010. Jade Goody overleed 
op 22 maart 2009 aan baarmoederhalskanker. (Bron: L. Lancucky. The 
impact of Jade Goody’s diagnosis and death on the diagnosis and 
death on the NHS cervical screening programme. J Med Screen; 2012 
Jun; 19(2): 89–93.)
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fijne feestdagen &
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

HET OTEZLA TEAM WENST U

Orale 
therapie

Ook op 
afstand te 
starten en 

te monitoren 

Uniek werkings-
mechanisme1

Korte half-
waardetijd1

Geen 
labcontroles1

Geen reactivatie 
van tuberculose3

Wereldwijd 
> 760.000 patiënten4

Geen 
waarschuwing 

voor gebruik met 
levende vaccins1

en artritis psoriatica1,2
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Referentie: 1. Samenvatting van de productkenmerken Otezla, April 2020.  2. Kavanaugh A, 
et al. Arthritis Research & Therapy 2019: 21;118. 3. Crowley J, Thaci D, Joly P et al. J Am Acad 
Dermatol 2017; 77: 310-7.e1.  4.

Otezla® - apremilast - verkorte productinformatie.
Samenstelling:

Farmacotherapeutische groep:
Indicatie: Arthritis psoriatica: Otezla, 

Psoriasis:

Ziekte van Behçet:

Contra-indicaties: Overgevoeligheid 
Bijzondere 

waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:

Bijwerkingen: Zeer vaak:
Vaak:

vergoeding:

ema.europa.eu.

rivieramaison.com

Ruim 50 verschillende 
opstellingen mogelijk

in Meer dan 70 kleuren en 
stoffen verkrijgbaar

scan de QR-code 
voor meer inspiratie

In diepte verstelbare 
rugleuning

Multiplus_210x145mm_AW22.indd   1 08-09-2022   14:07

www.parkinsonfonds.nl

Hannie van Leeuwen 
(46, Parkinsonpatiënt)

“Het duurde 
5 jaar 

voordat ik 
eindelijk de 
diagnose 
Parkinson 

kreeg.”

De ziekte van Parkinson kent vele, 
ingrijpende symptomen. Steeds meer 
mensen lijden aan de ziekte die nog 
ongeneeslijk is. Meer weten? Kijk op 
parkinsonfonds.nl/brochure of scan de QR code.
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De onderdelen
. ThermoScope IR Professionele Camera

(mobiel of vast geïnstalleerd)
. ThermoScope software
. Levering van diensten

1“Thermal symmetry of the upper and lower extremities in healthy subjects“, Vardasca et al. 2012

We zijn er voor u::

• Wij trainen u en uw personeel 
in het gebruik van de 
camera en de software. 
Wij ondersteunen u bij het 
opzetten van een parktische 

• De softwarelicentie omvat alle 
nieuwe functies en updates.

• Een hotline is beschikbaar van 
ma-vr tussen 9.00 en 16.00 
uur: +49 2161 4773973.

•   Voortdurende opleiding

•   ThermoScope (Sensor 
GmbH) is sinds 1990 het 
toonaangevende bedrijf op het 
gebied van meettechnologie 
en systeemoplossingen. Uw 
betrouwbare en innovatieve 
partner.

In samenwerking met:

Waarom 
ThermoScope®?

Aanvullende diagnostiek 
voor uw praktijk
mogelijk van asymmetrische lichaamstemperatuur op basis van de thermische 
symmetrie van het menselijk lichaam1. Het gebruik van de ThermoScope kan 
pathologieën zoals ontstekingen, tumoren, artritis u. artrose, vaatziekten en 
mogelijke ulceraties aantonen, en kan ook worden gebruikt voor vroegtijdige 
opsporing (bv. Charcotvoet).

   . Niet-invasief, contactloos   . Onderzoek van functies   . Voortgangsbewaking voor therapiecontrole   .   . Geen blootstelling aan straling (infraroodstraling)   . Temperatuurverschillen van 0,03° C kunnen worden gedetecteerd   . Onmiddellijke resultaten   . Patiëntvriendelijk   . Verhoogt de therapietrouw van de patiënt door visualisatie   . Check uw declaratie mogelijkheden bij de o.a. de zorgverzekeraars   . Een diagnostisch beeld kan in Duitsland in rekening worden gebracht 
onder GOÄ 624

THERMOGRAFIE
De pijn 
Zichtbaar maken

Sensor GmbH
Hermann-Hesse-Str. 16a
D-41068 Mönchengladbach
info@thermo-scope.de
www.thermo-scope.de

Voor Nederlandstalig  
advies: 06-592 00 686 
Kontakt@thermo-scope.nl
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Scan For Inspiration!
Colours make you Happy!

Find us on >

WWW.IMBARRO.NL 
INFO@IMBARRO.NL 
T. +31 055 5422766

GET INSPIRED...
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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 dubbeling 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 
 
Intensive Care 
Smit JM, Krijthe JH, Endeman H, Tintu AN, de Rijke YB, 
Gommers D, et al. waaronder Urlings‐Strop LC. Dynamic 
prediction of mortality in COVID‐19 patients in the intensive 
care unit: A retrospective multi‐center cohort study. Intell 
Based Med. 2022;6:100071. 
 
Smit JM, Exterkate L, van Tienhoven AJ, Haaksma ME, 
Heldeweg MLA, Fleuren L, et al. waaronder Urlings‐Strop LC. 
Incidence, risk factors and outcome of suspected central 
venous catheter‐related Infections in critically Ill COVID‐19 
patients: a multicenter retrospective cohort study. Shock. 
2022. 
 
Vagliano I, Schut MC, Abu‐Hanna A, Dongelmans DA, de 
Lange DW, Gommers D, et al. waaronder Urlings‐Strop LC. 
Assess and validate predictive performance of models for in‐
hospital mortality in COVID‐19 patients: A retrospective 
cohort study in the Netherlands comparing the value of 
registry data with high‐granular electronic health records. 
Int J Med Inform. 2022;167:104863. 
 
ZE Chronische Zorg en Ouderen 
 
Geriatrie 
Kroon B, Beishuizen SJE, van Rensen IHT, Barten DG, 
Mehagnoul‐Schipper JJ, van der Bol JM, et al. waaronder 
Urlings‐Strop LC. Delirium in older COVID‐19 patients: 
Evaluating risk factors and outcomes. Int J Geriatr 
Psychiatry. 2022;37(10). 
 
Neurologie 
van der Ende NAM, Roozenbeek B, Smagge LEM, Luijten 
SPR, Aerden LAM, Kraayeveld P, et al. Dual thrombolytic 
therapy with mutant pro‐urokinase and small bolus 
alteplase for ischemic stroke (DUMAS): study protocol for a 
multicenter randomized controlled phase II trial. Trials. 
2022;23(1):641. 

van der Knoop MM, Maroofian R, Fukata Y, van Ierland Y, 
Karimiani EG, Lehesjoki AE, et al. waaronder Kamphuis DJ. 
Biallelic ADAM22 pathogenic variants cause progressive 
encephalopathy and infantile‐onset refractory epilepsy. 
Brain. 2022;145(7):2301‐12. 
 
Reumatologie 
Perez‐Garcia LF, Röder E, Smeele HTW, Goekoop R, Hazes 
JMW, Kok MR, et al. waaronder Kok P. Paternal 
inflammatory arthritis is associated with a higher risk of 
miscarriage: results of a large multicentre study (iFAME‐
Fertility). Rheumatology (Oxford). 2022;61(8):3390‐5. 
 
ZE Moeder en Kind 
 
Kindergeneeskunde 
Keij FM, Kornelisse RF, Hartwig NG, van der Sluijs‐Bens J, 
van Beek RHT, van Driel A, et al. waaronder van der Meer‐
Kappelle LH. Efficacy and safety of switching from 
intravenous to oral antibiotics (amoxicillin‐clavulanic acid) 
versus a full course of intravenous antibiotics in neonates 
with probable bacterial infection (RAIN): a multicentre, 
randomised, open‐label, non‐inferiority trial. The Lancet 
Child & adolescent health. 2022. 
 
Kramer BCE, Abdullahi NS, Ten Have LC, van den Elzen APM. 
Young adolescent with trisomy 13. BMJ Case Rep. 
2022;15(9). 
 
Schepers N, Plasmans M, Noordzij J, Roskam M. Een 
pasgeborene met een nieuw ontstane zwelling in de hals. 
Huisarts en wetenschap. 2022. 
 
ZE Oncologie 
 
GE Chirurgie 
Algie JPA, van Kooten RT, Tollenaar R, Wouters M, Peeters K, 
Dekker JWT. Stoma versus anastomosis after sphincter‐
sparing rectal cancer resection; the impact on health‐related 
quality of life. Int J Colorectal Dis. 2022. 
 
Na een chirurgische behandeling voor rectumkanker 
(sphinctersparend in dit onderzoek) zijn postoperatieve 
complicaties, low anterior resection syndrome (LARS) en een 
stoma bepalend voor de kwaliteit van leven (QoL). Dit 
onderzoek beoordeelt de QoL onder patiënten die ofwel een 
primaire anastomose ofwel een stoma hadden gekregen. Het 
cohort van het LUMC en van het Reinier de Graaf is voor dit 
doel tussen 2012 en 2016 onderzocht. 210 patiënten werd 
gevraagd om de QoL‐scoringslijsten EORTC‐QLQ‐CR29, 
EORTC‐QLQ‐C30, EQ‐5D‐5L en de LARS in te vullen. 70,9% van 
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de lijsten werd ingevuld en geretourneerd met een 
gemiddelde follow‐up duur na operatie van 3,69 jaar. De QoL 
tussen de patiëntengroepen bleek niet significant te 
verschillen EORTC‐QLQ‐C30 (p = 0,15) of EQ‐5D‐5L (p = 0,28). 
EORTC‐QLQ‐C30 (p = 0,15) of EQ‐5D‐5L (p = 0,28). 
Multivariate analyse toonde echter wel een 
gezondheidsvoordeel voor patiënten zonder stoma (p < 0,01), 
maar toch geen verschil in QoL. De voor‐ of nadelen van wel 
of geen stomachirurgie bij rectumcarcinoom is niet duidelijk. 
De beste behandeling dient ook de persoonlijke keuze van de 
patiënt hierbij te betrekken.  
 
Giesen LJX, Dekker JWT, Verseveld M, Crolla R, van der 
Schelling GP, Verhoef C, et al. Implementation of robotic 
rectal cancer surgery: a cross‐sectional nationwide study. 
Surg Endosc. 2022. 
 
Henry AC, Schouten TJ, Daamen LA, Walma MS, Noordzij P, 
Cirkel GA, et al. waaronder Roos D. Short‐ and Long‐Term 
Outcomes of Pancreatic Cancer Resection in Elderly Patients: 
A Nationwide Analysis. Ann Surg Oncol. 2022;29(9):6031‐42. 
 
Schouten TJ, Daamen LA, Dorland G, van Roessel SR, Groot 
VP, Besselink MG, et al. waaronder Roos D. Nationwide 
Validation of the 8th American Joint Committee on Cancer 
TNM Staging System and Five Proposed Modifications for 
Resected Pancreatic Cancer. Ann Surg Oncol. 
2022;29(9):5988‐99. 
 
Zwanenburg ES, Wisselink DD, Klaver CEL, van der Bilt JDW, 
Tanis PJ, Snaebjornsson P. COLOPEC trial collaborators 
waaronder JWT Dekker. The measured distance between 
tumor cells and the peritoneal surface predicts the risk of 
peritoneal metastases and offers an objective means to 
differentiate between pT3 and pT4a colon cancer. Mod 
Pathol. 2022. 
 
MDL  
Arkenbosch JHC, Beelen EMJ, Dijkstra G, Romberg‐Camps M, 
Duijvestein M, Hoentjen F, et al. waaronder Jansen S. 
Prophylactic medication for the prevention of endoscopic 
recurrence in Crohn’s disease: a prospective study based on 
clinical risk stratification. J Crohns Colitis. 2022. 
Profylactische behandeling ter voorkoming van het 
ziekterecidief na operatie wordt internationaal aanbevolen. 
Zo ook bij een voorgenomen ileocoecale resectie (ICR) bij 
patiënten met de ziekte van Crohn (CD). Jeanine Arkenbosch 
et al. onderzocht in een prospectief multicenteronderzoek 
een algoritme dat de noodzakelijkheid voor preventieve 
behandeling met immunosuppressief of biologicals zou 
moeten kunnen voorspellen. De patiënten ondergingen ICR al 
dan niet met een profylactische behandeling. Voorspellende 
factoren op recidief van de ziekte waren roken, diepwandig 
gelegen CD en eerdere operaties. Ook endoscopisch 
vastgelegde factoren als actieve ontsteking, granulomen, en 
ziekte in de resectievlakken werden in het algoritme 
meegenomen. Evaluatie vond bij endoscopie 6 maanden na 
de operatie plaats. Laag‐ en hoogrisicopatiënten werden 

vooraf gedefinieerd. De resultaten onder 213 patiënten (34,5 
jaar; 65% vrouwen) waren: (93 [44%] laagrisico; 120[56%] 
hoogrisico [45 [38%] roken [51 [43%] diepgelegen ziekte 51 
[43%]. 82% laagrisicopatiënten kreeg geen profylaxe o.b.v. 
risicofactoren en 51% hoogrisicopatiënten kreeg wel 
profylaxe o.b.v. risicofactoren. Terugkeer van ziekte bleek 
even vaak voor te komen bij laag‐ en hoogrisicopatiënten 
(laag ‐ 45% vs. 16%, p=0,12) en (hoog ‐ 49% vs. 26%, p=0,19). 
Het geconstrueerde risicomodel voorspelde acceptabel (AUC 
0,70 (95%CI 0,61‐0,79) en met de histologische a priori kennis 
van de preparaten 0,73 (95%CI 0,64‐0,81). Hoewel dit niet de 
onderzoeksvraag was, werd ook geconcludeerd dat patiënten 
die omwille van CD ileocoecaalresectie moeten ondergaan 
sowieso goed af zijn met profylaxe.  
 
Onnekink AM, Boxhoorn L, Timmerhuis HC, Bac ST, 
Besselink MG, Boermeester MA, et al. waaronder Quispel R, 
Scheepers JJ. Endoscopic Versus Surgical Step‐Up Approach 
for Infected Necrotizing Pancreatitis (ExTENSION): Long‐
term Follow‐up of a Randomized Trial. Gastroenterology. 
2022;163(3):712‐22.e14. 
 
Oncologie en hematologie 
Al‐Sarayfi D, Meeuwes FO, Durmaz M, Issa DE, Brouwer RE, 
Beeker A, et al. R‐CEOP as first‐line treatment for 
anthracycline‐ineligible patients with diffuse large B‐cell 
lymphoma. Blood cancer journal. 2022;12(9):125. 
 
Smits MAA, Boezeman EJ, Nieuwenhuijsen K, de Boer A, 
Nieveen van Dijkum EJM, Eskes AM. Family involvement on 
nursing wards and the role conflicts experienced by surgical 
nurses: A multicentre cross‐sectional study. Scand J Caring 
Sci. 2022;36(3):706‐16. 
 
ZE Planbare Zorg 
 
Chirurgie Algemeen 
Bakker D, Colaris JW, Kraan GA, Mathijssen N, Selles R, Smit 
X, et al. Is Early Active Motion After 3‐Ligament Tenodesis 
Noninferior to Late Active Motion? A Prospective, 
Multicenter Cohort Study. J Hand Surg Am. 2022. 
Scapholunaire interossale bandletsels worden doorgaans 
behandeld met een 3‐ligament tenodese. Dit prospectief, 
multicenter cohortonderzoek met een non‐inferioriteit design 
vergeleek immobilisatie na handtrauma gedurende 10‐16 
weken en ook nog eens fysiotherapie gedurende 5‐6 weken, 
met een veel kortere periode gericht op snel 
bewegingsherstel, te weten immobilisatie 3‐5 dagen en 
fysiotherapie in de 2e  week. Vergeleken werd o.a. de Patient‐
Reported Wrist/Hand Evaluation scores, pijn, complicaties, 
werkhervatting, bewegingsgraden, grip strength en de 
tevredenheid van de patiënt na 3 maanden. Onder 108 
patiënten bleek dat vroege handrevalidatie in een non‐
inferioriteitsmodel net zo goed uit de bus kwam als een late 
handrevalidatie. Dit gold voor alle voornoemde parameters. 
Er bestond ook geen verschil in complicatie maar ook geen 
verschil in de terugkeer naar het werk.  
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Dermatologie 
Spekhorst LS, de Graaf M, Zuithoff NPA, van den Reek J, 
Kamsteeg M, Boesjes CM, et al. waaronder Haeck I. 
Dupilumab Drug Survival and Associated Predictors in 
Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis: Long‐
term Results From the Daily Practice BioDay Registry. JAMA 
Dermatol. 2022;158(9):1048‐56. 
 
Urologie 
Leentjens M, Alterki A, Abu‐Farha M, Bosschieter PFN, de 
Raaff C, de Vries C, et al. Increased plasma ANGPTL7 levels 
with increased obstructive sleep apnea severity. Front 
Endocrinol (Lausanne). 2022;13:922425. 
 
 
RHMDC 
 
Medische Immunologie 
Leonhard SE, van der Eijk AA, Andersen H, Antonini G, 
Arends S, Attarian S, et al. waaronder Batstra MR. An 
International Perspective on Preceding Infections in Guillain‐
Barré Syndrome: The IGOS‐1000 Cohort. Neurology. 2022. 
 
Medische Microbiologie 
Schuit E, Venekamp RP, Hooft L, Veldhuijzen IK, van den 
Bijllaardt W, Pas SD, et al. waaronder Smeets LC. Diagnostic 
accuracy of covid‐19 rapid antigen tests with unsupervised 
self‐sampling in people with symptoms in the omicron 
period: cross sectional study. BMJ. 2022;378:e071215. 
 
Pathologie 
van den Ende NS, Smid M, Timmermans A, van Brakel JB, 
Hansum T, Foekens R, et al. HER2‐low breast cancer shows a 
lower immune response compared to HER2‐negative cases. 
Sci Rep. 2022;12(1):12974. 
 
RHOC 
 
Bakker D, Kraan GA, Colaris JW, Mathijssen N, Ring D, Crijns 
TJ. Is Midcarpal Arthroscopy for Suspected Scapholunate 
Pathology Associated With Greater Interobserver 
Agreement and More Frequent Offer of Surgery? J Hand 
Surg Am. 2022. 
Dit onderzoek vergelijkt de inter‐observer overeenstemming 
van videoanalyses, de aanbeveling om wel of niet te opereren 
en welke procedure te volgen. Patiënten verdacht van 
scapholunaire interossale bandletsels ondergingen ofwel 
radiocarpale ofwel radiocarpale plus midcarpale arthroscopie 
waar voor dit onderzoek 14 video’s beschikbaar waren. De 
video’s werden getoond aan een internationaal expert‐team 
handchirurgen (Science of Variation Group). De interosseale 
ligamentaire beschadigingen werden vervolgens door de 
ervaringsdeskundigen gescoord m.b.v. Geissler classificering. 
Deze classificatie scoorde een matige overeenstemming over 
diagnose en advies onder de deelnemende experts. De 
Geissler score viel hoger uit indien alleen midcarpale beelden 
beschikbaar waren en met vaker het advies om een tenodese 
te verrichten dan slechts herstel van het beschadigde 

scapholunaire ligament. Auteurs kwamen tot de conclusie dat 
een diagnostische artroscopie (alleen midcarpaal) 
geassocieerd was met meer pathologie, meer aanbeveling tot 
reconstructieve chirurgie met voorkeur voor een tenodese 
i.p.v. ligamentherstel. De conclusie luidde dat een 
diagnostische artroscopie van de pols met een normaal 
radiologisch beeld een onvoldoende inter‐observer 
overeenstemming scoort. Het grote onderscheid in 
aanbevelingen over wat te doen na een scopie is best 
verontrustend te noemen want je moet niet meer 
beschadigen dan nodig. 
 
Cohen A, Claessen T, van den Berg C, Siebelt M, Hagenaars T, 
Kraan GA, et al. Morphological risk factors for scaphoid 
fracture: a case‐control study. Eur J Trauma Emerg Surg. 
2022. 
 
Mehrab M, Wagner R, Vuurberg G, Gouttebarge V, de Vos 
RJ, Mathijssen NMC. Risk factors for musculoskeletal injury 
in CrossFit: a systematic review. Int J Sports Med. 2022. 
Deze publicatie bevat een systematische review naar 
risicofactoren voor het oplopen van een trauma tijdens 
CrossFit training. De volgende medische bibliotheken werden 
hiervoor geraadpleegd; Embase, Medline, Web of Science, 
Cochrane, CINAHL, Google Scholar, and SportDiscuss. 
Gekeken werd naar cohortonderzoeken waarin risicofactoren 
voor forse trauma’s werd onderzocht, d.w.z. trauma’s waarbij 
bemoeienis van medische teams nodig was of trauma’s die zo 
ernstig waren dat de atleet veel tijdverlies ondervond door 
de blessure. Er werd alleen naar positieve cohortstudies 
gekeken. Van een totaal van 9452 publicaties doorstond 
slecht een drietal de toets om voor verdere analyse in 
aanmerking te komen. Twee van deze studies hadden een 
laag risico op bias en één studie een hoog risico. In deze drie 
studies waren in totaal 691 atleten opgenomen waaronder 
172 atleten die tijdens de training blessures opgelopen 
hadden. Het naar beneden bijstellen van het trainingsschema 
of het vooraf aan de blessure langdurig ‘in‐training zijn’ 
,beschermden vrijwel niet tegen het oplopen van 
sporttrauma’s. Je kunt dus alleen maar stellen dat het voor 
nieuwe sporters en sporters die de intensiteit van hun 
training opvoeren van belang is dat er goede coaching is.  
 
Paulussen EMB, Mulder F, Mathijssen NMC, Witlox MA. 
Active monitoring versus immediate abduction as treatment 
of stable developmental dysplasia of the hip: a systematic 
review of the literature. BMJ Open. 2022;12(9):e057906. 
Peters RM, Ten Have B, Rykov K, Van Steenbergen L, Putter 
H, Rutgers M, et al. waaronder Stephan B W Vehmeijer. The 
learning curve of the direct anterior approach is 100 cases: 
an analysis based on 15,875 total hip arthroplasties in the 
Dutch Arthroplasty Register. Acta orthopaedica. 
2022;93:775‐82. 
 
de Witte PB, van Bergen CJA, de Geest BL, Willeboordse F, 
van Linge JH, den Hartog YM, et al. Treatment of decentered 
developmental dysplasia of the hip under the age of 1 year: 
an evidence‐based clinical practice guideline ‐ Part 2. EFORT 
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AALITKWNAAM VVAAN HET GENEESMIDDEL: Kiudro 1 g zetpil. WA TAATTIEVE EN KWA

Elke zetpil bevat 1 g mesalazine. Vooor de volledige lijst van hulpstoffen, zie ru
VORM: Zetpil. Lichte beige, torpedovormige zetpil van 33 x 11 mm. THE
Behandeling van acute lichte tot matige colitis ulcerosa die is beperkt tot 
CONTRA-INDICATTIES: Kiudro 1 g zetpil is gecontra-indiceerd bij patiënten me
voor salicylaten of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen; - ernst
BIJZONDERE WAAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: 
bloedbeeld; leverfunctieparameters zoals LTT of AST; serum creatinine) en d
naar het oordeel van de behandelend arts. Als richtlijn worden controles aan
tussenpozen van 4 weken. Als de bevindingen normaal zijn, moeten om de 3 
deze testen onmiddellijk uitvoeren. Vooorzichtigheid is geboden bij patiënten
met nierinsufficiëntie. Mesalazine-geïnduceerde renale toxiciteit moet worde
urolithiase zijn gemeld bij het gebruik van mesalazine, waaronder stenen m
men voldoende drinkt tijdens de behandeling. Patiënten met longaandoenin
behandelingskuur met Kiudro 1 g zetpil. Patiënten met een voorgeschieden
onder nauwlettend medisch toezicht staan bij de start van een behandelingsku
zoals buikkrampen, acute abdominale pijn, koorts, ernstige hoofdpijn en huid
Er zijn ernstige bijwerkingen van de huid zoals Stevens-Johnson-syndroom (S
met mesalazine. De behandeling met mesalazine moet worden gestaakt bij
huiduitslag, laesies van de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoelighei
ongeveer 3% bijwerkingen tijdens het gebruik van mesalazine 1 g zetpil. De va
bijwerkingen (constipatie bij ongeveer 0,8%; misselijkheid, braken en buikpijn

Systeem/orgaanklassen Frequentie volgens gegevensban

 
 

 

 

 
 

   
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  
   

 

zetpil

tus (dip-sticks) moeten worden bepaald vóór en tijdens de behandeling
(different

- of nierinsufficiëntie
- bekende overgevoelighei

het rectum (colitis proctitis
TIES

ARMACEUTISCH
TIEVE SAMENSTELLIN

g j g

A
F

AANTITTAAT
ubriek 6.1.FA
ERAPEUTISCHE INDICAT

et:
tige lever

Bloedonderzoek 
de urinesta
bevolen 14 dagen na begin van behandeling, dan nog eens twee tot drie maal met
maanden follow-uptesten worden uitgevoerd. Als bijkomende symptomen optreden

n met leverinsufficiëntie. Kiudro 1 g zetpil mag niet worden gebruikt bij patiënten
en overwogen als de nierfunctie verslechtert tijdens de behandeling. Gevallen van
et een inhoud van 100% mesalazine. Het wordt aanbevolen om te verzekeren dat
gen, met name astma, moeten zeer nauwgezet gecontroleerd worden tijdens een
is van bijwerkingen als gevolg van preparaten die sulfasalazine bevatten, moeten
uur met Kiudro 1 g zetpil. Als Kiudro 1 g zetpil acute intolerantiereacties veroorzaakt
uitslag, dan de behandeling onmiddellijk staken. Ernstige bijwerkingen van de huid

SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) gemeld in verband met de behandeling
het eerste optreden van tekenen en symptomen van ernstige huidreacties, zoals

d. BIJWERKINGEN: In klinische studies waaraan 248 deelnemers deelnamen, kreeg
akst gemelde bijwerkingen waren hoofdpijn, bij ongeveer 0,8%, en gastro-intestinale
n 0,4% elk). De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van mesalazine:

nk MedDRA

mesalazine
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V

Systeem/orgaanklassen Frequentie volgens gegevensban
Zelden
(≥1/10.000,
<1/1.000)

Zee

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Veer
agr
trom

Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn, duizeligheid per
Hartaandoeningen Myocarditis, pericarditis
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen

Alle
hoe
long

Maagdarmstelselaandoeningen Buikpijn, diarree,
winderigheid, misselijkheid,
braken, verstopping

Acu

Nier- en urinewegaandoeningen Nie
inte

Huid- en onderhuidaandoeningen Lichtgevoeligheid Alo

 
 

 

 

 
 

   
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  
   

 

mboc
ranuloc

nk MedDRA
er zelden (<1/10.000) Niet bekend (kan 

met de beschikbare 
gegevens niet worden 
bepaald)

randerd bloedbeeld (aplastische anemie,
cyytose, pancytopenie, neutropenie, leukopenie,

cyytopenie)
rifere neuropathie

ergische en fibrotische longreacties (zoals dyspneu,
est, bronchospasme, alveolitis, pulmonale eosinofilie,
ginfiltratie, pneumonitis)
ute pancreatitis

erfunctiebeperking, zoals acute en chronische 
erstitiële nefritis en nierinsufficiëntie

Nefrolithiase*

pecia Stevens-Johnson- 
syndroom (SJS), toxische 
epidermale necrolyse 
(TEN)
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g g
g j j g

AN DE TEKSTHERZIENING V
F

V

V

Skeletspierstelsel- en
bindweefselaandoeningen

Spi

Immuunsysteemaandoeningen Ove
gen
syn

Lever- en galaandoeningen Veer
tran
cho

Vooortplantingsstelsel- en
borstaandoeningen

Olig

Er zijn ernstige bijwerkingen van de huid gemeld in verband met de behandeli
necrolyse (TEN). Lichtgevoeligheid: Ernstiger reacties zijn gemeld bij patiënte
eczeem. Melding van vermoedelijke bijwerkingen:Het is belangrijk om na toe
kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortd
alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Ce
DE HANDEL BRENGEN: Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Str. 80, 79618 Rh
BRENGEN: RVG 126165. AFLEVERINGSWIJZE: U.R. FAARMACOTHERAPEUTIS

VA T:: 25.05.2021.

T

Tillotts Pharma France SAS 
40-48 Rue Cambon - 75001 Paris
Téléphone : + 33 1 55 07 97 40

 
 

 

 

 
 

   
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  
   

 

ASCHE GROEP - A
NUMMER(S) V

HOUDER V

erpijn, gewrichtspijn

ergevoeligheidsreacties zoals allergisch exantheem,
neesmiddelkoorts, lupus erythematosus-achtig 
ndroom, pancolitis

randerde leverfunctieparameters (verhoging van 
nsaminasen en parameters van cholestase), hepatitis,
olestatische hepatitis
gospermie (omkeerbaar)

ing met mesalazine, zoals Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale
en met reeds bestaande huidaandoeningen zoals atopische dermatitis en atopisch
elating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze
urend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht

entrum Lareb (Website: www.lareb.nl). VAAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
einfelden, Duitsland. VAAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

ATTC CODE: Intestinale ontstekingsremmers - A07EC02. DATTUM VAN

 
 

 

 

 
 

   
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  
   

 

éléphone :
20220818.NL.PRO.YAL.KIU.030 - Laatste wijziging: augustus 2022

 
 

 

 

 
 

   
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  
   

 

 
 

 
   

  
 

 
 

  
   

  
   

 
 

  
  

  
 
 

  
 

  
  

  
 

  
  

   
 
 

    
    
   

  
  

 
   

 
 
 

    
  

 
   

  
 

  
  

       
  

   
   

  
  

 
  

 
    

 
 
 

   
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

  
   

   
   

 

j g

y

Y
aldigo wordt toegediend aan pag g p

li h id ti (
Y

pa
tiënt mo

bij
ataanhoudende koorts of keelpijn) en de pap j ) p

lh d ikt

yyscrasie 
tië t

te worden als er vermoedens of bewijs van bloeddj
h d d k t f k l ij ) d

eerste optreden van tekenen en symptomen van ernstige huidreacty p g
Z ld i ti bl ddiBl dd

necrolyse (TEN) gemeld in verband met de behandeling met mes

Er wordt aangeraden om tijdenmesalazine gehalte van 100%.
E

Bij gebruik van mesaaldigo.een behandeling met Y

tiënten die nierinsufficiëntie ontwikkelen tijdens de behandeling,g,
H t i b

atpap
aldigo monmiddellijk uitgevoerd worden. Y

de behandelinhet begin gen 
de resulta
p g

d lt
opvolgtesten

t

 volgens hetgeëvalueerd worden voor en tijdens de behandeling,
dh t b i

j
d14it

BIJZONDERE WBIJZONDERE W
leverinsufficiëntie.Ernstige nierinsufficiëntie (GFS < 30 mg (

AARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEB

 Overgevoe
tig acute aoor de behandeling van milde tot ma

AA OTIESAT
g

CONTRA INDICidi

gereguleerde afgifte beva

tabletten met ge
A EA

aldigo 1600 mg,g
TIEVE SATA

g
ANTITALIT

YVVeerkorte SPC-tekst Ya
KW SAMENSTELLINGKW TAATTIEVE EN KWANTITATTIEVE SAMENSTELLING: E
att: 1600 mg mesalazine. THERAPEUTIS

Colitis ulcerosa. V
O

g
Ovoorkomen van recidieven. CONTRA-INDICATTIES: g

ld h lwerkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hul

WAWAAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEB
(differentiële aantallen bloedcellen; leverfunctieparameters zoals
g

l t t
g

d b h d li
t

uit te voeren 14 dag
t

na g
d i

van 
l t tatten normaal zijn, moeten elke drie maand opvolgtesten ge

j g
tië t di i i ffi ië ti

Verminderde nierfunctie: Ya g
d lij

t d b h d li idd llijk t t dmoet de behandeling onmiddellijk gestopt worden. Het is aanbevo
g

l i h lt
Ya g

100
Nefrolithiase: j g

d tijdg
bij ki d h id

g j
ij ti bij ki dbijwerkingen van de huid : Er zijn ernstige bijwerkingen van de 

y ( ) g g
t t d t k t ti h id tp

li h idovergevoeligheid. Bloeddyscrasie: Zeer zelden is er ernstige bloedd

bl d d tbloedarmoede,
melding gemaakt van verhoogde niveaus van leverenzymen bij at
Ya atiënten met een verminderde leve
overgevoeligheidsreacties (myo- en pericarditis) zijn met Yaaldigo ze

 
 

 
   

  
 

 
 

  
   

  
   

 
 

  
  

  
 
 

  
 

  
  

  
 

  
  

   
 
 

    
    
   

  
  

 
   

 
 
 

    
  

 
   

  
 

  
  

       
  

   
   

  
  

 
  

 
    

 
 
 

   
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

  
   

   
   

 

tus (dip-sticks) moetenatat
Bloedtes

oor he
TIES

Elke tablet m
g g

Elk t bl t
ereguleerde afg

E ti
eligheid voor d

Ernstig

; serum creatinine) en urinesta

g

j

g g  Mesalazine-geïnduceerdeCardiale overgevoeligheidsreactiesg g
I l d lijk

YY
oet onmiddellijk medisch advies vraj

ldi f l iY

 purpura
V

p
E i

 kneuzingen,
V

zijn (tekenen van onverklaarbare bloedingen,g
i dV

laesies van de slijmvliezen of andere tekenen van
Y
j

Y idd llijk
j
ldi di t

j
Y

g,ties,
 De behandeling met mesalazine moet worden gestaakt bij hetg g j

l i d lij li f d t k
alazine.

Ernstigens de behandeling voor voldoende vochtinname te zorgen.
alazine zijn gevallen van nefrolithiase gemeld,
olen dal d
 moet men denken aan mesalazine-geïnduceerde nefrotoxiciteit,g ,

t d i f ti t l d dt h h ld lijk

Bijmag niet gebruikt worden bij pag g j p
t d k l

een tussenperiode volgens 2 
Al

ng,
Als richtlijn wordt aanbevolen om

Alk4
t oordeel van de behandelende arts.

3l 2

ASAALA

ml/min/1.73 m
Bl dtUIK

vormen.
ACHE INDICAT

li h id
V

g
t ffpstoffen.

BRBRUIK:
s ATT of ATT

j
t i dg,

h
en ver g

d
tot 3 testen met p

t t d
van 4 weken. Als

ehouden worden.Als bijkomende symptomen optreden, moeten de tests
attiënten met verminderde nierfunctie. j

d
t

en dan
att de nierfunctie gecontroleerd wordt voor en herhaaldelijk tijdens

j g g
d b h d li ld d hti

 inclusief stenen met een
g g

h id l St J h d (SJS) t i h
g

d lhuid zoals Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale

ti l h id it l
d

zoals huiduitslag,
bb h d li tdyscrasie gemeld. De behandeling met Yaaldigo dient onmiddellijk gestopt

j (
t idd llijk di h d i

g
d d l f

p
ti

tië t di
gen. Verminderde leverfunctie: Er is

tiënten die Yaaldigo formuleringen namen. Voorzichtigheid is geboden als
erfunctie.

ld
: g

di l li h idelden  gemeld. In geval van een vermoedelijke cardiale overgevoeligheid

 
 

 
   

  
 

 
 

  
   

  
   

 
 

  
  

  
 
 

  
 

  
  

  
 

  
  

   
 
 

    
    
   

  
  

 
   

 
 
 

    
  

 
   

  
 

  
  

       
  

   
   

  
  

 
  

 
    

 
 
 

   
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

  
   

   
   

 

n

e

,

t

e

j

m
s
s
j

n
s
n

e

n
t

s
s

,

 
 

 
   

  
 

 
 

  
   

  
   

 
 

  
  

  
 
 

  
 

  
  

  
 

  
  

   
 
 

    
    
   

  
  

 
   

 
 
 

    
  

 
   

  
 

  
  

       
  

   
   

  
  

 
  

 
    

 
 
 

   
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

  
   

   
   

 

g g

j g
g

(verhoging leverfunctieparameters Afwijking g
H

 braken (zebuikpijn,Dyspepsie(vaak),)
l

(
i

fla

bronchospasmyspneu,p ,
l

(inclongreacties 
Ademhalinpericarditis (zelden).)

b
(

h t
p
d

Myocarditis,
l i(i

Hartaandoeningen: g
l t

 geneesmidd
H

Overgevoeligheidsreacties zoals allergisch exantheem,,
th iP

g g
Z t l l d i

ytleukopenie,neutropenie,ytopenie,pancytose,granuloc

 niet bekend (kan m
ll

zeer zelden (< 1/10,000),),
(

,
E i fili

1/1,000),
aaklinische studies en andere bronnen zijn hieronder vermeld:

i t b k d (k
j

ld ( 1/10 000)

ernstige bijwerkingen van de huid gemeld in verband met de be
b) S

 zoals bgestopt als er acute symptomen van intolerantie optreden,
voorkomende product gerela

(1buikpijn turie (1,7%),( ,
l

(1,7%),),
t d

Hoofdpijnpporteerd.gera
 de longeg

(1
Orgaan specifieke bijwerkingen met invloed op het hart,

hemah b
p

t i (1 7%)t
g

(1 7%)
j

H fd ij

tige
slechts beperkte documenta
pa - of nierfunctie of milde tot ma

g g
f i f ti f ild t t

aldigo moet met voorzichtigheid
tip

l

triumvrij’ Ywezen ‘na
bevana

g- 
beva

gestopt.
Y b
g p
ldiduodenumulcera

onmiddellijk duodenumulceral
acute bu

ti
geval van acute intolerantiereacties zoals buikkrampen,p

d dMd

behandelingtijdens gecontroleerd zorgvuldig 
tLongaandoening:g

b h d li
ongeacht de oorsprong erg

tijd
p

d
achtergrond, a

V
gj

V
g g ( y p ) j

iY
g
Y V

g ( y p )
ldi i t i d ï t d dY

g
hti h id imag Yaaldigo niet opnieuw worden geïntroduceerd.Vooorzichtigheid is

g
ldi

g
t l d

van.  Pat
g g

h
g
d i bij

worden j
t

de g
lf

met 
voorgeschiedenis van bijwerkingen ten gevolge van sulfasalazine
g

idd llijk tj
d d l

worden g
Y

Maa
t

en atties:
aties. Yaaldigo at atrium. Dit middel at min

a j
t

is. Ouderen: Ya
attiënten met een normale lever a g

batie over een effect bij kinderen, zie rubr
p
t d ik ijg

k
pp
k d

p j
d t t

at ( , ),
ki i h

p j
t kli i

(
hatteerde bijwerkingen in het klinische

g p y p p
ti bij ki d h id ld i b d t d bg j g g

t i h id l l (TEN) ( i b i k 4 4 SKP)toxische epidermale necrolyse (TEN) (zie rubriek 4.4 SKP). b) Sam

1/1 000)
V

<  , ),
f t l l d i l d llymfestelselaandoeningen: Eosinofilie (als deel van een alle

ag
O

y
li h i

p
id

y p
ti

p
l ll i h

p
th

 thrombocy
ddg

ld )
g
( )zelden). Zenuwstelselaandoeningen: Paresthesie (soms), Ho

fib ti h
y

i f hfibrotische g
i fi l

( lusief dy
i

hoest, p
i (pneumonie, eosinofiele pneumonie, longaandoening (zeer z

y p p
Af ijki

p j
f ti

 diarree, atulentie, nausea, (
ij

ld )
in p

d d h id d
( g

i
van transaminase

zelden). Huid- en onderhuidaandoeningen: Rash (vaak), Urtica

 
 

 
   

  
 

 
 

  
   

  
   

 
 

  
  

  
 
 

  
 

  
  

  
 

  
  

   
 
 

    
    
   

  
  

 
   

 
 
 

    
  

 
   

  
 

  
  

       
  

   
   

  
  

 
  

 
    

 
 
 

   
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

  
   

   
   

 

g g

p

(zeerhepa
F

hepa
F

cholestase parameters),),
tF

- en galaandoeningen:
p

(
h

g
(titicholestat t

g
ti hp

ti it i
h

titis (zeer zelden).)
titit

atAcute pancreaelden), Leverp
h l t

 pneumonitis),longinfiltralongeosinofilie,
M

mes,
Allergische eng

i t titiël
borstkas- en mediastinumaandoeningen: 

g
d)

l i filt
g

ittil i fili
ngsstelsel-,,

l lit

erifere neuropa
 pancolitis (zeerytosus syndroom,,

thi
atythema

if
lupus erdel geïnduceerde koorts,,

d i li h id (

Immuunsysteemaandoeningen:
y

P

g
liti (

y
t d

yscrasie (zeer zelden).)
th

(
l

topenie),

met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).p )
l ti

p
(bl db ld

g
Af ijk d

g
(S )ti

zelden (≥ 1/10,000(
Bl d

< 1/100),Soms (≥ 1/1,000, < 1/10),k (≥ 1/100,

 zoals Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en( )
t d it

y
Bij ki di ij

handeling met mesalazine,g ,
tti d bij ki

 Er zijng.ernstige hoofdpijn en uitslaacute buikpijn,uikkrampen,

zijn (1,5%)en proteïnurie colitis (1,5%), )
D b

,5%),
 de huid en subcutaan weefsel zijn

dij(1 5%)
de pancreas,

ulcera
en,

trische pa- of nierinsufficiëntie (zie rubriek 4.3).)
tt) SSKP

(
BIJWERKINGENSKP

e lever
g alleen worden toegediend aan

p
h t ili

t i h E iediadi
g
tië t
g

P
d worden gebruikt bij ouderen; het mag j

f i i ffi ië ti ( i b i k

g- 
dada

bij geboden
na (23

oorzichtigheidg
1d

moet de behandeling
pa

ernstige hoofdpijn en huiduitsla
tië t

j
bij

g p
b di

uikpijn,p j

Bij Overgevoeligheid aldigo. pap
di

in het bijzonder astma,
tiëBij

tiënten met een longaandoening,g
YY

g
O li h idldi

s geboden bij pa
g j g gg j g g

tië t t f i diti ll i h
gg

b d bij tattiënten met vroegere myo- of pericarditis van allergische

Y
j

lf l i
 moeten zeer

Ya g
t

g g
b h d li

voor sulfasalazine: j attiënten met een
e, moet de behandeling gebeuren onder strikte medische opvolging. In

V
 koorts,

id
g,

tiV is g
i

j
)

attiënten met actieve maag
h

en
nder dan 1 mmol attrium (23 mg) per tablet, att wil zeggen att het in

l
g
4 3)

i k 4 22
P a atiënten: Er is

iek 4.2. P.. BIJWERKINGEN: a) Samenvatting van het veiligheidsprofiel

5%
 de lever, de nieren, p

ti (1 5%) t ï i, ),
t

attieve ( p
h d li

( , )
t i

j
dd l

de meest
e ontwikkelingsprogramma. De behandeling moet onmiddellijk worden

p
h d li

p j
t l i

 koorts, g p j
St J h d

g
(S

j
SJS)

menvatting van de bijwerkingen: Bijwerkingen die zijn gerapporteerd uit
(
t d b

)
hikb

(
i t

)
d b ld)

i h
Bloed- en

ergische reactie (Soms), Afwijkend bloedbeeld (aplastische anemie
p )

d l ï d
 bloeddy

k t tg
fd ij

p
( ld ) t

p (
( ld )oofdpijn, duizeligheid (zelden), P atthie (zeer zelden)

g
ti )

ld
alveolitis, g ,

ti ( i t b k
atie, p ),

t l l
interstitiële

zelden), pleuritis (niet bekend). Maagdarmstelselaandoeningen:
(

t )
r-

tes en p
it ( )

attitis, attische attitis (
d )aria, pruritus (soms), Fotosensitiviteit*(zelden), Kaalheid (zeer zelden)
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j j g

intestinale anti-inflammaF
NUMMER V

HOUDER V
bijwerkingenvermoedelijke gezondheidszorgg

HOUDER

s van het geng
bij ki

kan de verhouding tussen voordelen en risico’
d lijkllht

g
dt

 Het is belangrijk om na toela
lon

t l
wassenen (hart,( ,

ti
tiënten dezelfde zijn als bij volj j

H t i b l ijk
atapediatrische pa

attrische pa
p

d lijk b

aldigo-tabletten bij pediag
t i h

van het gebruik van
p di tië tt

pg j p
d lfd ij l bij l

Y
titis en a

 Mee
topische dermazoals a

infectie optreden,
toediening van mesalazine en immunosuppressieve geneesmiddel

FF M
g

t iti it itSKP F
pp

SKPi b i k 4 5

dienen pa
g

di
 Dit geldt vooral voor gastro-intestinale ongewenste 

tië tt
aldigo.

van de bovengenoemde ongewenste effecten is waarschijnlijk gea
YY

g g j j g
Dit ldt l t i t ti l tldi

SKP voor meer informaf
tiesnelhe

ti
 amylase verhoogd,g ,

SKP
gd,atinine klaring verlaa

*
g

* i ti )
sedimenta

p
di t

verhoogd C-reactief proteïne (niet b(
ti lht

verergering van de ziekte,

d)

g g
ti i kl i lcrea d

perinataleZwangerschapbekend).(niet zelden),
t onefrotisch syndroom,y

Z
nierfalen da

Lupus-achtig syndroom met perica
Nieri V

p g y p
i d i

artralgie (zeer zelden),),
N

algie,My
 toxische epidermale necrolyse (TStevens-Johnson-syndroom (SJS),)

L
y (

t l i ( ld )l i

) g ( ),

M
p y (

hti d t iy g ,
i ht

g (
t ij ( i t b k d)gewrichtspijn (niet bekend). r-- en urinewegaandoeningen: V

nefritis en nierinsufficiëntie,
b k d)

at
t l),

Al
nefrolithiase** ( )

t di
g p

i l t t
, p

iAlgemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: 
g

l h da
**
g ,
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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® mei 2022. 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. 9. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_

fractuurpreventie/startpagina_-_osteoporose_en_fractuurpreventie.html, geraadpleegd op 8 september 2022.

Prolia® - denosumab – verkorte productinformatie.

Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 60  mg denosumab in 1  ml oplossing (60  mg/ml). Afleveringsvorm: 

Verpakking per stuk, in blisterverpakking (voorgevulde spuit met naaldbeschermer). Farmacotherapeutische groep: 

geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten – andere geneesmiddelen die de botstructuur en mineralisatie 

beïnvloeden, ATC-code: M05BX04. Indicaties: Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en mannen 

met een verhoogd risico op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan hormoonablatietherapie bij mannen 

met prostaatkanker die een verhoogd risico lopen op fracturen. Behandeling van botverlies gerelateerd aan langdurige 

systemische glucocorticoïd therapie bij volwassen patiënten die een verhoogd risico lopen op fracturen. Contra-indi-

caties: 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 gestimu-

leerd om symptomen te melden die kenmerkend zijn voor hypocalciëmie. In de post-marketing setting is ernstige 

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

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

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

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

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

Patiënten moet worden geadviseerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zich bij hen symptomen van cellulitis 

ontwikkelen. Bij patiënten die werden behandeld met Prolia werd osteonecrose van de kaak (ONJ) zelden gezien. De 

start van de behandeling/nieuwe kuur moet worden uitgesteld bij patiënten met niet-genezen open beschadigingen van 

zachte weefsels in de mond. Voor behandeling met denosumab wordt een tandheelkundig onderzoek met passende 

preventieve tandheelkundige behandeling en een individuele risico-batenbeoordeling aanbevolen. Tijdens de behan-

deling 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 tandheel-

kundige behandeling dient te worden overwogen tot de aandoening verdwijnt en bijkomende risicofactoren waar 

mogelijk zijn verminderd. Osteonecrose van de uitwendige gehoorgang is gemeld bij gebruik van denosumab. Atypische 

femurfracturen zijn zelden gerapporteerd bij patiënten die worden behandeld met denosumab. Patiënten dienen te 

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

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

remmers kan bijdragen aan een verhoogd risico op ongewenste uitkomsten zoals ONJ en atypische femurfracturen door 

onderdrukking van hermodellering van het bot. Hypercalciëmie bij kinderen Prolia mag niet worden gebruikt bij 

kinderen (in de leeftijd van < 18). Ernstige hypercalciëmie is gemeld. In enkele gevallen in klinisch onderzoek trad acuut 

nierfalen op. 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 gelijktijdig toegediende producten die sorbitol (of fructose) bevatten en met de inname van 

sorbitol (of fructose) via de voeding. Bijwerkingen: Zeer vaak: pijn in de extremiteiten, skeletspierstelselpijn. Vaak: 
infectie van de urinewegen, infectie van de bovenste luchtwegen, ischias, obstipatie, buikklachten, huiduitslag, 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 mei 2022. 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. 

N
L
-
P

R
O

-
0

3
2

2
-
0

0
0

0
1

/

S
e

p
te

m
b

e
r
2

0
2

2

Referenties:
1. SmPC Adtralza®, 2021.
2.  Silverberg JI, Kantor R. The role of interleukins 4 and/or 13 in the pathophysiology and  

treatment of atopic dermatitis. Dermatol Clin. 2017;35(3):327-334.
3.  Bieber T. Interleukin-13: targeting an underestimated cytokine in atopic dermatitis.  

Allergy. 2020;75:54-62. doi:10.1111/all.13954.

Verkorte Product Informatie:
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids-

informatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Verkorte productinformatie: Adtralza® 150 mg oplossing voor injectie in een 
voorgevulde spuit. Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 150 mg tralokinumab in 1 ml oplossing 
(150 mg/ml). Dosering: De aanbevolen dosis tralokinumab voor volwassen patiënten is een initiële dosis 
van 600 mg (vier injecties van 150 mg) gevolgd door een dosis van 300 mg (twee injecties van 150 mg) 
die om de week subcutaan wordt toegediend. Bij patiënten die na 16 behandelingsweken geen respons 
vertonen, moet stopzetting van de behandeling worden overwogen. Farmacotherapeutische categorie: 
middelen voor dermatitis, exclusief corticosteroïden. Therapeutische indicaties: Adtralza® is geïndiceerd 
voor de behandeling van matige tot ernstige atopische dermatitis bij volwassen patiënten die in aanmerking 
komen voor systemische therapie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor 
een van de hulpstof(fen). Waarschuwingen: Terugvinden herkomst: Om het terugvinden van de herkomst 
van biologicals te verbeteren moeten de naam en het partijnummer van het toegediende product goed 
geregistreerd worden. Overgevoeligheid: Als een systemische overgevoeligheidsreactie (direct of vertraagd) 
ontstaat, dient de toediening van tralokinumab te worden stopgezet en een passende therapie te worden 
geïnitieerd. Conjunctivitis: Patiënten die na behandeling met tralokinumab conjunctivitis ontwikkelen 
die na een standaardbehandeling niet verdwijnt, dienen een oogheelkundig onderzoek te ondergaan. 
De meeste patiënten herstelden of waren aan de beterende hand tijdens de behandelingsperiode. 
Worminfectie: Patiënten met reeds bestaande worminfecties dienen te worden behandeld voorafgaand 
aan de behandeling met tralokinumab. Als patiënten geïnfecteerd raken terwijl ze tralokinumab krijgen 
en niet op de wormbehandeling reageren, dient de behandeling met tralokinumab te worden stopgezet 
totdat de infectie is verdwenen. Vaccinaties: Levende en levend verzwakte vaccins dienen niet samen met 
tralokinumab te worden toegediend. Het wordt aanbevolen dat patiënten alle vereiste levende en levend 
verzwakte vaccins toegediend krijgen in overeenstemming met actuele immunisatierichtlijnen voordat de 
behandeling met tralokinumab wordt gestart. Natriumgehalte: Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium 
(23 mg) per 150 mg dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is. Zwangerschap: Uit voorzorg 
heeft het de voorkeur het gebruik van tralokinumab te vermijden tijdens de zwangerschap. Borstvoeding:  
Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met tralokinumab moet 
worden gestaakt, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling 
voor de vrouw in overweging moeten worden genomen. Bijwerkingen: De meest voorkomende bijwerkingen 
zijn infecties van de bovenste luchtwegen (23,4%; meestal gemeld als verkoudheid), injectieplaatsreacties 
(7,2%), conjunctivitis (5,4%) en conjunctivitis allergica (2,0%). Infecties en parasitaire aandoeningen: Zeer 
vaak: Infecties van de bovenste luchtwegen. Vaak: Conjunctivitis. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak: 
Eosinofilie. Oogaandoeningen: Vaak: Conjunctivitis allergisch. Soms: Keratitis. Algemene aandoeningen 
en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: Injectieplaatsreacties. Houder van de vergunning voor het in de 
handel: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denemarken. Nummer van de vergunning 
voor het in de handel brengen: EU/1/21/1554/002 – uitsluitend recept. Datum van herziening van de 
tekst: 06/2021 - Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het 
Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

©  LEO Pharma Sept 2022 MAT-59824 
All LEO Pharma trademarks mentioned belong 
to the LEO Pharma group.   
LEO Pharma B.V. Delflandlaan 1,  
1062 EA Amsterdam, The Netherlands
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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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Wetenschap & Innovatiekalender 
2023

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  
 
Wetenschappelijke artikelen 
schrijven in het Engels  
*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  
 
Wetenschappelijke literatuur 
zoeken met PubMed 
 
WMO‐GCP en MDR‐training 
(voorheen Good Clinical Practice) 

*Aanmelden via Mijn Reinier Academie  
 

2023 
 
6 april, 20 april, 11 mei, 1 juni 
 
 
 
Di   17 januari     Wo 19 juli  
Ma 13 februari     Ma 26 september
Wo 15 maart     Di   24 oktober
Do  20 april     Wo 22 november 
Di   23 mei     Do 14 december  
Ma 19 juni

 
*Schrijf je in op de wachtlijst 
 
 
*Schrijf je in op de wachtlijst 
 
 
 
Alleen op afspraak: 
bibliotheek@rdgg.nl 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 uur‐18.00 uur 
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