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VOORWOORD

Wanneer deze editie van het magazine Ambitie
verschijnt, is de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis net achter de rug. De laatste volle
verhuisdozen staan nog te wachten, terwijl wij al
druk bezig zijn om te wennen aan onze nieuwe
manier van werken. Wat niet verandert, is ons streven naar de best mogelijke zorg. Ook de afgelopen
maanden zijn meerdere specialismen binnen
Amphia opgenomen in het Topklinisch Zorgregister. Vier medisch specialisten kijken in deze editie
terug op de registratie en geven tips aan collega’s
die nog niet geregistreerd zijn, maar wel deze ambitie hebben.

Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek
zijn mooie successen te melden. Zo vond op 8
november 2019 voor de twaalfde keer de Amphia
Wetenschapsmiddag plaats. Hier werden tientallen
onderzoeken gepresenteerd die binnen ons ziekenhuis hebben plaatsgevonden en die de medische
wetenschap een flinke stap vooruit helpen. Daarbij
slaan we steeds vaker de handen ineen met andere
centra. Zo werkt de afdeling Orthopedie samen met
diverse ziekenhuizen in de regio op het gebied van
kinderorthopedie. Op die manier kunnen deze
jonge patiënten sneller en zo dicht mogelijk bij huis
worden geholpen.
De afgelopen maanden heeft iedereen binnen
Amphia de nodige opleidingen afgerond om veilig

en met een gerust hart in het nieuwe ziekenhuis
aan de slag te kunnen. Daarnaast heeft de afdeling
Anesthesiologie een eigen opleiding ontwikkeld
voor sedationisten, die veelbelovende resultaten
behalen met de inzet van diepe slaap bij patiënten.
Vanaf deze plaats willen we ook Christianne Lennards van harte welkom heten als lid van de Raad
van Bestuur. Zij heeft onder meer wetenschap,
opleiding en innovatie in haar portefeuille. De zorg
staat voor grote uitdagingen, die we het hoofd kunnen bieden door te blijven innoveren. Bijvoorbeeld
met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en
algoritmen. Daarover leest u meer in het artikel
over internist-nefroloog Bart-Jan Verhoeff, die zich
hierin heeft gespecialiseerd.
Amphia heeft een jaar vol veranderingen voor de
boeg. Een nieuw ziekenhuis, een nieuwe manier
van werken. We wensen iedereen een gelukkig en
gezond 2020, waarin we samen de schouders eronder zetten voor nóg betere patiëntenzorg in een
prachtig nieuw ziekenhuis.

We wensen u veel leesplezier!

Olof Suttorp

Remco Djamin

voorzitter RvB

voorzitter MSB-A

Olof Suttorp en Remco Djamin
Ambitie
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WETENSCHAP

Wetenschapsmiddag 2019:
meer onderzoeken, meer
diversiteit
Op vrijdag 8 november vond de twaalfde editie plaats van de Amphia
Wetenschapsmiddag. Tientallen zorgprofessionals vanuit het hele ziekenhuis
schoven aan om bijgepraat te worden over een keur aan wetenschappelijke
onderzoeken. De middag eindigde met de uitreiking van de prijs voor de beste
posterpitch en de Pieter Stijnenprijs voor de beste presentatie.

I

n haar openingswoordje liet de voorzitter van de
centrale wetenschapscommissie (CWC), Anja Vaessen-Verberne, al meteen blijken dat ze erg te
spreken was over de opbrengst. Voor de Wetenschapsmiddag waren opnieuw meer onderzoeken ingestuurd,
waarbij een grote diversiteit van onderwerpen te zien
was. De inzenders kwamen uit vele geledingen van het
ziekenhuis: medisch specialisten, AIOS, ANIOS, verpleegkundig specialisten en coassistenten. De
CWC-voorzitter vergeleek het Wetenschapsfonds van

Amphia met vruchtbare grond, waardoor er nóg meer
wetenschappelijk onderzoek tot bloei kan komen. Zij
noemde ook met trots Marc Thelen, Marco Alings en
Lijckle van der Laan. Zij bereik(t)en de positie van hoogleraar en visiting professor.

Innovatie
Christianne Lennards, kersvers lid van de Raad van
Bestuur, stipte in haar openingswoordje het belang van
innovatie aan. Wetenschap en onderzoek zitten in het

Martijn Meuwissen en Emily Snoeren
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Michelle van den Broek

DNA van iedere zorgprofessional in het ziekenhuis.
Daardoor ontstaan telkens weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en processen, wat
leidt tot betere zorg. Een voorbeeld van deze innovaties
werd later op de middag uitgebreid toegelicht door
Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog in het St. Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk en expert op het gebied
van artificial intelligence (AI) in de zorg. Tijdens zijn
presentatie ging hij onder meer in op de kansen en risico’s van het gebruik van algoritmen in de zorg. (Meer
hierover leest u in het artikel op pagina 14.)

Posterprijs
In totaal zijn er voor de Wetenschapsmiddag 37
abstracts ingediend, waarvan er tien werden geselecteerd voor een presentatie. De overige 27 abstracts
werden gepresenteerd met een posterpitch. Na lang
juryberaad ging de posterprijs naar Michelle van den
Broek, coassistent bij de verloskamers. Zij stelde via
onderzoek vast dat het mogelijk is om naweeën in
beeld te brengen met elektrohysterografie. Voor haar
poster en goede presentatie kreeg zij complimenten
van de jury.

Pieter Stijnenprijs
De Pieter Stijnenprijs voor de beste presentatie ging
naar Emily Snoeren, ANIOS bij de afdeling Cardiologie.
Zij stelde in haar onderzoek vast dat infarcten vaak
worden veroorzaakt door bloedstolsels (thrombi) van
ouder dan één dag. Deze patiënten blijken een slechtere prognose te hebben op de lange termijn dan
patiënten met ‘versere’ bloedstolsels.
Een eervolle vermelding ging naar Pamela Hurkmans,
verpleegkundig specialist Kinder-MDL. Zij
presenteerde haar onderzoek naar de vaccinatierespons bij zuigelingen die vóór de geboorte zijn
blootgesteld aan biologicals. Voor het onderzoek werden moeders onderzocht met een inflammatoire
darmziekte (IBD) die medicijnen met TNFα-remmers
gebruikten.

Wetenschapsmiddag 2020
Het was opnieuw een Wetenschapsmiddag die liet zien
dat Amphia op veel vlakken vooroploopt. De jury had
door de hoge kwaliteit van de inzendingen dan ook veel
tijd nodig om tot een oordeel te komen. Dat belooft wat
voor de volgende editie, die gepland staat op 6 november 2020.//

Ambitie
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OPLEIDING

Opleiden experts in diepe
sedatie maakt medisch
onderzoek prettiger
Niet alle medische onderzoeken zijn even prettig voor de patiënt. Daarom
werken ziekenhuizen vaak met een vorm van sedatie. “De meest
gebruikelijke vorm is lichte sedatie”, legt anesthesioloog Erik Winters uit.
“Die wordt doorgaans toegediend door de specialist die het onderzoek
uitvoert. Aan deze vorm van sedatie kleven echter bepaalde nadelen. De
patiënt ligt bijvoorbeeld niet altijd goed stil tijdens het onderzoek of hij kan
niet goed meewerken. Dat kan tot gevolg hebben dat het lastiger is om het
onderzoek uit te voeren. Een tweede nadeel is het effect van lichte sedatie op
de patiënt. Die kan tot wel een uur nadien nog wat versuft zijn. Daarom
zetten we in Amphia steeds vaker diepe sedatie in. Daarnaast leiden we
medewerkers op om hiermee te kunnen werken.”

“B

ij diepe sedatie krijgt de patiënt propofol
toegediend. Dat heeft een aantal belangrijke
voordelen. De patiënt verliest het bewustzijn, waardoor hij volkomen stil blijft liggen. Daardoor
kan het onderzoek efficiënter worden uitgevoerd.
Doordat hij bewusteloos is, merkt de patiënt ook niets
van het onderzoek. Dat is bij een endoscopie van bijvoorbeeld de slokdarm, de dunne darm of de galwegen
een voordeel: dit zijn minder prettige onderzoeken om
bewust mee te maken. Een ander voordeel is dat de
patiënt binnen tien minuten na het uitwerken van de
sedatie volkomen helder en aanspreekbaar is.”

Meer experts opleiden
“Diepe sedatie mag enkel worden toegediend door een
anesthesioloog, een anesthesiemedewerker of een
sedatiepraktijkspecialist (kortweg: sedationist). Omdat
we deze techniek binnen Amphia breder willen inzetten, hebben we stappen gezet om zelf sedationisten op
te leiden. We hebben in samenwerking met het Erasmus MC een 1-jarige vervolgopleiding opgezet voor
anesthesiemedewerkers. Het theoriegedeelte vindt
plaats in Rotterdam, het praktijkgedeelte in Breda.
Inmiddels hebben twee medewerkers de opleiding
afgerond en zijn in april twee nieuwe medewerkers
gestart. Het doel is om voldoende sedationisten op te
leiden om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag
naar diepe sedatie. Onze opleiding is gecertificeerd
door het College Zorg Opleidingen (CZO) en daar zijn
we natuurlijk trots op!”
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Je eigen opleiding mee opzetten
Rob van Dreveldt rondde in april zijn opleiding af en
mag zich – samen met zijn collega Coen van Rijsbergen
– officieel sedationist noemen. “Ik vond het bijzonder
om deze opleiding mee op te zetten en als eerste te volgen en af te ronden. Samen met de anesthesiologen
hebben we gekeken hoe we het gingen aanpakken en
welke materialen we nodig hadden. Diepe sedatie vindt
doorgaans plaats buiten de operatiekamer, dus we hebben zelf een speciale kar samengesteld, zodat we in de

“Het is mooi om te zien dat diepe
sedatie zo’n groot voordeel biedt
voor patiënten”
diverse behandelkamers steeds alles bij de hand hebben. We hebben ook twee weken meegelopen en
inspiratie opgedaan in het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven. Zo hoefden we het wiel niet opnieuw uit te
vinden.”

Grote voordelen
“Diepe sedatie heeft grote voordelen. Het onderzoek
hoeft niet plaats te vinden in een operatiekamer, wat
het voor de patiënt en het behandelteam minder complex maakt. Patiënten zijn volledig buiten bewustzijn,
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Angela Buckens
wat voor henzelf én voor de medisch specialist een
voordeel is. Ik heb zelfs meegemaakt dat patiënten
weer bij kennis kwamen en vroegen wanneer we gingen beginnen. Ze krijgen écht helemaal niets mee van
het onderzoek. Het opzetten en afronden van deze
opleiding was behoorlijk hard werken. Dan is het een
extra beloning als je ziet dat diepe sedatie een groot
succes is voor patiënt en specialist. In de toekomst wil
ik dit graag in combinatie met mijn anesthesiewerk op
de OK blijven doen.”

Ondersteuning
Bij het opzetten van de opleiding konden ze vanaf het
begin rekenen op de ondersteuning van Angela Buckens, anesthesiemedewerker en ad interim
meewerkend teamleidinggevende Anesthesie. “We hebben meerdere gesprekken gehad met opleiders
anesthesie vanuit het Erasmus MC. Zo hebben we de
voorwaarden en benodigdheden bepaald voor onze
eigen opleiding. Daarnaast wilden we de opleiding
laten certificeren door het CZO. Dat is nu weliswaar
nog geen verplichting, maar ik verwacht dat we daar in
de toekomst wel heen gaan. Zo’n erkenning laat zien

dat Amphia een kwalitatief goed leerhuis is voor sedationisten. Samen met Janneke van Schaijk van de
Amphia Academie hebben we de schouders eronder
gezet om de erkenning rond te krijgen – en met succes!”

Solide basis
“Het is mooi om te zien dat diepe sedatie zo’n groot
voordeel biedt voor patiënten. Ik hoop dan ook dat we
deze specialisatie in de toekomst verder kunnen uitbreiden: meer mensen opleiden en hen bij meer
specialismen binnen Amphia inzetten. Ik ben trots op
het team dat in zo’n korte tijd vanuit het niets een
geaccrediteerde opleiding heeft opgezet. Dat vormt een
solide basis voor de toekomst. We hebben hier samen
veel tijd en energie in gestoken en het is bevredigend
om te zien dat dat loont. Hopelijk mogen we de
komende jaren nog veel meer mooie dingen doen om
onze patiëntenzorg steeds een beetje beter te
maken.”//

Ambitie

9

AMPHI 11 2019_Opmaak 1 10-12-19 15:50 Pagina 11

OPLEIDING

‘Hij geeft een gouden
rand aan de opleiding’
Internist Joost van Esser gooide eind september 2019 hoge ogen bij de
verkiezing tot opleider van het jaar. Tijdens het jaarlijkse congres van
De Jonge Specialist (DJS) eindigde Van Esser op de tweede plaats.
Het congres
DJS organiseert jaarlijks de opleidingsprijs, waarvoor
AIOS hun opleider kunnen nomineren. Dit jaar was er
een recordaantal inzendingen, die werden beoordeeld
door een jury. Joost van Esser eindigde in de top drie,
samen met anesthesioloog en winnaar Christiaan Keijzer (Radboudumc) en cardioloog Anho Liem
(Franciscus Gasthuis).

Gouden rand
Leonie Warringa was een van de AIOS die Van Esser
een podiumplaats gunde. “Joost is heel bevlogen en
betrokken bij zijn assistenten”, vertelt ze. “Hij leeft mee
en weet ook veel van zijn AIOS. Daarnaast vind ik hem
een attente en inspirerende man, vooral door zijn
enorme kennis als arts. Joost is sociaal, denkt aan
iedereen, is gezellig en zorgt voor een goede sfeer. Daarmee geeft hij als opleider een gouden rand aan onze
opleiding.”

Trots
Van Esser zelf was blij met zijn nominatie. “Het is erg
leuk om met jonge mensen te werken”, legt hij uit. “Ze
stellen mij soms vragen die ik mezelf niet meer stel en
waar ik niet eens het antwoord op weet. Dat houdt me
scherp. De tweede plaats is mooi, maar heel eerlijk: de
nominatie zelf en de waardering van de arts-assistenten, die zijn voor mij het belangrijkste.”//

Ambitie
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COLUMN

OXYTOCINE

V

rijdag 4 oktober 2019. Tijdens de ochtendoverdracht wordt duidelijk dat
Epic en de DECT-telefoons het niet
doen. Ook het overzichtsscherm voor de CTG’s
staat op zwart. Alleen bij de barenden op de
kamer is zicht op de foetale conditie. Er zijn een
aantal vrouwen aan het bevallen in de verloskamers, overplaatsing is (nog) niet nodig.
Vooralsnog is de continue aanwezigheid
van een professional bij de barende
vrouw de enige manier om de baring
goed te bewaken. Uiteindelijk duurt
de storing in het telefonie- en datanetwerk de hele dag. Aan het einde
van de dag valt op dat er minder
pijnstilling nodig was en dat alle
vrouwen normaal bevielen. Onder
het personeel was een gezonde
spanning voelbaar. De teamspirit
was goed, we gingen met een voldaan gevoel naar huis. Eigenlijk
was hier sprake van een sociaal experiment: wat is het effect van dedigitalisering op de zorg en op de
zorgprofessionals?
Het maakte mij nieuwsgierig. Ik vroeg
me af of digitalisering van de werkomgeving effect heeft op de oxytocineproductie. Het hormoon oxytocine
zorgt voor betere weeën en wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Helaas
kon ik niets vinden over een relatie
tussen digitalisering en oxytocine-productie. Vervolgens vroeg ik me af wat
er dan wél bekend is over het effect van
digitalisering van de zorg op patiëntenuitkomsten en arbeidsatisfactie van zorgprofessionals.
Een zoektocht in PubMed leverde enkele interessante hits op, zoals een vragenlijstonderzoek
onder medisch specialisten waarbij een associatie gevonden wordt tussen digitalisering en
het voorkomen van burn-out-symptomen1.
Ook kwamen twee columns van een AIOS
chirurgie naar voren over het langdurig uit-

vallen van het computersysteem van een
ziekenhuis en hoe dit zorgt voor meer onderwijs en meer interactie tussen AIOS en andere
zorgprofessionals2,3. Maar geen onderzoek
waar in een gerandomiseerde, gecontroleerde
onderzoeksvorm wordt onderzocht wat het
effect is van digitalisering van de zorg op
patiëntenuitkomsten of de arbeidssatisfactie van zorgprofessionals.
In dezelfde periode ging de Nobelprijs voor de economie naar een
aantal ontwikkelingseconomen
die zich niet langer baseren op
theorie, maar op experimenten in het veld. Uitgaande van
de vraag ‘Wat werkt?’ zijn ze
aan de slag gegaan met experimenttechnieken uit de medische wetenschap: gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek.
Dit bleek goed uitvoerbaar en
leidde tot duidelijke conclusies over
het effect van ontwikkelingshulp4.
Mijn cri de coeur zal niet onverwacht
komen: wanneer worden ook procesinnovaties en sociale innovaties in
de gezondheidszorg eerst goed onderzocht met gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek? Welke informatie zou dat hebben opgeleverd
over: elektronische patiëntendossiers versus papieren patiëntendossiers, DECT’s versus piepers, kantoortuinen versus individuele
werkplekken, flexwerken versus
vaste werkplekken, papieren overdracht versus mondelinge overdracht? Welk effect zou er gemeten zijn als het gaat om stress,
burn-out en arbeidssatisfactie? Ik
kan nu alleen maar gissen…//
Marja Dijksterhuis
gynaecoloog en decaan

1. Shanafelt, T. D., Dyrbye, L. N., Sinsky, C., Hasan, O., Satele, D., Sloan, J., & West, C. P. (2016, July). Relationship between clerical burden and
characteristics of the electronic environment with physician burnout and professional satisfaction. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 91, No. 7,
pp. 836-848). Elsevier.
2. Zhao, J. Y., Kessler, E. G., & Guo, W. A. (2019). Interprofessional Communication Goes Up When the Electronic Health Record Goes Down.
Journal of surgical education, 76(2), 512-518.
3. Zhao, J. Y., Kessler, E. G., Yu, J., Jalal, K., Cooper, C. A., Brewer, J. J., ... & Guo, W. A. (2018). Impact of trauma hospital ransomware attack on
surgical residency training. Journal of Surgical Research, 232, 389-397.
4. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/14/nobelprijs-voor-economie-naar-drietal-voor-bijdrage-aan-armoedebestrijding-a3976655
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WETENSCHAP

AI in de zorg: ‘Ziekenhuizen
moeten de handen
ineenslaan’
Tijdens de Amphia Wetenschapsmiddag op 8 november gaf internistnefroloog Bart-Jan Verhoeff een presentatie over kunstmatige intelligentie
(AI) in de zorg. In het St. Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk is Verhoeff sinds
2016 ook CMIO: chief medical informatics officer, een arts die de brug vormt
tussen de IT en de zorg. Zo was hij onder meer betrokken bij de implementatie
van het EPD. In 2018 richtte hij de weblog ‘dokter.ai’ op. Tijdens de
Wetenschapsmiddag nam hij zijn toehoorders mee in de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van AI en algoritmes.

“A

I komen we in ons dagelijks leven overal
tegen. Slimme algoritmes scannen onze binnengekomen e-mails en scheiden direct de
spam van de zinvolle berichten. Webshops doen automatisch suggesties voor andere producten die relevant
voor ons kunnen zijn. En slimme assistenten als Google
Translate en Siri nemen ons een heleboel werk uit handen. Ook de overheid heeft AI ontdekt, onder andere
voor het automatisch scannen van de kentekenplaten
van passerende voertuigen. Het lijkt wel of AI overal
om ons heen is, behalve … in de zorg.”

Diagnoses
“Pas vanaf 2010 zie je een duidelijke toename in het
aantal onderzoeken naar het gebruik van algoritmes in
de zorg. In de Verenigde Staten werd in 2014 het eerste
algoritme in de zorg goedgekeurd. Daarna zien we een
exponentiële groei van het aantal algoritmes in de zorg.
Bijvoorbeeld voor diagnoses, zoals het herkennen van
tumoren op basis van medische beeldvorming. Het
voordeel van algoritmes is dat ze snel grote hoeveelheden data en variabelen kunnen verwerken. Op basis
daarvan kunnen ze ook voorspellingen doen over
nieuwe gevallen. Zo bestaat er al een algoritme dat de
kans weergeeft op de terugkeer van prostaatkanker.”

Preventie
“Algoritmes helpen daarnaast bij preventie. Door te
kijken naar de juiste variabelen, kunnen we bijvoorbeeld heropnames voorkomen. We kunnen specifieke
patiënten langer in het ziekenhuis houden of extra
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oefeningen meegeven voor thuis. Daardoor kunnen we
deze groep actief en efficiënt helpen, zodat ze niet
onnodig terug hoeven te komen naar het ziekenhuis.
Uit het onderzoek dat ik hier zelf naar heb gedaan,
bleek dat we 75 tot 80% van de heropnames konden
voorkomen door extra aandacht te besteden aan de
juiste 25% van de patiënten. Het algoritme hielp ons om
deze patiënten te herkennen.”

“Het voordeel van algoritmes is dat ze
snel grote hoeveelheden data en
variabelen kunnen verwerken”
Zelf aan de slag
“Niet iedereen weet het, maar ook Epic heeft diverse
ingebouwde algoritmes. We zijn daar nu volop mee aan
het experimenteren: welke zijn interessant? En hoe
kunnen ze helpen om de patiëntenzorg verder te brengen? Of is het wellicht toch goedkoper en effectiever
om zelf algoritmes voor de zorg te ontwikkelen? Wie
een beetje handig is en wat rondzoekt op internet, kan
hier namelijk vrij snel zijn weg in vinden. Online zijn
tientallen cursussen beschikbaar om zelf met AI aan de
slag te gaan. Ook zijn er diverse fora waarop je vragen
kunt stellen als je even vastloopt.”
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Supercomputer?
“Vaak wordt gedacht dat je algoritmes enkel kunt
gebruiken als je beschikt over een supercomputer. Dat
is een misvatting. Computers worden nog elk jaar
krachtiger. Een gemiddelde videokaart heeft vandaag
de dag evenveel rekenkracht als een supercomputer
van tien jaar geleden. Ook dat hoeft dus geen belemmering te zijn om als ziekenhuis zelf met AI aan de slag te
gaan. Natuurlijk moet je dit vooraf wel goed regelen.
Naast een goede computer moet je kunnen beschikken
over de juiste patiëntengegevens en de hulp en steun
van belangrijke stakeholders, van de Raad van Bestuur
tot de IT-afdeling. Als dat is geregeld, kun je meters
gaan maken, want voor de inzet van algoritmes geldt:
low cost, low risk.”

Black box en bias
“AI wordt vaak gezien als een black box. Je voedt het
systeem met informatie en het leert zelf verbanden te
zien in enorme hoeveelheden data. Het is goed om je te
realiseren dat dit niet altijd tot de gewenste uitkomst
leidt. Soms sluipt er met de data ook een bepaalde bias
in het algoritme; de data is immers een deel van de realiteit die we verzameld hebben en die kan (te) eenzijdig
zijn. Daarom is het goed om alle factoren die hebben

bijgedragen aan het algoritme transparant te maken.
Daarnaast is het slim om de onzekerheid van het algoritme te tonen. Het gaat tenslotte wel om de
gezondheid van mensen, dus we willen zeker weten dat
zo’n algoritme veilig te gebruiken is.”

Makkelijker en beter
“AI is nu al overal en de inzet van AI in de zorg heeft
een enorme potentie. Het is niet voor niets dat grote
techbedrijven als Amazon, Apple en Google watertandend naar al onze medische data kijken. Vooralsnog
lijkt het mij echter verstandiger en goedkoper om de
benodigde algoritmes zelf te ontwikkelen en dit niet
over te laten aan de industrie. Wanneer we als ziekenhuizen de handen ineenslaan, houden we deze
gevoelige data in eigen hand en beperken we de kosten.
De kwaliteit van onze algoritmen staat of valt wel met
de kwaliteit van onze data. Dat pleit ervoor om Epic zo
efficiënt mogelijk in te richten, zodat het voor medisch
specialisten en andere gebruikers makkelijk is om alle
gegevens op de juiste plaats in te voeren. Op die manier
kunnen we AI inzetten om onze zorg makkelijker én
beter maken.”//

Ambitie
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Nieuw Amphia: maak
professionals deelgenoot
van de verandering
Een nieuw ziekenhuis, een nieuwe manier van werken: er verandert nogal wat
binnen Amphia. Om dit proces goed te begeleiden, was deskundigheid nodig op het
gebied van veranderingen. Hugo Mutsaerts volgde een opleiding Veranderkunde
aan Nyenrode en maakt deel uit van het kernteam Nieuw Amphia. Samen met zijn
collega’s helpt hij de organisatie om de verandering door te maken naar de nieuwe
situatie. “Het belangrijkste leerpunt uit mijn opleiding? Maak de juiste
professionals écht deelgenoot van de verandering en laat het deels ook los. Soms
duurt het even voordat de juiste dynamiek ontstaat om te veranderen.”
“In de opleiding Veranderkunde leer je de verschillende
stijlen van veranderen kennen en toepassen. Het spectrum van veranderkunde loopt van een geplande,
voorspelbare verandering tot veranderingen die te
maken hebben met houding, gedrag en cultuur. Die laatste categorie is minder maakbaar en voorspelbaar. In dat
opzicht is het programma Nieuw Amphia een complexe
veranderopdracht, doordat het een combinatie van beide
stijlen is: aan de ene kant een ziekenhuis dat volgens een
strakke planning gebouwd en in gebruik genomen wordt
en aan de andere kant het verwezenlijken van ambities
waarbij gedrag, samenwerking en cultuur een belangrijke rol spelen.”

Juiste stijl
“Het is cruciaal om bij een dergelijke verandering vooraf
de juiste stijl te kiezen. Binnen het programma Nieuw
Amphia hebben we er bewust voor gekozen om de juiste
mensen deelgenoot te maken van veranderingen. We
testen bepaalde vernieuwingen samen met de (zorg)professionals, zodat zij zelf ervaren hoe het in hun voordeel
kan werken. Een voorbeeld daarvan is een nieuw
oproepsysteem voor verpleegkundigen, waarbij zij een
device krijgen voor meldingen van patiënten en collega’s.
Een ander voorbeeld zijn de aanmeldzuilen op de poliklinieken en functieafdelingen. Hoe moet het werken zodat
patiënten en (zorg)professionals er maximaal profijt van
hebben? Dat weten ze natuurlijk zelf het beste. Daarom
hebben we dat uitgebreid met hen getest om tot de optimale oplossing te komen. Daarnaast zijn werkgroepen
op afdelingsniveau aan de slag gegaan met het ontwerpen van hun nieuwe zorg- en werkprocessen.”

Loslaten
“Veranderen betekent soms ook: even loslaten. De eerste
ideeën om de zorg in het nieuwe ziekenhuis rondom de
patiënt te rangschikken, bestonden al in 2017, toen het
programma Nieuw Amphia werd gestart. Op dat
moment kregen we daar niet altijd de handen voor op
elkaar en hebben we dit idee op sommige plekken even
laten rusten. De afgelopen periode ging het idee hier en
daar echter steeds meer leven onder artsen en verpleegkundigen. Er ontstaan nu alsnog meerdere initiatieven
en een dynamiek om het nieuwe ziekenhuis zó in te gaan
richten dat gerelateerde specialismen bij elkaar in de
buurt zitten en zo meer rondom de zorgvraag van de

“Veranderen betekent soms ook:
even loslaten”
patiënt georganiseerd worden. De verandering ontstaat
op die manier vanuit de organisatie zélf, wat leidt tot
veel meer draagvlak en eigenaarschap. Zulke fundamentele veranderingen laten zich nauwelijks vooraf plannen
of van bovenaf opleggen.”

Dezelfde taal
“Het klinkt mooi om mensen deelgenoot van de verandering te maken, maar je moet ze natuurlijk wel
handvatten bieden om richting te geven aan de verandering. Zo hebben in 2017 en 2018 zo’n 500 collega’s een
Lean-training gevolgd. Daarin leerden leden van afde-
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lingswerkgroepen en organisatiebrede projectgroepen
dezelfde methodieken en dezelfde ‘taal’ om processen
kritisch te bekijken vanuit het oogpunt van patiënten.
Wat is voor hén de toegevoegde waarde van de geleverde zorg? Ik vond het mooi om te zien dat de
deelnemers aan deze training samen aan de slag gingen
om hun processen te verbeteren en ook hun collega’s
hierin meenamen. Zo staan (zorg)professionals zélf aan
het roer van de voorbereidingen op de nieuwbouw.”

Invloed
“Bij veranderingen waarbij mensen betrokken zijn, denken we vaak dat mensen primair rationeel zijn, maar
dat is in de meeste gevallen niet zo. In plaats daarvan
kijken we juist, onbewust en razendsnel, wat de personen waarmee we ons identificeren ergens van vinden.
Dan blijkt ook welke collega’s écht invloed hebben binnen de organisatie – en dat zijn verrassend genoeg niet
alleen de leidinggevenden. Uit onderzoek blijkt dat
veranderingen vooral succesvol zijn als ze worden
omarmd door de zogeheten influencers. Zij worden
door hun collega’s gezien als een belangrijke graadmeter om in een bepaalde ontwikkeling mee te gaan. Het
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is dus belangrijk om je te realiseren dat het rationele
veranderplan ertoe doet, maar in eerste instantie niet
doorslaggevend is voor het succes van een verandering.
Dat is die sociale dynamiek. Als je als organisatie die
influencers weet te traceren, dan heb je goud in handen!”

Verandering eindigt niet
“Intussen is het nieuwe ziekenhuis bijna klaar en is dat
deel van de verandering afgerond. Ook wat ambities
betreft komt Amphia er zeker. We kunnen in ieder
geval met een veilig en goed gevoel de nieuwbouw in
gebruik nemen. Daar zullen de voordelen van onze
nieuwe werkwijze duidelijk worden. Ik verwacht dat
(zorg)professionals beter kunnen samenwerken, meer
werkplezier hebben en daardoor betere zorg verlenen –
en zo meer toegevoegde waarde leveren voor onze
patiënten. Natuurlijk eindigt deze verandering niet bij
het doorknippen van een lintje. We hebben nog een
lijst van ambities die we na de ingebruikname met
elkaar willen verwezenlijken. In de zorg kijken we
immers elke dag weer hoe het nóg beter kan. Oók in
een splinternieuw ziekenhuis.”//
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INNOVATIE

Nieuw RvB-lid Christianne
Lennards: ‘Innovatie is niet
groots en ingewikkeld’
Christianne Lennards werkte de afgelopen jaren in diverse bestuursfuncties en
binnen verschillende zorginstellingen, waaronder het Máxima Medisch
Centrum en Revant. Toch was er maar één ziekenhuis waar ze nóg liever wilde
werken: Amphia. En dat lukte: sinds 1 november 2019 is ze lid van de Raad van
Bestuur. “Amphia is een geweldig topklinisch ziekenhuis (STZ) met een goede
visie op zorg. In het nieuwe gebouw gaan onze specialismen nog intensiever
samenwerken. Daarbij komt volop nieuwe energie vrij om de patiëntenzorg
elke dag weer een beetje beter en prettiger te maken. Daar wil ik graag een
bijdrage aan leveren.”

“M

ijn bestuurlijke portefeuille bestaat uit de
dagelijkse ‘operatie’ van het ziekenhuis. In
een bedrijf zou ik de COO zijn, de chief
operations officer. Daarbij heb ik speciale aandacht
voor oncologie, acute zorg, vrouw-moeder-kind, wetenschap, opleiding en innovatie. Dat betekent dat ik
onder meer zorgprocessen aanstuur en mensen met
elkaar in verbinding breng, waarbij ik wil zorgen voor
een gezonde dynamiek in het ziekenhuis. Amphia heeft
een rijke historie op het gebied van samenwerken.
Dankzij de oprichting van het Medisch Specialistisch
Bedrijf Amphia (MSB-A) zitten er ook medisch specialisten aan de bestuurstafel, en dat is goed. Zo willen zij
medeverantwoordelijkheid nemen voor het beleid van
het ziekenhuis. Daarnaast is het belangrijk dat de menselijke maat voor patiënten en professionals centraal
staat. Ook willen we Amphia in contact houden met de
buitenwereld. Zo gaan er nieuwe luiken open en kunnen we ons blijven ontwikkelen in de richting die de
zorg van ons vraagt. Dat is belangrijk vanwege verschillende uitdagingen die de komende jaren op ons pad
komen.”

Uitdagingen
“Een van die uitdagingen is het zorgen voor voldoende
zorgprofessionals. Amphia moet nog meer gezien worden als een fantastische werkgever. Met een goede
balans tussen werk en privé én fijne teams waarin je je
prettig voelt. Als groot STZ-ziekenhuis werken we aan
een uitstekend opleidingsklimaat. Daardoor trekken
we veel jonge professionals aan, wat goed is voor het
leerklimaat en de wetenschap. Een andere uitdaging
die ik zie, is de organisatie van de zorg. Mensen worden
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steeds ouder en hebben vaker meerdere (chronische)
aandoeningen tegelijk (comorbiditeit). Dat resulteert in
complexere zorg. Om het voor iedereen behapbaar en
betaalbaar te houden, moeten we kritisch kijken hoe
en waar we zorg verlenen. Kan het wellicht slimmer,
sneller of beter op een andere plaats?”

Innovaties in de zorg
“Daar komt ook innovatie om de hoek kijken: een
woord dat ingewikkeld klinkt, maar het meestal niet is.
Innovatie in de zorg begint met verwondering bij
nieuwsgierige, bevlogen professionals, die tegen zichzelf zeggen: dit moet toch slimmer of beter kunnen?
Als STZ-ziekenhuis besteden we veel tijd en aandacht

“Kunstmatige intelligentie en dataanalyses gaan ons helpen om langer
gezond te blijven”
aan innovatie – en dat is ook nodig. De komende jaren
zie ik drie soorten innovaties: de zorg wordt onafhankelijk van tijd en plaats, de medische techniek
ontwikkelt zich verder en zorgprocessen worden slimmer ingericht.”

Zorg wordt onafhankelijk van tijd en plaats
“Om met de onafhankelijkheid van tijd en plaats te
beginnen: mensen gebruiken nu al tal van wearables.
Denk aan slimme horloges, smartphones en andere
gadgets die informatie over hun gezondheid meten en
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Christianne Lennards
weergeven. Daar kunnen ook ziekenhuizen hun voordeel mee doen. Door de juiste data te meten, hoeven
bepaalde patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te
komen. Op basis van data kunnen we zelfs tijdig ingrijpen en onnodige gezondheidsklachten en
ziekenhuisopnames voorkomen. Dit zijn ontwikkelingen waar onze zorgprofessionals nu al volop mee bezig
zijn en die ik als bestuurder samen met mijn collega’s
in het Bestuurslab graag stimuleer.”

Technische ontwikkelingen
“Een tweede soort innovatie bestaat uit technische
ontwikkelingen. Dankzij onder andere steeds meer
verfijnde operatietechniek en robotisering worden
behandelingen minder ingrijpend en herstellen patiënten sneller. Ook de diagnostiek wordt steeds preciezer.
Kunstmatige intelligentie en data-analyses gaan ons –
en vooral de generaties na ons – helpen om langer
gezond te blijven. Ik vind het geweldig om mee aan de
wieg te staan van deze boeiende ontwikkelingen.”

Slimmere zorgprocessen
“Ook slimmere zorgprocessen zie ik als een innovatie.
Een ontwikkeling die ik in dit kader graag wil noemen,

is lijnloze zorg. Daarbij gaat de patiënt vloeiend naar de
juiste zorgverlener: de huisarts, het ziekenhuis of bijvoorbeeld het revalidatiecentrum. Dan werken we in
mijn ogen echt aan onze missie ‘samen gezonder’. Ziekenhuizen gaan ook steeds meer bijdragen aan
preventie en lichtere vormen van zorg dichter bij huis.
Als grote regionale speler pakt Amphia hier ook een rol
in. Patiënten die naar ons ziekenhuis komen, voelen
zich er thuis en worden efficiënt door het systeem
geholpen. Bijvoorbeeld met behulp van de nieuwe,
gezamenlijke balies en aanmeldzuilen. Wat ik daarbij
belangrijk vind, is dat we de menselijke maat niet uit
het oog verliezen. Ook in een groot ziekenhuis mogen
patiënten én medewerkers zich geen nummer voelen.”

Samen
“De zorg staat voor een aantal grote uitdagingen, waarvoor we de handen ineen moeten slaan. Iedereen
draagt er op zijn eigen manier aan bij: bestuurders en
zorgprofessionals, ondersteunende diensten – we kunnen niet zonder elkaar. We gaan een boeiende tijd
tegemoet in een prachtig nieuw ziekenhuis. Ik kijk
ernaar uit om er samen de schouders onder te zetten in
het belang van onze patiënten.”//

Ambitie
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COLUMN

DE LIEFDE EN TROTS VOOR ONS VAK

S

inds 1 september ben ik voorzitter van
de Verpleegkundige Regieraad. Ik
vind het een hele eer om de verpleegkundigen van Amphia te mogen vertegenwoordigen. De afgelopen periode heb ik
daarom ook nagedacht over wat het voor
mij betekent om verpleegkundige te zijn.
Mijn keuze voor dit beroep was logisch. Mijn moeder is verpleegkundige en had altijd de mooiste verhalen aan tafel. Ze vertelde over
hoe zij als leerling meehielp bij
het opzetten van een van de eerste hartbewakingen in Nederland. En over hoe ze een hele
zaal vol patiënten moest ijzen en
föhnen om decubitus te voorkomen. Vooral haar verhalen over
hoeveel je kunt betekenen voor
mensen lieten mijn hart sneller
kloppen. Toen ik eenmaal zelf
gediplomeerd verpleegkundige
was, maakte ik mijn eigen verhalen en raakte ik gecharmeerd
door de veelzijdigheid van het
vak.

met een ritmestoornis omdat de bewaking niet
verder dan de monitor aan het bed reikt. En een
föhn heb ik in het ziekenhuis nog nooit gebruikt, laat staan dat ik ooit tien patiënten op
één zaal heb meegemaakt. De patiënt verandert, wordt mondiger en complexer, en
dus verandert ook de manier waarop
wij verplegen. Waar deze veranderingen tot op heden vaak als vanzelf in
onze werkzaamheden werden opgenomen, krijgen we straks te maken
met een van de grootste veranderingen in onze loopbaan ooit: een nieuw
Amphia. Hier gaan we samen de patiëntenzorg naar een hoger niveau tillen. Eén aspect in ons werk verandert
echter niet en dat aspect hoorde ik vroeger al terug in de verhalen van mijn moeder: de liefde en trots voor ons vak en
de passie waarmee wij dat uitvoeren.
Dat zal altijd zo blijven, hoeveel veranderingen wij als verpleegkundigen ook
meemaken.//
Laura de Kok
Voorzitter Verpleegkundige Regieraad

Als verpleegkundige ben je continu bezig om jezelf te verbeteren,
zodat je er nóg beter voor de patiënt
kunt zijn. Hierdoor merk je dat ons
vak verandert. Ik zit niet net als mijn
moeder naast het bed van een patiënt
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SAMENWERKEN AAN GOEDE ZORG

SUPER: de best mogelijke
orthopedische zorg voor
kinderen
Sinds vorig jaar werken ziekenhuizen in Zeeland, Zuid-Holland en WestBrabant nauw met elkaar samen op het gebied van kinderorthopedie. Dat
doen zij onder de naam SUPER, wat staat voor: South-West United Pediatric
Orthopedic Expertise and Research. “Het Sophia Kinderziekenhuis is het
hoofdcentrum binnen deze samenwerking. Daarnaast werken we met enkele
grote centra, zoals Amphia, en enkele kleinere”, vertelt kinderorthopeed
Christiaan van Bergen. “Deze nauwe, superregionale samenwerking biedt
grote voordelen voor onze patiënten én voor ons als medisch specialisten.”

“D

e contacten tussen Amphia en het Sophia
Kinderziekenhuis bestonden al langer,
mede dankzij kinderorthopeed Ad Diepstraten. Toen hij met pensioen ging, besloot onze vakgroep
om te investeren in meer eigen menskracht en om het
contact te intensiveren. Vorig jaar zijn Gert Bessems en
ik bij Amphia gestart als kinderorthopeed, aanvullend
op onze collega Peter Joosten. Het SUPER-initiatief van
Dagmar Kempink, kinderorthopeed bij het Sophia Kinderziekenhuis, is een geweldige aanvulling hierop.”

Zorg op de juiste plaats
“Dankzij deze samenwerking hebben we korte lijnen,
werken we laagdrempelig samen en kunnen we elkaar
snel om advies vragen. We kennen elkaars specialis-

men, waardoor we patiënten sneller naar de best passende, meest gespecialiseerde orthopeed kunnen
verwijzen. Amphia heeft bijvoorbeeld veel ervaring met
de behandeling van klompvoetjes – we zijn één van de
twaalf klompvoetcentra in Nederland. Daarnaast
behandelen we onder meer heupdysplasie, botbreuken
(inclusief de latere gevolgen) en sportletsels. Academische ziekenhuizen, zoals het Sophia Kinderziekenhuis,
zijn meer gespecialiseerd in comorbiditeit: kinderen die
orthopedische zorg nodig hebben in combinatie met
een specifiek syndroom of bijvoorbeeld een hartafwijking. Die kinderen zijn meestal gebaat bij een meer
gespecialiseerde omgeving.”

Wachtlijsten in balans
“SUPER organiseert twee keer per jaar een symposium
in een van de deelnemende ziekenhuizen. Daarbij gaan
we dieper in op onderwerpen en ontwikkelingen op het
gebied van kinderorthopedie. Daarnaast bespreken we
complexe casuïstiek. Door het jaar heen vragen we
elkaar waar nodig ook advies over specifieke gevallen
via een beveiligde groeps-app. Inmiddels zijn daar meer
dan twintig kinderorthopeden bij aangesloten. Zo leren
we elkaar steeds beter kennen en kunnen we makkelijker verwijzen. Jonge patiënten bieden we op die manier
zorg op de juiste plaats en op het juiste niveau. Dicht
bij huis als dat kan, iets verder weg als dat nodig is.
Hoogcomplexe zorg bieden we aan in het Sophia Kinderziekenhuis, minder complexe zorg vindt plaats in
perifere ziekenhuizen. Daarmee houden we ook de
wachtlijsten in balans, waardoor deze jonge patiënten
efficiënter geholpen kunnen worden.”

Kruisbestuiving
“Onze intensieve samenwerking leidt ook tot kruisbestuiving. We werken onder meer een deel van de tijd bij
Christiaan van Bergen
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Gert Bessems, Christiaan van Bergen en Peter Joosten

elkaar op locatie. Mijn collega Gert Bessems werkt bijvoorbeeld vier dagen per week in het Sophia
Kinderziekenhuis en één dag per week in Amphia.
Daarbij hebben wij bewust dezelfde werkdagen, zodat
we casuïstiek kunnen bespreken en expertise kunnen
uitwisselen. We gaan ook samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken.

Een bijkomend voordeel van SUPER is dat we over
meer data van een groter aantal patiënten kunnen
beschikken. Zo kunnen we de komende jaren het antwoord vinden op vele vragen die ons binnen het
vakgebied nog bezighouden. Dat is winst voor alle
betrokkenen en dat is natuurlijk super.”//
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WETENSCHAP

Ervaringen met het
Topklinisch Zorgregister
Steeds meer specialismen binnen Amphia worden geregistreerd in het
Topklinisch Zorgregister. Een waardevolle erkenning dat de zorg in het
ziekenhuis van het allerhoogste niveau is. Natuurlijk zijn er in Amphia nog
veel meer specialismen die een plaats in dit register verdienen. Vier
specialisten die de afgelopen maanden hun registratie voltooiden, kijken
terug en geven tips aan collega’s die hier ook mee aan de slag willen.

Immunotherapiecentrum
Oncologie is al jaren een speerpunt van Amphia. Geen
wonder dus dat binnen dit specialisme zorg op het
hoogste niveau wordt verricht. Het Immunotherapiecentrum is onlangs opgenomen in het Topklinisch
Zorgregister. “Dat klinkt makkelijker dan het is”, vertelt
longarts Cor van der Leest. “We moesten hiervoor veel
cijfers en data verzamelen. Veel daarvan was al vastgelegd, andere zaken moesten we bij elkaar zoeken.
Gaandeweg bleek dat we meer doen dan we zelf dachten. Amphia is soms best bescheiden voor een
ziekenhuis dat de zaken zo goed op orde heeft.”

Voorhoede
“Zo lopen we landelijk al jaren mee in de voorhoede van
longoncologie. De afgelopen vijf jaar hebben we
enorme vooruitgang geboekt met immunotherapie bij

de behandeling van longkanker. Bij deze therapie helpen we het immuunsysteem van patiënten om de
kankercellen zelf op te sporen en te vernietigen. Wanneer de therapie aanslaat, neemt de levensverwachting
aanzienlijk toe. Amphia is een van de twaalf centra die
met deze behandeling zijn begonnen en we lopen nog
steeds voorop.”

Onderzoek
“Verder doen we onderzoek om te bepalen hoe immunotherapie bij meer patiënten aan kan slaan.
Daarnaast onderzoeken we de effectiviteit van deze
therapie in combinatie met chemo en bestraling, en als
preoperatieve behandeling. Onderzoek doen maakt dus
fundamenteel deel uit van ons werk. Zo vragen wij
onze patiënten standaard om extra bloed af te staan
voor onderzoek. Daardoor kunnen we – in samenwerking met het Erasmus MC – onder andere meer
duidelijkheid krijgen over de effectiviteit van onze
behandelingen en het mogelijk voorkomen van bijwerkingen.”

Bovenregionale functie
“Amphia heeft een bovenregionale functie en we
hebben ieder jaar een groot aantal nieuw gediagnostiseerde longkankerpatiënten. Doordat we nieuwe
ontwikkelingen als eerste kunnen aanbieden, verwijzen omliggende ziekenhuizen mensen met specifieke
klachten naar ons door. Amphia maakt bijvoorbeeld
deel uit van een selecte groep ziekenhuizen die tumoren in de luchtwegen behandelen via een zogeheten
endobronchiale ingreep. Amphia en het Erasmus MC
zijn de enige ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland die
deze ingreep aanbieden. Onze plaats in de voorhoede
maakt ons ook interessant voor opleidingen.”
Cor vd Leest
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Data efficiënter vastleggen
“De registratie in het Topklinisch Zorgregister was
bepaald geen makkelijke opgave. We moesten veel vragen invullen en informatie aanleveren, waarbij de
aanvraag soms terugkwam vanwege – in onze ogen –
futiele dingen. Het is dus een proces van wilskracht en
een lange adem. Bij ons heeft het ongeveer een jaar
geduurd voordat alles rond was. Natuurlijk leunen we
nu niet achterover. We kijken elke dag opnieuw hoe we
onze zorg verder kunnen verbeteren. Zaken als onderwijs, onderzoek en innovatie maken al deel uit van ons
dagelijks werk. Wel kijken we of we onze data nog efficiënter kunnen vastleggen, zodat we daar bij
herregistraties minder tijd aan kwijt zijn.”

Administratieve ondersteuning
“Mijn belangrijkste tip aan collega’s die hun specialisme
willen laten registreren: kijk de vragen een keer goed
door en laat het dan even bezinken. Je doet vaak meer
dan je denkt en hebt op meer vragen een antwoord als
je er wat langer over nadenkt. Daarnaast heb ik ook
een Amphia-brede tip: laten we kijken of het mogelijk
is om de medisch specialisten administratief te ondersteunen bij hun aanvraag. Daardoor verlopen
aanvragen makkelijker en sneller – en volgens mij hebben we nog genoeg topklinische zorg in huis die we óók
kunnen laten registeren.”

Kinder-MDL
Binnen de specialisatie Kinder-MDL worden onder
meer kinderen behandeld met inflammatoire darmziekten (IBD). Deze behandeling is opgenomen in het
Topklinisch Zorgregister. “Een paar jaar geleden
bestond dit vakgebied binnen Amphia nog niet”, vertelt
kinder-MDL-arts Herbert van Wering. “Ik vond het een
mooie uitdaging om dit specialisme hier vorm te geven
en heb van de vakgroep Kindergeneeskunde ook de
ruimte gekregen om dat hier te doen. Inmiddels hebben we dankzij onze kwaliteit echt een regiofunctie
verworven. Het registratieproces voor het Topklinisch
Zorgregister heeft er mede voor gezorgd dat we beter
in beeld zijn gekomen, onder meer bij de Raad van
Bestuur. Daardoor hebben we meer menskracht en
slagkracht gekregen in de vorm van kinderarts Chris
Hoppenbrouwers (met aandachtsgebied MDL) en verpleegkundig specialist kinder-MDL Pamela Hurkmans.
Zo kunnen we nóg meer jonge patiënten helpen in hun
eigen regio. Dat is voor mij wel de belangrijkste
uitkomst van onze registratie.”

Bredere basis
“Sinds 2012 werk ik voor Amphia en zag ik het aantal
patiënten met inflammatoire darmziekten toenemen;
ieder jaar komen er zo’n vijftien bij. Op een bepaald
moment liep ik tegen de grenzen op van kwalitatief
hoge zorg. Dankzij de aanvraag voor het Topklinisch
Zorgregister werd Amphia zich meer bewust van deze
bijzondere functie. De komst van een extra kinderarts
met aandachtsgebied MDL en een verpleegkundig spe-

Pamela Hurkmans, Chris Hoppenbrouwers en Herbert Wering
cialist geeft de kinder-MDL een bredere basis. We kunnen nu bijvoorbeeld meer onderzoek doen, wat een van
de voorwaarden is voor opname in het register. Daarnaast heeft Pamela onder meer het protocol
readysteadyGO ontwikkeld voor de transitie van onze
patiënten van 16-18 jaar naar een MDL-arts voor volwassenen. Als ik terugkijk op wat we de afgelopen tijd
samen hebben bereikt, denk ik weleens: hoe heb ik dat
ooit allemaal alléén kunnen doen?”

Planning
“Het registratieproces is erg uitgebreid. Ik heb er een
aantal weken over gedaan om alles in te vullen. Daar is
behoorlijk wat tijd en energie in gaan zitten, ook omdat
het vaak niet in één keer goed is. Over sommige dingen
wil je wat langer nadenken of nog eens van gedachten
wisselen met collega’s. Je moet ook zaken goed uitzoeken, zoals wetenschappelijke publicaties, aantallen
patiënten, innovatieve projecten. Verder moet je rekening houden met de planning van de beoordelaars.
Ingediende aanvragen worden door verschillende deskundigen beoordeeld, die maar een aantal keer per jaar
vergaderen. Het is dus goed om rekening te houden
met hun planning, zodat je aanvraag – en de gevraagde
aanvullingen daarop – niet onnodig lang blijven liggen.
In totaal heeft onze aanvraag er zo’n negen maanden
over gedaan om definitief goedgekeurd te worden.”

Trots
“Zo’n aanvraag doe je niet in je eentje. Ons team kon
onder meer rekenen op de ondersteuning van wetenschapscoördinator Leandra Boonman. Zij heeft ons
geholpen om de hele papierwinkel goed en op tijd in te
dienen. Daarnaast zijn we onze MDL-collega’s Alexan-
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WETENSCHAP
der Bodelier en Jildou Hoekstra dankbaar voor het mee
opzetten van de transitiepoli, die uniek is in Nederland.
Tijdens het invullen van de aanvraag ontdekten we
steeds meer hoe goed we al bezig zijn en wat we al
bereikt hebben. Dat maakt me echt trots! We zijn sinds
2012 uitgegroeid tot een team dat staat voor kwaliteit
en innovatieve zorg, waar de patiënt echt centraal staat
en mee bepaalt hoe bijvoorbeeld de transitiefase eruitziet. Onze registratie in het Topklinisch Zorgregister
bevestigt dat jonge patiënten bij ons in goede handen
zijn.”

Slaapgeneeskunde
Amphia biedt onderscheidende zorg aan mensen met
een slaapstoornis en in het bijzonder slaapgerelateerde
ademhalingsstoornissen, zoals slaapapneu. “Met zeven
somnologen en twee somnotechnologen helpen we
patiënten met deze specifieke, soms moeilijk behandelbare klachten”, vertelt longarts-somnoloog Jerryll Asin.
“Sinds juli is ons Slaapcentrum opgenomen in het Topklinisch Zorgregister. Daar zijn we trots op! Het
onderstreept onze positie als kenniscentrum en laat
zien dat we op veel fronten goed bezig zijn. Mijn
belangrijkste tip voor collega’s die erover denken om
hun onderscheidende diagnostiek of behandeling hiervoor aan te melden? Denk niet te snel dat wat je doet
niet bijzonder genoeg is.”

Netwerk
“Het Slaapcentrum van Amphia is bijvoorbeeld een van
de tien Europees geaccrediteerde slaapcentra in Nederland. We doen wetenschappelijk onderzoek, onder
meer samen met kaakchirurg Gertjan Mensink.
Momenteel hebben we twee studies lopen, waaronder
een multicenteronderzoek, waaraan acht ziekenhuizen
in Nederland meewerken. Belangrijk voor opname in
het Topklinisch Zorgregister is verder een onderscheidende plaats in het zorgnetwerk. Het Slaapcentrum
van Amphia neemt een positie in als kenniscentrum.
Wij hebben goede contacten met de eerste lijn, andere
tweedelijns-ziekenhuizen en de derde lijn, zoals het
Centrum voor Thuisbeademing EMC Rotterdam en het
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.
Daarnaast verzorgen wij een belangrijk onderdeel van
de opleiding van longartsen (ook voor andere
opleidingsklinieken), physician assistants en verpleegkundig specialisten.”

Aantonen en overleggen
“Belangrijk voor de beoordeling van je aanvraag is dat
je alles kunt aantonen. Je moet je resultaten en wetenschappelijke publicaties kunnen overleggen. Veel
patiëntgegevens houden we al bij in Epic. Door dat systeem nóg slimmer in te richten, kunnen we
waardevolle informatie over onze patiënten en behandelingen gemakkelijker achterhalen. Een voorbeeld is
het aantonen van onze bovenregionale functie. Dat is
nu nog niet zo makkelijk. Met de hulp van Epic en
Finance & Control kunnen we zoiets sneller inzichtelijk
maken.”
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Jerryll Asin

Consistent verhaal
“Het is belangrijk om bij de aanvraag voor het Topklinisch Zorgregister de samenhang van de vragen te
doorgronden, zodat je komt tot één consistent verhaal.
Wij waren erg blij met de ondersteuning vanuit de
Amphia Academie. Leandra Boonman heeft ons zeer
goed geholpen bij het doorgronden en invullen van de
registratie. Dat was prettig, want niet bij alle vragen is
direct duidelijk wat ze ermee bedoelen.”

Betere positie
“Als de aanvraag eenmaal rond is, zie je in één oogopslag al het goede werk dat je doet. Dat maakt je wel
trots. Stap voor stap kom je tot de conclusie dat je meer
doet dan je dacht. Dus: heb gewoon de guts om je aan
te melden en zet vooral door, want het is een lang proces. Bij ons duurde het in totaal ruim een jaar. Dat
komt onder meer doordat de beoordelaars niet vaak bij
elkaar komen. Een aanvraag of aanvulling daarop blijft
daardoor soms wat langer liggen. Onze registratie in
het Topklinisch Zorgregister is een opsteker voor het
Slaapcentrum. Het geeft ons een betere positie als kenniscentrum. Daarnaast kan het ook onze positie ten
opzichte van zorgverzekeraars versterken: we verrichten hier immers behandelingen op het hoogste niveau.
Ook worden we aantrekkelijker als opleider en werkgever. Het hele ziekenhuis profiteert hiervan, zeker als
meerdere afdelingen deze erkenning krijgen.”

Bekkenbodemcentrum
Een specialisme aanmelden voor het Topklinisch Zorgregister betekent ook: laten zien wat je méér biedt dan
andere ziekenhuizen. “Daar moesten we even over
nadenken”, vertelt gynaecoloog Leonie de Jong. “Zelf
zijn we helemaal gewend aan onze manier van werken,
waardoor we die niet meer als bijzonder beschouwen.
Terwijl we onze aanvraag invulden, realiseerden we
ons weer dat Amphia op bepaalde vlakken echt voorop
loopt. Dat is goed om bij stil te staan. De aanmelding
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Kennisuitwisseling
“Het Bekkenbodemcentrum investeert daarnaast de
nodige tijd en energie in kennisuitwisseling. We zijn
actief in het opleiden van (differentiatie-)arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en physician
assistants. Verder geven we scholing aan huisartsen,
bekkenfysiotherapeuten en overig personeel. Ook landelijk zijn we betrokken bij het verzorgen van
onderwijs, zoals de cursus hechten van de Nederlandse
Vereniging van Verloskundigen. Onze
doktersassistente geeft ook informatie¬avonden in de
moskee over bekkenbodemproblematiek. Ten slotte
houdt urogynaecoloog Manon Kerkhof wekelijks
spreekuur in het Bekkenbodemcentrum. Het is waardevol om complexe casuïstiek met haar te kunnen
bespreken.”

Uitgebreid beschrijven
Leonie de Jong
zelf is vooral een kwestie van je tanden erin zetten en
niet loslaten voordat alles rond is.”
“Klachten in de bekkenbodemregio, zoals incontinentie,
vormen een groot maatschappelijk probleem. Als Bekkenbodemcentrum zorgen we ervoor dat mensen zo
veel mogelijk zorgeloos kunnen deelnemen aan de
maatschappij. We redden eigenlijk hun dagelijks leven.
Daarvoor werken we met veel specialisten samen, zoals
urologen, MDL-artsen, chirurgen, anesthesisten, seksuologen, bekkenbodemtherapeuten, radiologen, MDLen stomaverpleegkundigen, continentieverpleeg¬kundigen en diëtisten. Ook buiten de muren van het
ziekenhuis zoeken we de samenwerking op. In Oosterhout werken we bijvoorbeeld nauw samen met
huisartsengroep ZORROO, waarbij we samen anderhalvelijns zorg verlenen aan vrouwen met
verzakkingsklachten. Zo kunnen deze patiënten dicht
bij huis en laagdrempelig geholpen worden.”

“Onze aanvraag voor het Topklinisch Zorgregister
heeft behoorlijk wat tijd gekost. Wij hebben ervaren
dat je je bescheidenheid even opzij moet zetten: noem
alle zaken die jou relevant lijken en beschrijf ze uitgebreid en in lekentaal. De beoordelaars zijn immers geen
specialisten op jouw vakgebied. Soms is het niet helemaal duidelijk wat ze willen horen. Wanneer is iets
bijvoorbeeld innovatief genoeg? Bij dit soort vragen
hebben we veel gehad aan de hulp van Leandra Boonman. Zij was onze adviseur én stok achter de deur. Het
is essentieel om iemand mee te laten lezen van buiten
de afdeling, die de blinde vlekken in je verhaal feilloos
kan aanwijzen. Verder is het gewoon een kwestie van
doorzetten. Denk vooral niet te snel dat wat jij doet
niet bijzonder genoeg is: iedere vakgroep binnen
Amphia heeft wel een topklinische functie.”//

Onderzoek en behandeling
“Naast de standaard bekkenbodemzorg biedt ons Bekkenbodemcentrum ook een aantal meer
gespecialiseerde behandelingen. Zo plaatsen we onder
andere speciale matjes tegen verzakkingen en werken
we samen met de anesthesiologie voor pijnbestrijding
in de bekkenbodemregio. We nemen deel aan verschillende grote landelijke onderzoeken en zijn actief in de
opzet van eigen studies. We doen onder meer onderzoek naar het ontstaan van weefselschade aan de
bekkenbodem na een bevalling, waarbij we gebruikmaken van 3D/4D-echografie. Zo kunnen we bekijken hoe
we verzakkingen en incontinentie op de langere termijn kunnen voorspellen én voorkomen. Ten slotte
onderzoeken we de toegevoegde waarde van botoxinjecties bij pijnklachten in de bekkenbodemspieren.”
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OPLEIDING

Samen de weg vinden in
het nieuwe ziekenhuis
“Een nieuw ziekenhuis in gebruik nemen vraagt veel voorbereidingen. Om
iedereen te laten wennen aan het nieuwe gebouw, de nieuwe apparatuur én
de nieuwe manier van werken, ontwikkelde de Amphia Academie het
programma Scholing Nieuw Amphia. In dit artikel komt de scenariotraining
aan bod. Lucie Jansen en Janneke van Schaijk, deskundigen opleidingen,
werkten hieraan mee. “Het is natuurlijk cruciaal dat iedereen straks de weg
kan vinden in het nieuwe ziekenhuis. Zeker als elke seconde telt.”

“O

m hiervoor goede trainingen te ontwikkelen, hebben we ons licht opgestoken bij
andere ziekenhuizen die pas verhuisd zijn.
Zij stonden immers voor dezelfde uitdaging als wij. We
hoorden hoe belangrijk scenariotrainingen zijn voor
het bieden van veilige zorg. Complete teams gingen
daar naar hun nieuwe afdeling, waarbij ze
verschillende realistische scenario’s hebben geoefend:
wat als een patiënt naar de afdeling Radiologie of de
operatiekamer moet, of wat als een patiënt moet worden gereanimeerd?”

de scenariotraining ontwikkeld. Vervolgens hebben we
gesproken met afgevaardigden van vakgroepen die
naar de nieuwbouw gaan. We hebben hen uitgelegd
wat de bedoeling was en geïnventariseerd wat hun
scholingsbehoefte was. Daarin kregen zij wel de nodige
keuzevrijheid. Een chirurg komt bijvoorbeeld op veel
plaatsen: de operatiekamer, de Spoedeisende Hulp, de
Intensive Care, de verpleegafdelingen en de polikliniek.
Het is ondoenlijk om aan al die scenariotrainingen mee
te doen. Daarom hebben we deze keuze bij de artsen
zelf gelaten en deze vervolgens in kaart gebracht.”

Interprofessioneel oefenen

Eigen trainers ingeschakeld

“Het is belangrijk om dit soort zaken met verschillende
professionals te oefenen, zodat iedereen straks de weg
weet. Ook het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia
zag hier de noodzaak van in. We hebben samen met
Marja Dijksterhuis, decaan van de Amphia Academie,

“Daarna hebben we mensen gezocht om deze trainingen te begeleiden. Je moet immers zorgen voor een
briefing, een veilig leerklimaat en de verwerking van de
feedback van de deelnemers. Bovendien wilden we de
nadruk leggen op way-finding, niet op
kennisoverdracht. Dit vraagt om specifieke expertise.
Daarom hebben we zorgprofessionals benaderd die al
dit soort trainingen verzorgen binnen Amphia, zoals
reanimatietrainingen. Daarnaast hebben we een format voor het uitwerken van de scenario’s ontwikkeld,
zodat de trainingen op een uniforme manier plaatsvinden. De trainers zijn vervolgens met de meewerkend
teamleidinggevenden en de medisch managers aan de
slag gegaan om verschillende geloofwaardige scenario’s
uit te werken. Reanimatie en de inzet van het Rapid
Response Team zijn daarbij belangrijke onderwerpen
die standaard aan de orde kwamen. Verder hebben we
de invulling overgelaten aan de teams zelf.”

Snel de weg vinden
“De trainers hebben in overleg met de teams passende
werkvormen ontwikkeld. Door te luisteren, te zoeken
en zelf te ervaren, hebben alle betrokkenen de informatie goed in zich op kunnen nemen. De teams beseften
hoe belangrijk het is om snel de weg te kunnen vinden
op hun eigen afdeling én naar bijvoorbeeld de interventieafdelingen. Naast de scenariotrainingen van twee
uur hebben de teams een uur besteed aan brand- en
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Janneke van Schaijk en Lucie Jansen
ontruimingsoefeningen. Zo weet iedereen straks waar
de blusmiddelen zich bevinden en wat ze moeten doen
in het geval van een calamiteit. Die laatste training is
opgezet door de BHV-organisatie van Amphia.”

Extra ondersteuning
“Met de verhuizing is dit scholingsprogramma overigens nog niet ten einde. In de eerste twee weken
brengen de medewerkers het geleerde in de praktijk
met begeleiding van coaches on the job. Ze krijgen in
deze eerste weken extra tijd om te vragen, te observeren, te oefenen en om feedback te vragen. Alle teams
plannen daarnaast bovenformatief coaches in die door
de Amphia Academie zijn opgeleid. Zij zorgen voor
extra ondersteuning en begeleiding en worden dus
vrijgehouden van zorgtaken. Verder staan alle handleidingen en instructies voor de nieuwe apparatuur op
het intranet. Zo hopen we dat iedereen die eerste
weken snel de informatie vindt waar hij naar op zoek
is.”

Enorm commitment

maken. Dat is mede te danken aan onze aanpak: deze
training is in nauw overleg met de betrokkenen vormgegeven. De meewerkend teamleidinggevenden en de
contactpersonen voor de scholing waren blij dat ze
hierbij geholpen werden en niet alles zelf moesten uitzoeken. We hebben met deze trainingen echt een goed
begin gemaakt. Maar liefst 1575 medewerkers (inclusief
artsen en arts-assistenten) volgden een training wayfinding: 97,5 procent van alle mensen die in de
nieuwbouw gaan werken. Natuurlijk weet iedereen nu
niet alles, maar ze zijn voldoende toegerust om straks
veilig en met vertrouwen aan de slag te gaan.”

Vervolg
“We merken dat er veel draagvlak is om interprofessionele scholing vanaf volgend jaar een vervolg te geven,
waarbij teamwork centraal staat. Verder krijgen de
teams die dan aan de beurt zijn om te verhuizen een
scenariotraining met way-finding. Door op deze manier
te trainen en met elkaar te werken aan een soepele
overgang, bereiken we het beste resultaat. Wij zijn er
trots op dat deze trainingen zo’n succes zijn en kijken
uit naar het vervolg in 2020!”//

“Het resultaat van de trainingen is bijzonder positief. Er
ontstond een enorm commitment onder de zorgprofessionals om de scenariotrainingen tot een succes te
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INNOVATIE

MS en het behoud van
functionaliteit na de
diagnose MS
Op 5 november vond in Amphia een symposium plaats met de titel: ‘MS
en het behoud van functionaliteit na de diagnose MS’. Dankzij
kennisdeling en vakinhoudelijke verdieping werkten de aanwezigen aan
het verbeteren van het multidisciplinaire netwerk voor de behandeling
en begeleiding van MS-patiënten.

Neuroloog Caspar van Munster gaf een presentatie
over MS en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van medicatie. Zijn conclusie: de behandeling van MS is
maatwerk. Als we dit goed doen, is er veel winst te
behalen. De volgende spreker was fysiotherapeut Bas
Roovers, die uitleg gaf over shockwave bij spasticiteit.
Met deze behandeling worden goede resultaten
bereikt. Na de pauze waarin druk genetwerkt werd,
volgde een presentatie van Michiel Kortsmit, die als
revalidatiearts bij Revant werkt. Hij liet zien waaruit de
begeleiding van Revant kan bestaan na de diagnose
MS. Tot slot praatte fysiotherapeut Carien Linders de
aanwezigen bij over het MS-beweegprogramma en de
onderlinge afspraken met de eerste en tweede lijn.

Samenwerking binnen en buiten Amphia
Mede door de komst van nieuwe medicatie en de steeds
complexere zorgvraag van MS-patiënten, is er binnen
Amphia een multidisciplinaire samenwerking
ontstaan. Het MS Centrum Breda werkt samen met
een grote groep specialisten, zoals een neuro-radioloog,
een gynaecoloog, een hematoloog en een apotheker.
Van oudsher heeft Amphia ook contacten met partijen
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uit de eerste lijn: NAHFysioNet, ergotherapeuten en
maatschappelijk werk.

Succesvol kennisnetwerk
NAHFysioNet is sinds 2002 uitgegroeid tot een succesvol en effectief kennisnetwerk. Met 50 leden uit 38
praktijken is zorg dichtbij huis in de regio West-Brabant gegarandeerd. Eerstelijns fysiotherapeuten met
de specialisatie neurorevalidatie hebben zich, met versterking vanuit het netwerk, ontwikkeld tot eerstelijns
zorgprofessionals bij alle vormen van centraal neurologische aandoeningen, zoals MS.

Multidisciplinaire aanpak
De fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij NAHFysioNet werken op praktijkniveau samen met andere
disciplines. NAHFysioNet heeft samen met Zorgbelang
Brabant en MENT in Tilburg het project Eye Opener
opgezet. Daarin zijn ervaringsdeskundigen met subsidie van CZ opgeleid tot intervisiecoach. Hierdoor biedt
NAHFysioNet sinds een jaar multidisciplinaire intervisies aan onder begeleiding van ervaringsdeskundigen.
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Wekelijks MDO

3 MS neurologen

2 verpleegkundig speiclaisten

Drs. C.E.P. van Munster
Dr N. Jafari
Drs. J. Fermont

Mw. M.C.M. Booy MSc, MANP
Mw. V.M. van Oers, verpleegkundig speiclaist i.o.

MS Centrum
Breda
MS telefoon &
afdeling neurologie

2 research verpleegkundigen
Mw. A.E.O. van Loon, research nurse, MSCN, CRC
Mw. C.A.J. Kraus, researchnurse, CRC

Multidisiplinaire samenwerking

Neuro-radioloog (drs. S. Kacobs)
Revalidatiearts (drs. M. Kortsmit)
Gynaecoloog (drs. J. Visser)
Uroloog (drs. P. van den Broeke)
Gastro-enteroloog (drs. J. van Gulick)
Hemotoloog (drs. M. van der Klift)
Nefroloog (drs. R.C. Bakker)

Cardioloog (drs. J. Schaap)
Longarts (drs. van der Sar)
Oogarts (dr. G.L. Porro)
Vakgroep dermatologie
Vakgroep psychologie
Apotheker (drs. C. Pelicaan)

Zorgverleners in kaart brengen

Nuttige middag

De organisatoren van het symposium hebben hard
gewerkt om de diverse zorgverleners bij elkaar te brengen. Zij hebben fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten en maatschappelijk werkers uitgenodigd.
Wel bestaat er nog behoefte aan een adressenlijst per
regio van alle tweedelijns disciplines en zorgverleners
waarnaar verwezen kan worden. NAHFysioNet heeft
aangeboden om dit in kaart te brengen (sociale kaart).
Alle deelnemers van het symposium kunnen zich hiervoor opgeven. NAHFysioNet maakt van de verzamelde
gegevens een adressenlijst, die beschikbaar wordt
gesteld aan het MS Centrum Breda.

Alle 83 deelnemers waren het erover eens: dit was een
interessante en nuttige middag. Het symposium is tot
stand gekomen in samenwerking tussen het MS Centrum Breda (Amphia), Revant en NAHFysioNet. De
middag stond in het teken van kennis delen en netwerken, waardoor het multidisciplinaire netwerk voor de
behandeling en begeleiding van MS-patiënten verder
versterkt is. //
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KORTE ARTIKELEN

STZ-prijs voor onderzoek 2019
gaat naar Amphia

T

ijdens het STZ-event op 20 juni ging de posteraward naar Deniece Detillon, arts-assistent
anesthesiologie bij Amphia. Het onderzoek
betreft voorspellers voor efficiënt gebruik van de IC na
longchirurgie. Patiënten worden na longchirurgie standaard op de IC opgenomen, terwijl dat vaak niet nodig
is. Een predictiemodel voorspelt efficiënt IC-gebruik:
alleen patiënten met een hoge score zouden moeten
worden opgenomen op de IC, de anderen niet. Deze
patiënten kunnen na een iets langer verblijf op de uitslaapkamer veilig naar de afdeling. Dit bespaart
ongeveer € 1500 per patiënt per dag. De poster werd
door de jury gescoord op impact, innovatie en wetenschappelijke kwaliteit.
De jury noemde deze inzending van Amphia ‘een goed
multicenter onderzoek met impact om bij te dragen
aan de juiste zorg op de juiste plek. Door patiënten op
de juiste plaats te behandelen, kan er weloverwogen
gebruik worden gemaakt van IC-capaciteit, met conse-

quenties voor weer andere patiënten van deze schaarse
voorziening. Ook geeft het onderzoek inzicht in voorspellende elementen ten aanzien van latere
complicaties. Al met al een mooi onderzoek dat organisatorisch innovatief is met impact op de zorg.’//

Wetenschap in Amphia

W

etenschap is een belangrijke pijler in Amphia,
naast zorg en onderwijs. Dat bleek ook dit
jaar weer tijdens de jaarlijkse Wetenschapsmiddag, waarbij tientallen onderzoeken werden
gepresenteerd. Heb je zelf ideeën voor het doen van
onderzoek? Neem dan contact op met het team wetenschap van de Amphia Academie. Zij kunnen je op weg
helpen.

Goed om te weten
• De wetenschapscoördinator kan je helpen bij de
opzet, de uitvoering en de rapportage van
wetenschappelijk onderzoek.
• Je kunt de procedures om een nieuw onderzoek aan
te melden en goedkeuring voor de start te krijgen,
doorlopen met het team wetenschap.
• De bibliothecaris kan je helpen met een gedegen
zoekstrategie voor literatuuronderzoek.
• De adviseur kwaliteit van onderzoek kan je helpen
met wet- en regelgeving, de uitvoering en het monitoren van onderzoek.
• Amphia beschikt over SPSS, R, Endnote en CTcue.
Deze software kun je via de wetenschapscoördinator
aanvragen.
• Amphia biedt cursussen, workshops en e-learnings
aan, waaronder ‘Good clinical practice’, ‘Wetenschappelijk schrijven in het Engels’, statistiek, CTcue,
‘databaseopzet met Castor’ en ‘literatuur zoeken’.

• De wetenschapscoördinator, de subsidieadviseur en
de subsidiemedewerker kunnen je helpen bij het aanvragen en verantwoorden van een (externe) subsidie.
Zij kunnen je ook informeren over het Amphia
wetenschapsfonds.

Meer informatie?
Kijk op het intranet bij Weten en regelen >
Wetenschappelijk onderzoek. Kijk in de groepen
Wetenschappelijk onderzoek en Researchprofessionals.
Of kijk op www.amphia.nl. Kunnen wij je alsnog ergens
bij helpen? Laat het weten via wetenschap@amphia.nl.

Wetenschapsbureau
- Leandra Boonman-de Winter, wetenschapscoördinator / epidemioloog

- Els Biemans, coördinator lokale goedkeuring onderzoek

- Rianne van Geel, financial controller
- Henriëtte Cuijpers, adviseur kwaliteit van onderzoek
- Frieda Renkens, stafmedewerker documentatie /
bibliothecaris

Subsidiebureau Amphia Academie
- Bregje Mutsaers, adviseur subsidies
- Ilse Verschuuren, medewerker subsidies
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PUBLICATIES

Wetenschappelijke
publicaties
Hieronder vindt u publicaties tot en met 1 november
2019, die nog niet in een eerdere editie van de Ambitie
zijn gepubliceerd. De eerste publicatiedatum is bepalend
voor plaatsing in de Ambitie. Een zogenaamde ‘e-pub
ahead of print’ geldt dus als eerste publicatie. Latere verschijning in printvorm wordt niet meer opgenomen.

Proefschriften
Bexkens RZfOsteochondritis Dissecans of the Capitellum.
,JU^_e`[dUGf$bcNe`^c_ec_fNdbfJU^_e`[dU]fQVYK+Z
Steunenberg SLZfVarious aspects of critical limb ischemia
in the elderly, especially the role of conservative therapy
and the quality of lifeZf,7c\HW`OGf$bcNe`^c_MfaRf7c\HW`O]
QVYK+Z

(Co-)Promotorschappen
Eygendaal DZfE`aUa_a`fHc?GfAe'Beb^f@ZfOsteochondritis Dissecans of the Capitellum ,JU^_e`[dUGf$bcNe`^c
_ec_fNdbfJU^_e`[dU]fQVYK+Z

aW_fI7 IeOUeb_fD\eNd_cabZfN Engl J MedZfQVYKfJT`
YY->;V,Y5+GY>K= Y3V=Zf[acGfYVZYV580*DL
PadY;Y8;K=ZfDTWHfQVYKfPd`fY;Zf
Paa`^f@L]fDc?Bf@L@]fGerritse BMZfE`eSa^Tc_d\ef(a`O
ddbfBcb[e`eb]f_`cdOefebf,^eXWb[dc`+f_`db^Ta`_Z
/bG2`dUe`f49Pf&`e[Z%ZfKindertraumachirurgie, CaW
_ebfGfAaSbfI_dR\eWfNdbf9aOSWU]fQVYKG>5 3YZfQe
[`WBZf/IA*GfK=;KV>8;Y;8K;Z
Scohy TV, A`dUe`fI]fGerritse BM, Ndbf:e\[a`TfP4Z
7SefAebeRc_faRfdfEe`XW_dbeaW^fFa`abd`MfIcbW^
Fd_Se_e`fRa`f4d`UfA\aa[fFd`[caT\eOcdfd[Ucbc^_`d
_cabfcbfFd`[cdXf@eaTe`d_cab^ZfAnesthesia and Critical
Care QVYK-YG>3 >8Z
1dbfAaeBe\f9F]f4aW_e`^fDLP]f:`cUHe`OfAP]fvan der
Meer NJM]f9Wc?B'f2:ZfEe`^TeX_cNe^faRfI_dBeSa\[e`^
abf7eXSba\aOMf$^efcbf_SefFd`efaRfFaUUWbc_M 9cNcbO
)\[e`fJ[W\_^f6c_Sf<eUeb_cdGfJfIM^_eUd_cXf9c_e`d_W`e
@eNce6ZfHealthcare (Basel)ZfQVYKfPdMfQ;-=,Q+ZfTccG
D=>Zf[acGfYVZ>>KV0Sed\_SXd`e=VQVV=>Z

The BZfE`aUa_ceXaUUc^^cefHc?GfAe'Beb^f@ZfOsteochondritis Dissecans of the Capitellum ,JU^_e`[dUG
$bcNe`^c_ec_fNdbfJU^_e`[dU]fQVYK+Z

Visser WA, !6c?bebHW`Of@<ZfPdbdOeUeb_faRfbeW`d'
cd\fdbde^_Se^cdfRa`fcb_`dTd`_WUfXde^d`edbf[e\cNe`M
Hd^e[fabf_Sef"Wd\c_MfaRfeTc[W`d\f\dHaW`fdbd\Oe^cdGfJ
Xd^ef^e`ce^ZfEur J AnaesthesiolZfQVYKfJWO->8,;+G8Y5
8Y=Zf[acGfYVZYVK=0DLJZVVVVVVVVVVVVYVVKZ

Laan L van derZfE`aUa_a`fHc?GfI_eWbebHe`OfI9ZfVarious aspects of critical limb ischemia in the elderly, especially the role of conservative therapy and the quality of
lifeZf,7c\HW`OGf$bcNe`^c_MfaRf7c\HW`O]fQVYK+Z

Cardiologie

Anesthesiologie
AWc_cbXBfI]fLdb^ebf@]f@c?BebHe`OfI]f4e^_e`fLEL]fAa^
Udbf@L]fvan der Meer NJM]fNdbf[e`f1aa`_fECLZf7Se
eXa\aOcXd\feRReX_^faRf^e\eX_cNef[eXab_dUcbd_cabfaR
_Sef[cOe^_cNef_`dX_f,I<<+fabfdb_cUcX`aHcd\f`e^c^_
dbXeGfdfQY Med`f\abOc_W[cbd\f^cbO\e Xeb_`ef^_W[MZ
Crit CareZfQVYKfLWbf=-Q>,Y+GQV;Zf[acG
YVZYY;80^Y>V53 VYK Q3;V (Z
Goedhart A, Gerritse B, van der Meer N, Ndbf:e\[a`TfP]
Aeb_d\dfP]fAaabUdb [ef4cb_e`f9] Scohy T. E`a_d
Ucbe0SeTd`cbfVZ8f`d_cafcbfXd`[cdXf^W`Oe`MZfJ Cardiothor Vasc Surg >>,IWTT\ZfQ+GfIY3=Zf
CW\^_fJ]f1c^^XSe`fP]f:a[R`ce[fP]f7Sce\fA]fGerritse B,
Scohy T]fAaW6UdbfJ]f4c\\eU^ebfP]fCa\\UdbbfP]
E`eXBe\fA]f<e1`ce^fC]fCe`Udbc[e^fLZf9c`dO\W_c[efRa`
Ee`caTe`d_cNefPdbdOeUeb_faRfCMTe`O\MXdeUcdfcb
Fd`[cdXfIW`Oe`MfEd_ceb_^f fdfPW\_cXeb_`e]fE`a^TeX
_cNe]f@db[aUc^e[fIWTe`ca`c_Mf7`cd\ZfJ Cardiothorac
Vasc Anesth. 2019;>>GI;KZf[acG
YVZYV5>0?Z?NXdZQVYKZV=ZYVYZ
CW\^_]fJC]f1c^^e`fPL]f:a[R`ce[fPA]f7Sce\fA]fGerritse
BM, Scohy TV, AaW6Udbf@J]f4c\\eU^ebfP:J]fCa\\
UdbbfP4]fE`eXBe\fA]f<ef1`ce^fL]fCe`Udbc[e^fL]fab
HeSd\RfaRf_Sef:9)ADf^_W[MfO`aWTZf9c`dO\W_c[efRa`fTe
`caTe`d_cNefUdbdOeUeb_faRfSMTe`O\MXeUcdfcbfXd`[cdX
^W`Oe`MfTd_ceb_^GfJfUW\_cXeb_e`f`db[aUc(e[f^WTe`c
a`c_Mf_`cd\ZfNed Tijdschr AnesthZfQVYK->Q,Q+G>8Z
9eUBe^fLI]fLdb^^eb^f:*]fNdbf[e`fCaeNebf*4]fLe6
Hd\cf9I<]f<WHac^fDJ]fPeW6c^^ebfP] Rijpstra TA,
Aa^Be`fCJ]fA\db^fPL]fA\eeBe`f:A]fAddBf@]f1\dXSa
?dbbc^f:L]fDcBeUdb^fAL4]fNdbf[e`fCd`^_fE]fNdbf[e`
Ca`^_f/FF]f1a^BWc\fP]fNdbf[e`fCec?[ebfLL]
Aec^SWc(ebfJ]fI_ae\fP]fFdUd`afF]fNdbf[e`fCaeNeb
C]fCeb`c"We^fLE]f1\dd`fJEL]f1cbBffPJ]fNdbf[ebfAa
Odd`[fA]fCee^_e`Udb^f7JFP]f[ef@Wc?_e`f4]f<e\bac?
7I@]fF`c?b^fCL:P]ffLe^^W`Wbf:JL]f)eU`d6^cbOSfE1]
:a^^e\cbBfP7P]fE\aUTf2]fPdO`afP]fD\He`^fE4:]fNdb
[ef1ebfEP]f)W[eUdb^ NdbfI_`dd_ebfCP]fNdbf@aMeb
*ZfFa`abd`MfJbOcaO`dTSMfdR_e`fFd`[cdXfJ``e^_f6c_S
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Ac?Nae_f:E]f7e^BefJL]fFSdUW\edWfIJL]fCd`_fDJ]
Ldb^ebf@]fSchaap JZf:\aHd\f\abOc_W[cbd\f^_`dcbf_afT`e
[cX_f\eR_fNeb_`cXW\d`f[M^RWbX_cabfcbfd^MUT_aUd_cXfTd
_ceb_^f6c_Sf^eNe`efUc_`d\fNd\Nef`eOW`Oc_d_cabG
\c_e`d_W`ef`eNce6ZfNeth Heart JZfQVYKfJWOfY>Zf[acG
YVZYVV=0^YQ3=Y VYK VY>Y; ;Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%f@eNce6Z
F\de^^ebfAD]fCeb`c"We^fLEI]f1eb[`cBfL]fAae`\dOe
Ndbf<c?Bf2]fNdbf[e`fIXSddRf@L]fMeuwissen M, Ndb
@aMebf*]f:a^^e\cbBfJ7P]fNdbf4e\MfPC]f<c`Bd\cfJ]
J`BebHaW_fD2]fEceBfLL]fAddbfLfL`ZfEdX\c_d'e\ e\W_cbO
Hd\\aabfNe`^W^feNe`a\cUW^ e\W_cbOf^_eb_fcbfTd_ceb_^
6c_Sf[cdHe_e^fUe\\c_W^fdb[fcb ^_eb_f`e^_eba^c^Gf/b
^cOS_^fR`aUf_Sef`db[aUc(e[f<J@Df_`cd\ZfCatheter Cardiovasc IntervZfQVYKf.eHfY-K>,Q+GQY8 QQYZf[acG
YVZYVVQ0XX[ZQ=;Y3ZfDTWHfQVY;fIeTfYKZ
Fa\aUHafJ]fFSdb[`d^eBSd`fL]fJ"WcbafP]f)bOf72]
Id`_a`cfI]fAdHe`f$]f9eefP]f/bcOWe(fJ]fCd?eBfE]
Aa`c^aNfA]fJ_(eNfA]fDen Heijer P]fFaWRd\f!]fCW[eXfP]
Pd_e^fP]fIbM[e`fF]fPad\eUf2]fPa``e\\f<]fD\Ua`ef.]
@a6\db[fI]fPeS`dbf@-fPJIF)7f/bNe^_cOd_a`^Z
IdRe_Mfdb[feRRcXdXMfaRf_SefF)PA)fHca ebOcbee`e[
^_eb_fcbfdbfd\\ XaUe`fEF/fXaSa`_GfY #ed`fRcbd\fX\cbcXd\
aW_XaUe^fR`aUf_SefPJIF)7fTa^_ Ud`Be_cbOf`eO
c^_`MZfInt J Cardiol. QVYKfPdMfY5-Q;>G8= =QZf[acG
YVZYVY80?Zc?Xd`[ZQVYKZVYZV5>ZfDTWHfQVYKfLdbfQYZ
D``d_WUfcbGf/b_fLfFd`[ca\ZfQVYKfLWbfY;Z
Fa\aUHafJ]fFSdb[`d^eBSd`fL]fJ"WcbafP]f)bOf72]
Id`_a`cfI]fAdHe`f$]f9eefP]f/bcOWe(fJ]fCd?eBfE]
Aa`c^aNfA]fJ_(eNfA]fHeijer PD]fFaWRd\f!]fCW[eXfP]
Pd_e^fP]fIbM[e`fF]fPad\eUf2]fPa``e\\f<]fD\Ua`ef.]
@a6\db[fI]fPeS`dbf@-fPJIF)7f/bNe^_cOd_a`^ZfFa``c
Oeb[WUf_afIdRe_Mfdb[feRRcXdXMfaRf_SefF)PA)fHca
ebOcbee`e[f^_eb_fcbfdbfd\\ XaUe`fEF/fXaSa`_GfY Med`
Rcbd\fX\cbcXd\faW_XaUe^fR`aUf_SefPJIF)7fTa^_ Ud`
Be_cbOf`eOc^_`Mf&/b_ZfLZfFd`[ca\ZfQ;>f,QVYK+f8= =Q%Z
Int J CardiolZfQVYKf)X_fY-QKQGQ;5Zf[acGfYVZYVY80?Zc?
Xd`[ZQVYKZV3ZV=5ZfDTWHfQVYKfLWbfY;Z
Fa^_df.]fA`WOd\e__dfI]fEe`bcOa__cfJ]f.\a`e^ $\Udb(a`
D]f)`_eOd Ed(f9]fFe"Wce`fJ]f/bcOWe(fJ]fIe``dfJ]
LcUbe( WeNe[afE]fPdcbd`f1]fFdUTaf:]f7e^Tc\cfP]
den Heijer P]fAe_SebXaW`_fJ]f1d("We(f*]fNdbfD^f:J]
AdXB'fA]f1d\OcUcO\cfP]fIe``WM^fE]fIdHd_fPZf<ae^

9d`Oef1e^^e\fIc(efLW^_cRMf$^efaRfAd`e Pe_d\fI_eb_^fcb
E`cUd`MfEe`XW_dbeaW^fFa`abd`Mf/b_e`Neb_cabfCirc
Cardiovasc IntervZfQVYKfIeT-YQ,K+GeVV==V5Zf[acG
YVZYY8Y0F/@F/*7D@1D*7/)*IZYY;ZVV==V5ZfDTWH
QVYKfJWOfQ=Z
[ef1`ce^f7/]fDcBe\HaaUfL4]fAa^XSfL]f4e^_e`cbBfL]
<a``e^_ec?bfLJ*]fAlings M]f<Md\f9]fAe`Ba6c_(fI<]fNdb
[e`f:`ddRf#]f.a'f2JJ]f1c^^e`ebf.9LZfD^_cUd_cbOfcb[c
Nc[Wd\f\cRe_cUefHebeRc_fdb[fH\ee[cbOf`c^BfaRfd[[cbOf`c
Nd`a'dHdbf_afd^Tc`cbfRa`fTd_ceb_^f6c_Sf^_dH\e
Xd`[caNd^XW\d`f[c^ed^eGf`e^W\_^fR`aUf_SefF)PEJII
_`cd\ZfEur Heart JZfQVYKfIeTfYZfTccGfeS(3V3Zf[acG
YVZYVK>0eW`Sed`_?0eS(3V3Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
[ef4dd`[f:J]fA`aM[fFL]fFaaBfFP]fNdbf[e`fCaeNeb
*4]fEe_`dXaf@]f*c??e`fII]fNdbf[efCaeRf7E]fDXSdNd`
`cd Ecb_afP]fMeuwissen M]fIebfI]f2bddTebfE]fD^Xd
be[fL]fEceBfLL]fNdbf@aMebf*]f<dNce^fLDZ
<cd^_a\cX ^M^_a\cXfNe\aXc_Mf`d_caf_af[e_eX_fXa`abd`M
^_eba^e^fWb[e`fTSM^ca\aOcXd\f`e^_cbOfXab[c_cab^Gfd
UeXSdbc^_cXf^_W[MZfOpen HeartZfQVYKfPd`
Y-8,Y+GeVVVK8;Zf[acGfYVZYY>80aTebS`_ QVY;
VVVK8;ZfeFa\\eX_cabfQVYKZ
<ef4c_Sf@@]f@ceb^_`dfP]fIUc_fP<]f4ec?^fA]
!6d`_B`Wc^f14]fCaHHe\_fJC]fAlings M]f7c?^^ebfL:E]
A`OeUdbbfL]f:ee\Sae[fA]fCc\\eOefC9]f7WBBcef@]
CeUe\^fPD]f7ce\eUdbf@:]f@dbXSa`fJ1]f1dbf1e\[
SWc^ebf<L]fF`c?b^fCL:P]f1dbf:e\[e`f/FZf7d`Oe_e[
_Se`dTMfaRfWb[e`\McbOfXab[c_cab^fcUT`aNe^f"Wd\c_MfaR
\cRefcbfTd_ceb_^f6c_SfTe`^c^_eb_fd_`cd\fRcH`c\\d_cabGf`e
^W\_^faRf_Sef@JFDf>f^_W[MZfEuropaceZfQVYKfJT`
Y-QY,3+G58> 5=YZf[acGfYVZYVK>0eW`aTdXe0eWM>YYZ
<D./*D .9J/@f7`cd\f/bNe^_cOd_a`^]f9eefLP]fFSacf2C]
2aafA2]f<eSHcfCP]f<aSfLC]f*dUfF4]fIScbfDI]fFaaB
FP]fJ\ 9dUeef@]fEe_`dXaf@]fIebfI]fPd\cBf/I]f*c??e`
II]fPe?d @eb_e`dfC]fJ\eO`cd Ad``e`afD]fJ\OSdU[c
J]fJ\_UdbfL]fAdT_c^_dfIA]fAScb[cf@]fAa?d`df4]fA`W
Od\e__dfI]fIc\NdfEF]f<cfPd`cafF]fD`O\c^fJ]f:e`He`f@7]
:acbOf)]fC`\ef7]fCe\\cOf.]f/b[a\RcfF]fLdb^^eb^f9]fLe
`eUcd^fJ]f2Sd`Hdb[df@2]f2Sd^SdHdfJ]f2cBW_df#]
2`dXBSd`[_f.]f9dcbefP]f9eSUdbfIL]fPd_^WafC]
Meuwissen M]f*cXXa\cf:]fEceBfLL]f@cHcXScbcf.]fIdUd[M
C]fIdTab_c^fL]fIe_afJC]fIe(e`fP]fISd`TfJIE]fIcbOS
L]f7dBd^ScUdfC]f7d\6d`fI]f7dbdBdf*]f7dbOf2]f1db
Ae\\efD]fNdbf@aMebf*]f1cbSd^fC]f1`cb_^fFL]f4d\_e`^
<]f#aBacfC]fIdUWe\^fA]fAW\\e`fF]fEd_e\fP@]fIe``WM^
E]fD^Xdbe[fL]f<dNce^fLDZfFaUTd`c^abfaRfPd?a`fJ[
Ne`^efFd`[cdXfDNeb_^fAe_6eebf/b^_db_dbeaW^f4dNe
.`eef@d_cafdb[f.`dX_cabd\f.\a6f@e^e`Ne :Wc[e[
I_`d_eOMfcbfEd_ceb_^f4c_Sfa`f4c_SaW_f7MTefQf<cd
He_e^GfJfIeXab[d`MfJbd\M^c^faRfdf@db[aUc(e[fF\cbc
Xd\f7`cd\ZfJAMA CardiolZfQVYKfLW\fY=Zf[acG
YVZYVVY0?dUdXd`[caZQVYKZQQK;Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
Den Heijer P. E`a^TeX_cNefIcbO\e J`UfF\cbcXd\f/bNe^_c
Od_cabfRa`f_Sef7`ed_Ueb_faRfIWH?eX_^f4c_SfIeNe`e
IMUT_aUd_cXfJa`_cXf1d\NefI_eba^c^f$^cbO
1d\Na^aR_fEW\^e[fFdNc_d_cabd\f$\_`d^aWb[f7Se`dTM
,EF$7+Gf.c`^_ cb PdbZf7F7fQVYK]fIdbf.`dbXc^Xa]
Fd\cRZ-fIeT_fQ5 QKZ
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Fa^_dfA@]fLbcfE]fCed[fIL-fSYNTAX Extended Survival
Investigators [Den Heijer P... et al.] Ee`XW_dbeaW^fXa`a
bd`Mfcb_e`Neb_cabfNe`^W^fXa`abd`Mfd`_e`MfHMTd^^
O`dR_cbOfcbfTd_ceb_^f6c_Sf_S`ee Ne^^e\fa`f\eR_fUdcb
Xa`abd`Mfd`_e`Mf[c^ed^eGfYV Med`fRa\\a6 WTfaRf_Se
UW\_cXeb_`ef`db[aUc^e[fXab_`a\\e[fI#*7Jf_`cd\Z
LancetZfQVYKf)X_fYQ->K3,YVQV8+GY>Q5 Y>>3Zf[acG
YVZYVY80IVY3V 8=>8,YK+>YKK= ZfDTWHfQVYKfIeT
QZ
1dbf9dd`fF]fAeb_d\dfP]f4ecUd`f7]f<a\\f*]fI6ddb^
PL]fMolhoek SG]fCaRUdbf.*]f2e\[e`fL]fNdbfEW__efAEZ
7Sa`dXa^XaTcXfdH\d_cabfRa`f_Sef_`ed_Ueb_faRfd_`cd\
RcH`c\\d_cabGfdf^M^_eUd_cXfaW_XaUefdbd\M^c^faRfdfUW\
_cXeb_`efXaSa`_ZfEuropaceZfQVYKfQVYKfLWb
Y-QY,8+G;K> ;KKZf[acGfYVZYVK>0eW`aTdXe0eWM>Q>Zf
1\ceOe`fI]fIcU^eBfF]fAd\\db[fJ]fIaUcfI]fLe^^W`Wbf:]
JUa`a^af:]f2dWe`f.]fNdbf:eWb^f@L]fIJsselmuiden A.
<W_XSfUW\_cXeb_e`fe'Te`cebXefW^cbOf_SefI7D*7#I
Ta^c_cabfIf^e\R dTTa^cbOf^_eb_fcbfXaUT\e'fXa`abd`M
\e^cab^ZfCatheter Cardiovasc IntervZfQVYKfPd`fQ>Zf[acG
YVZYVVQ0XX[ZQ;YKQZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
4c?b_?eb^f:4P]fNdbf9dNce`ebfPJ]fNdbf[efCaeRf7E]
DXSdNd``d Ecb_afP]fMeuwissen M]fI_eOeSWc^f1D]
PW`dcf7]fD^Xdbe[fL]fEceBfLLZfE`e^^W`e [e`cNe[fe^_c
Ud_cab^faRfXa`abd`MfR\a6f`e^e`Nefd`efcbRe`ca`f_a
R\a6 [e`cNe[fXa`abd`MfR\a6f`e^e`Nefd^f[cdOba^_cX
db[f`c^Bf^_`d_cRcXd_cabf_aa\^ZfInt J CardiolZfQVYKfPd`
Y5-Q=KG8 YYZf[acGfYVZYVY80?Zc?Xd`[ZQVY;ZYYZVY>Z
DTWHfQVY;f*aNf=Z
!dUdbfJ]f[ef4cb_e`f@L]f2aOdUef*]fFSdbOfFF]fPa[
a\af@]fITc_(e`fD]f7abcbafE]fCaRUdfI]f!W`dBa6^BcfJ]
IUc_^fEF]fE`aBaTX(WBfL]fPa`ebaf@]fFSaW[SW`MfJ]
Ee_`aNf/]fFe"Wce`fJ]f2WB`e?df*]fCaMefJ]f/bcOWe(fJ]
$bOcf/]fIe``dfJ]f:c\f@L]f4d\^SfI]f7abeNf:]fPd_SW`fJ]
Pe`Be\MfA]fFa\aUHafJ]fIjsselmuiden S]fIa\cUdbf)]
2dW\f$]f)bWUdf#]fIe``WM^fE4-f7J9D*7f_`cd\fcbNe^_c
Od_a`^ZfIdRe_Mfdb[feRRcXdXMfaRfdf^c`a\cUW^ e\W_cbO
Xa`abd`Mf^_eb_f6c_SfW\_`d _Scbf^_`W_fRa`f_`ed_Ueb_faR
d_Se`a^X\e`a_cXf\e^cab^f,7J9D*7+GfdfT`a^TeX_cNefUW\
_cXeb_`ef`db[aUc^e[fXab_`a\\e[f_`cd\ZfLancetZfQVYK
Pd`fK->K>,YVY=5+GK;= KK=Zf[acGfYVZYVY80IVY3V
8=>8,Y;+>Q38= ZfDTWHfQVYKf.eHfQ;Z

Cardiothoracale chirurgie
:ae[Sd`_fJ]f:e``c_^efA]fNdbf[e`fPee`f*] van Geldorp
M, Bentala M, AaabUdb [ef4cb_e`f9]fIXaSMf7ZfE`a_d
Ucbe0SeTd`cbfVZ8f`d_cafcbfXd`[cdXf^W`Oe`MZfJ Cardiothor Vasc Surg 2019;>>,IWTT\ZfQ+GfIY3=Z
IXaSMf71]fBramer S]f:e``c_^efAP] van Geldorp MW.
7SefAebeRc_faRfdfEe`XW_dbeaW^fFa`abd`MfIcbW^
Fd_Se_e`fRa`f4d`UfA\aa[fFd`[caT\eOcdfd[Ucbc^_`d
_cabfcbfFd`[cdXf@eaTe`d_cab^ZfAnesthesia and Critical
Care QVYK-YG>3 >8Z
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1dbf9dd`fF]fAeb_d\dfP]f4ecUd`f7]f<a\\f*]fI6ddb^
PL]fMolhoek SG]fCaRUdbf.*]f2e\[e`fL]fNdbfEW__efAEZ
7Sa`dXa^XaTcXfdH\d_cabfRa`f_Sef_`ed_Ueb_faRfd_`cd\
RcH`c\\d_cabGfdf^M^_eUd_cXfaW_XaUefdbd\M^c^faRfdfUW\
_cXeb_`efXaSa`_ZfEuropaceZfQVYKfQVYKfLWb
Y-QY,8+G;K> ;KKZf[acGfYVZYVK>0eW`aTdXe0eWM>Q>Z

Chirurgie
JUe\WbOf.L]fAa`^_\dTf4JJ]fFab^_ebfDFL]f1e\[fL1]
NdbfCd\^eUdfDD]fAeUe\Udbf4J]fIce`^eUdfE<]f7e`
Aa`Of.]fNdbfCaaR_fLD]f7dbc^fEL-fDutch Snapshot Research Group. [Crolla RMPH ... et al] E`aTeb^c_Mf^Xa`e
Ud_XSe[fdbd\M^c^faRfabXa\aOcXd\faW_XaUefHe_6eeb
^_eb_fd^fH`c[Oef_af^W`Oe`Mfdb[feUe`OebXMf`e^eX_cab
cbfTd_ceb_^f6c_SfUd\cObdb_f\eR_ ^c[e[fXa\abcXfaH^_`WX
_cabZfBr J SurgZfQVYKfLW\-YV8,;+GYV=5 YV;8Zf[acG
YVZYVVQ0H?^ZYYY=QZfDTWHfQVYKfPdMfYVZ
Beek MA, Aa[e\ce`fJ:9] Crolla R. PddOTe`Ra`d_cefHc?
)a^_ DW`aTe^efd`Hec[^UcO`db_ebZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYKGY8>-<>5Y;Z
Beek MA, Gobardhan PD, 2\aUTebSaW6e`fD:]fPebBe
E\Wc?Ue`^fPA]fI_eebNaa`[efE]fPe`BW^fL4]f@W__ebfCL]
1aaO[fJF] Luiten EJ. JfTd_ceb_ fdb[fd^^e^^a` H\cb[e[
`db[aUc(e[fXab_`a\\e[f_`cd\faRfd'c\\d`Mf`eNe`^efUdT
TcbOf,J@P+fcbfTd_ceb_^f6c_Sfed`\MfH`ed^_fXdbXe`ZfEur
J Surg OncolZfQVYKfJWOf5ZfTccGfIV=3;
=K;>,YK+>V8Y5 ;Zf[acG
YVZYVY80?Ze?^aZQVYKZV;ZVV>Z
AeeBfPJ]fCee`Beb^fE]f<ef4cb_e`f2JL]Rijken AMZfAe
Sdb[e\cbOfNdbf[ef_d_aedOefTWb_?e^fUe_f\d^e`_Se`d
TcefbdfUdUUdXd`XcbaaUf\c?B_f(cbNa\ZfNed Tijdschr v
Heelk QVYK-5G3Y 3QZ
Detillon DDEMA]fJd`_^fPL]f<efLdeOe`f2]f1dbfDc?XB
FCL]fVeen EJZf1c[ea d^^c^_e[f_Sa`dXcXf\aHeX_aUMfNe`
^W^f^_e`ea_dX_cXfHa[Mf`d[ca_Se`dTMfRa`f^_dOef/fbab^
Ud\\fXe\\f\WbOfXdbXe`fcbfe\[e`\MfTd_ceb_^Gfd
T`aTeb^c_MfUd_XSe[fXaUTd`d_cNefdbd\M^c^ZfEur Respir
JZfQVYKfLWbfQV-5>,8+ZfTccGfY;VY58YZf[acG
YVZYY;>0Y>KK>VV>ZVY58Y QVY;ZfE`cb_fQVYKfLWbZ
Detillon DEMA]fNdbfDc?XBfFCL]fVeen EJ. @e^eX_cefNdb
\abOUe_d^_d^ebfOe`eXS_Ndd`[cO[fNed Tijdschr Geneeskd. QVYKfLWbfYK-Y8>ZfTccGf<3V;>Z
<`ce^^ebfD]fDetillon D]fAaa_^Udf:]f<ef@WM^^XSe`f<]
Veen E, Jd`_^fP]fLdb^^eb Cec?bebfPZfEaTW\d_cab
Hd^e[fTd__e`b^faRf_`ed_Ueb_fdb[f^W`NcNd\fRa`fTd
_ceb_^f6c_Sf^_dOef/fdb[f//fbab ^Ud\\fXe\\f\WbOfXdbXe`
dOe[f85 =3 Med`^fdb[f=5 Med`^fa`fa\[e`ZfJ Geriatr
Oncol. QVYKfLW\-YV,3+G53= 553Zf[acG
YVZYVY80?Z?OaZQVYKZV>ZVVYZfDTWHfQVYKfPd`fYQZ
:ee`d`[^f<] de Wit T, Dolmans GHCG. EMa[e`UdfOdb
O`eba^WUGfFaUT\cXd_cefbdfaTe`d_ceNefHeSdb[e\cbO
Naa`fXd`Td\e_Wbbe\^Mb[`aaUZfNed Tijdschr Geneeskd.
QVYKfPdMfQ3-Y8>ZfTccGf<>>K>Z
Janssen TL, Alberts AR]fCaaR_f9]fPd__dXe @d^af.]fMosk
CA, van der Laan L. E`eNeb_cabfaRfTa^_aTe`d_cNef[e\c`
cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fT\dbbe[fRa`fe\eX_cNef^W`Oe`MG
^M^_eUd_cXf`eNce6fdb[fUe_d dbd\M^c^ZfClin Interv
AgingZfQVYKfLWbfYK-Y3GYVK5 YYY=Zf[acG
YVZQY3=0F/JZIQVY>Q>ZfeFa\\eX_cabfQVYKZf@eNce6Z
Janssen TL, Hosseinzoi E, Vos DI, Veen EJ, PW\[e`fE:C]
Ndbf[e`fCa\^_fJP] van der Laan L. 7SefcUTa`_dbXefaR
cbX`ed^e[fd6d`ebe^^fRa`f[e\c`cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^
6c_Sf`cHfR`dX_W`e^fdR_e`fH\Wb_fXSe^_f6d\\f_`dWUdGfd
`e_`a^TeX_cNefXaSa`_f^_W[Mfabf`c^BfRdX_a`^fdb[faW_
XaUe^ZfBMC Emerg MedZfQVYKfLWbfY>-YK,Y+G>3Zf[acG
YVZYY;80^YQ;=> VYK VQ3; (Z
Janssen TL]fI_eMe`He`OfD4]f.de^fPF]fWijsman JH]fGobardhan PD] Ho GH, van der Laan LZf@c^BfRdX_a`^fRa`
Ta^_aTe`d_cNef[e\c`cWUfdR_e`fe\eX_cNefUd?a`fdH[aUc
bd\f^W`Oe`Mfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^GfJfXaSa`_f^_W[MZfInt J
SurgZfQVYKfIeTfY3-=YGQK >5Zf[acG
YVZYVY80?Zc?^WZQVYKZVKZVYYZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Janssen TL, Mosk CA, NdbfCaaR [ef9eTTe`fFFCJ]
4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL] I_eMe`He`OfD4]fNdbf:dU
Ue`ebfJL]f[ef9dbOef<F]fNdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`f!ee
P] [efA`Wc?bf@P]f[ef1`ce^fL] Wijsman JH, Ho GH, Gobardhan PD, van der Laan L. JfUW\_cXaUTabeb_fT`eSdHc\
c_d_cabfTd_S6dMf_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaRf[e\c`cWU
cbfe\[e`\MfTd_ceb_^fcbfbee[faRfUd?a`fdH[aUcbd\f^W`
Oe`MGf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfHeRa`e db[ dR_e`f^_W[MZ
BMC GeriatrZfQVYKfPd`fQV-YK,Y+G;=Zf[acG
YVZYY;80^YQ;== VYK YYVY =Z
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Janssen TL, I_eMe`He`OfD4]fLangenberg JCM]f[ef9eT
Te`fFFCJ1C]f4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL]f[ef9dbOe
<F]fWijsman JH]fHo GH, Gobardhan PD, NdbfJ\TSebf@]
van der Laan L. PW\_cUa[d\fT`eSdHc\c_d_cabf_af`e[WXe
_SefcbXc[ebXefaRf[e\c`cWUfdb[fa_Se`fd[Ne`^efeNeb_^
cbfe\[e`\MfTd_ceb_^fWb[e`OacbOfe\eX_cNefUd?a`fdH
[aUcbd\f^W`Oe`MGfJbfWbXab_`a\\e[fHeRa`e db[ dR_e`
^_W[MZfPLoS OneZfQVYKfLWbfY>-Y3,8+GeVQY;Y5QZf[acG
YVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQY;Y5QZfeFa\\eX_cabfQVYKZ
2\dNe`fFD9]f4c^^e\cbBf<<]fEWb_fFLJ]fIbdeH?a`b^^ab
E]fF`e(eefL]fJd\He`^fJ:L]fA`db[_fJ]fA`eUe`^fJLJ]
AW`Oe`fL4J]f.dH`MfC.L]f.e`eb^XSc\[f.]f.e^_ebfI]fNdb
:`eNeb^_ecbf4P$]fCeUUe`fECL]f[efCcbOSf/CL7]f2aB
*.P]fPW^_e`^f:<]fIXSaab[e`6ae`[f9]f7WMbUdbfLA]
Ndbf[ef1ebfJ4C]fNdbf4e^_`eebebfC9]f4ce(e`fPL]
!cUUe`Udbf<<D]fNdbf!6ee[ebfJJ]f<c?BO`ddRfP:4]
7dbc^fEL-fCOLOPEC collaborators group [Crolla RMPH ...
et al.]ZfJ[?WNdb_fSMTe`_Se`UcXfcb_`dTe`c_abed\
XSeUa_Se`dTMfcbfTd_ceb_^f6c_Sf\aXd\\Mfd[NdbXe[
Xa\abfXdbXe`f,F)9)EDF+GfdfUW\_cXeb_`e]faTeb \dHe\]
`db[aUc^e[f_`cd\ZfLancet Gastroenterol HepatolZfQVYK
)X_-3,YV+G=8Y ==VZf[acGfYVZYVY80IQ38;
YQ5>,YK+>VQ>K VZfDTWHfQVYKfLW\fQKZ
9dUH`cXS_^f<E1]f1ebbc'fI]fPW^_e`^f:<]fPW\[e`f/P]
I6dbBfCJ]fCaaR6c?BfJ:P]fAe\Oe`^fDCL]fI_aXBUdbb
CAJF]fDc?^HaW_^f JL]f:e`Sd`[^fP.]fNdbf4dOeb^Ne\[
AJ]fNdbf:e\aNebfJJ4]fCrolla RMPH]f*cebSWc?^fI4]
:aNde`_fPLEP]f[cfIdNe`cafI]f<Caa`efJL9]fFab^_eb
DFL]fNdbf:`eNeb^_ecbf4P$]fEce`cBf@D:LP]f2`WM_fEP]
Ndbf[e`fCaeNebfLJA]fI_eWTf4C]fFd_ebdf.]f2ab^_eb
L9P]f1e`UeW\ebfL]fNdbf<ce`ebfI]fAeUe\Udbf4J]
9dbOefL.-f9J</DIf_`cd\fXa\\dHa`d_a`^ZfCd`_Udbb^
T`aXe[W`efNe`^W^f^cOUac[eX_aUMf6c_SfT`cUd`Mfdbd^
_aUa^c^fRa`fTe`Ra`d_e[f[cNe`_cXW\c_c^f6c_SfTW`W\eb_fa`
RdeXd\fTe`c_abc_c^f,9J</DI+GfdfUW\_cXeb_`e]fTd`d\\e\
O`aWT]f`db[aUc^e[]faTeb \dHe\]f^WTe`ca`c_Mf_`cd\Z
Lancet Gastroenterol HepatolZfQVYKfJWO-3,;+G5KK
8YVZf[acGfYVZYVY80IQ38; YQ5>,YK+>VY=3 ;Z
9dUH`cXS_^f<E1]fAa\Beb^_ecbfCD]fNdbf[e`f<ae^
<FCD]f<ce\eUdbf<]fCrolla RMPH]f<eBBe`fL47]fNdb
<Wc?Neb[c?BfE]f:e`Sd`[^fP.]f*cebSWc?^fI4]fPebab
J:]f[ef:`ddRfDL@]fFab^_ebfDFL]f<`ddc^Udf4J]fA`ae
[e`^f/JPL]fAeUe\Udbf4J]f9dbOefL.ZfPW\_cXeb_`e
^_W[MfaRfbab ^W`OcXd\fUdbdOeUeb_faRf[cNe`_cXW\c_c^
6c_SfdH^Xe^^fRa`Ud_cabZfBr J SurgZfQVYK
Pd`-YV8,3+G35; 388Zf[acGfYVZYVVQ0H?^ZYYYQKZ
9Wc_ebfL<]f1aaO[fJF]f7?db Cec?bebf1F:]f4e^^e\cbO
L]fLuiten EJT]f<Wc?Uf9DPZf$_c\c_MfaRf[cdOba^_cXfH`ed^_
e'Xc^cabfHcaT^ce^f[W`cbOf_6af[eXd[e^faRf^X`eebcbO
UdUUaO`dTSMZfBreastZfQVYKfJWO-38GY5= Y8QZf[acG
YVZYVY80?ZH`ed^_ZQVYKZV5ZVY;ZfDTWHfQVYKfLWbfYZ
9Wc_ebfL<]f2a`_efA]f1aaO[fJF]f1`eW\^f4]fLuiten EJT]
I_`aHHef9L]f@W__ebfPLFP]fE\dc^ce`fP9]f9aS\efE*]
Caac?ebfPLC]f7?db Cec?bebf1F:]f<Wc?Uf9DPZf7`eb[^
cbfR`e"WebXMfdb[faW_XaUefaRfScOS `c^BfH`ed^_f\e^cab^
d_fXa`efbee[\efHcaT^Mfcbf6aUebf`eXd\\e[fd_fHcebbcd\
^X`eebcbOfUdUUaO`dTSM]fdfUW\_ccb^_c_W_cabd\f^_W[MZ
Int J Cancer. QVYKf*aNfY5-Y35,YV+GQ=QV Q=Q=Zf[acG
YVZYVVQ0c?XZ>Q>5>ZfDTWHfQVYKfPdMfQZ
PdXBdMf7P]fIUc_^f.L]f@aa^f<]fAab^cbOfAJ]fAa^^XSd
2]fAW^XSf)@]fF`eeUe`^f:L]fNdbf<dUf@P]fNdbfDc?XB
FCL]f:e`Sd`[^fP.]f[ef:`aa_fL4A]f:`aa_f2ae`BdUT
A]fCd?fPaSdUUd[f*]fNdbf[e`fCd`^_fD]f[efCcbOS
/CL7]fCaU^fP#1]f2d(eUce`f:]f9ceUfPI9]f[efPec?e`
1D]fPa\ebdd`f/ ]f*ceW6ebSWc?^f1A]fNdbfIdb_Naa`_
CF]fvan der Schelling GP, I_aUUe\fP4L]f7ebf7c?efJL]
[ef1a^ :ee\ebfL]f4c_f.]f4c\UcbBfL4]fNdbf9dd`SaNeb
C4P]fAe^^e\cbBfP:-f<W_XSfEdbX`ed_cXfFdbXe`
:`aWTZf7Sef`c^BfaRfba_f`eXecNcbOfd[?WNdb_
XSeUa_Se`dTMfdR_e`f`e^eX_cabfaRfTdbX`ed_cXf[WX_d\
d[ebaXd`XcbaUdGfdfbd_cab6c[efdbd\M^c^ZfHPB (Oxford)ZfQVYKfJWOfYKZfTccGfIY>85 Y;Q,YK+>V8YV VZ
[acGfYVZYVY80?ZSTHZQVYKZV8ZVYKZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
PW\[e`f7] 2\WM_Udb^ Ndbf[ebfAe`OSfP. ]fNdbfPaW
`cBfPIP]f@aUUefL, Crolla RMPH]fAab_ebfPLP]f2\WM_
Udb^fLJL4ZfJf[cdOba^_cXfd\Oa`c_SUfRa`f_Se
^W`Nec\\dbXefaRf[eeTf^W`OcXd\f^c_efcbReX_cab^fdR_e`fXa\
a`eX_d\f^W`Oe`MZfInfect Control Hosp EpidemiolZfQVYK
PdM-3V,5+G5=3 5=;Zf[acGfYVZYVY=0cXeZQVYKZ>8Z
DTWHfQVYKfPd`fY3Z
Peters CML]fITaabfD 4]fNdbf4e`cbOfC]fRijken, AM.
<ef,ab+(cbfNdbfT`eaTe`d_ceNefRa^Rdd_HeSdb[e\cbOfHc?
Bcb[e`ebfUe_fdTTeb[cXc_c^ZfNed Tijdschr v Heelk
QVYK-QG>3 >8Z
Peters CML]f[ef1`ce^fL]f@e[eBe`fI]f7cUUdbf@]fDc?XB
:1]fSteunenberg SL]f1e`HaO_f*]fHo GH]fNdbfAW^^XS
HdXSfLL]fNan der Laan L. Ra^Rdd_HeSdb[e\cbOfHc?fBcb[e

`ebfUe_fdTTeb[cXc_c^fX`c_cXd\f\cUHfc^XSeUcdfcbf_Sefe\
[e`\MfTaTW\d_cabZfJ Vasc SurgZfQVYKfJWO-=V,Q+G5>V
5>;ZeYZf[acGfYVZYVY80?Z?N^ZQVY;ZYYZV3QZfDTWHfQVYK
Pd`fQ5Z
Peters CML]f[ef1`ce^fL]f9a[[e`fE]fSteunenberg SL]
Veen EJ]fde Groot HGW] Ho GH]fvan der Laan L. Wd\c_M
aRf9cRefdb[fba_fCed\_SfI_d_W^f/UT`aNe^fJR_e`fPd?a`
JUTW_d_cabfcbf_SefD\[e`\MfF`c_cXd\f9cUHf/^XSeUcdfEd
_ceb_ZfEur J Vasc Endovasc Surg. QVYKf.eHfQ=ZfTccG
IYV=; 5;;3,Y;+>V=KK ;Zf[acG
YVZYVY80?Ze?N^ZQVY;ZYVZVQ3Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Peters CML]f[ef1`ce^fL]fSteunenberg SL]fHo GH]f9a[[e`
E]fvan der Laan LZf/^f7Se`efdbf/UTa`_db_f@a\efRa`
Jb'ce_Mfdb[f<eT`e^^cabfcbf_SefD\[e`\MfEd_ceb_^f6c_S
F`c_cXd\f9cUHf/^XSeUcd]fD^TeXcd\\MfJR_e`fPd?a`fJUTW
_d_cabfAnn Vasc SurgZfQVYKf.eHf3ZfTccGfIV;KV
5VK8,YK+>VV8= 8Zf[acG
YVZYVY80?ZdN^OZQVY;ZYVZV35Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Peters CM]f[ef1`ce^fL]fVeen EJ]fde Groot HG]fHo GH]
9a[[e`fE]fSteunenberg SL]fvan der Laan LZf/^fdUTW_d
_cabfcbf_Sefe\[e`\MfTd_ceb_f6c_SfX`c_cXd\f\cUHfc^XSeUcd
dXXeT_dH\efcbf_Sef\abOf_e`UfClin Interv Aging. QVYK
LW\fQ-Y3GYY== YY;5Zf[acGfYVZQY3=0F/JZIQV8338Z
eFa\\eX_cabfQVYKZ
E\d_f1<]fAaa_^UdfA7]f*ed\fP]f*ce\^ebf2]fIabbeNe\[
<LJ]fTersteeg JJC, Crolla RMPH]fNdbf<dUf<J]fFeb^e
CJ]fI_aXBUdbbfCAJF]fFaNcbO_abfLJ]f[efPec?f7:L]
7WMbUdbfLA]f[efAae`f*2C]f<ddU^f.Zf$`cbd`M
Na\d_c\efa`OdbcXfXaUTaWb[fUd`Be`^fdb[fXa\a`eX_d\
dbd^_aUa_cXf\edBdOeZfColorectal DisZfQVYKfLWbfY=Z
[acGfYVZYYYY0Xa[cZY3=>QZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Eaa[_f/:P]fIXScTTe`f@L]f[ef:`eeRfA7J]f1WO_^f:]
Pdd^Bdb_ A`dd_fJL:]fLdb^ebf.C]f4Mb[de\ef<*L]
1aaO[fJF]f*ceW6ebSWc?(ebf:JE-fSentinel Node And
Recurrent Breast Cancer (SNARB) Research Group. Collaborators [Luiten EJT … et al] IX`eebcbOfRa`f[c^_db_
Ue_d^_d^e^fcbfTd_ceb_^f6c_SfcT^c\d_e`d\fH`ed^_f_WUa`
`eXW``ebXeGf_SefcUTdX_faRf[cRRe`eb_fcUdOcbOfUa[d\c
_ce^fabf[c^_db_f`eXW``ebXe R`eefcb_e`Nd\Z Breast Cancer
Res TreatZfQVYKfLWb-Y=5,Q+G3YK 3Q;Zf[acG
YVZYVV=0^YV53K VYK V5QV5 (ZfDTWHfQVYKfJT`f8Z
Eaa[_f/:P]f1WO_^f:]fIXScTTe`f@L]f@aWUebf@PC]
@W__ebfCL7]fPdd^Bdb_ A`dd_fJL:]f1aaO[fJF]
*ceW6ebSWc?(ebf:JE-fSentinel Node and Recurrent
Breast Cancer (SNARB) study group. Collaborators [Luiten
EJT … et al] E`aOba^_cXfcUTdX_faRf`eTed_f^eb_cbe\
\MUTSfba[efHcaT^MfcbfTd_ceb_^f6c_SfcT^c\d_e`d\fH`ed^_
_WUaW`f`eXW``ebXeZfBr J SurgZfQVYKfJT`-YV8,5+G5=3
5;5Zf[acGfYVZYVVQ0H?^ZYYVK=Z
Eaa[_f/:P]f4d\^_`dfFLD.]f1WO_^f:]fPdd^Bdb_ A`dd_
JL:]f1aaO[fJF]fIXScTTe`f@L]f*ceW6ebSWc?(ebf:JESentinel Node And Recurrent Breast Cancer (SNARB)
study group [Luiten EJT … et al ...]. 9a6f@c^BfaRf<eNe\
aTUeb_faRfdf@eOcabd\f@eXW``ebXefJR_e`fdbf$b^WX
Xe^^RW\f@eTed_fIeb_cbe\f9MUTSf*a[efAcaT^Mfcb
Ed_ceb_^f6c_Sf/T^c\d_e`d\fA`ed^_f7WUa`f@eXW``ebXeZ
Ann Surg OncolZfQVYKfPd`f;Zf[acGfYVZYQ350^YV3>3
VYK V=Q=Q 3Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Ramphal W, Boeding JRE, Ndbf/6dd`[ebfP] Schreinemakers JMJ]f@W__ebfCL7] Crolla RMPH, Gobardhan PDZ
Ie`WUfXd`XcbaeUH`MabcXfdb_cOebf_afT`e[cX_f`eXW`
`ebXefcbf_SefRa\\a6 WTfaRfTd_ceb_^f6c_SfXa\a`eX_d\
XdbXe`ZfInt J Biol MarkersZfQVYKfPd`->3,Y+G8V 8;Z
[acGfYVZYY==0Y=Q38VV;Y;;QV8=KZfDTWHfQVYKfPd`
YYZ
Ramphal W, Boeding JRE, Schreinemakers JMJ, Gobardhan PD, @W__ebfCL7] Crolla RMPH. Fa\aba^XaTMfIW`
Nec\\dbXefJR_e`fFa\a`eX_d\fFdbXe`Gf_Sef)T_cUd\
/b_e`Nd\fRa`f.a\\a6 $TZfJ Gastrointest CancerZfQVYK
LWbf>Zf[acGfYVZYVV=0^YQVQK VYK VVQ53 5Zf&DTWH
dSed[faRfT`cb_%Z
Roijers JP, CaTUdb^fFL] Janssen TL, PW\[e`fE:C]
Buimer MG, Ho GH, de Groot HGW, Veen EJ, van der Laan
L. 7Sef@a\efaRf<e\c`cWUfdb[f)_Se`f@c^Bf.dX_a`^fab
Pa`_d\c_MfcbfD\[e`\MfEd_ceb_^f6c_SfF`c_cXd\f9cUHf/^
XSeUcdf$b[e`OacbOfPd?a`f9a6e`f9cUHfJUTW_d_cabZ
Ann Vasc SurgZfQVYKf)X_-8VGQ=V Q=;ZeQZf[acG
YVZYVY80?ZdN^OZQVYKZVQZVY3ZfDTWHfQVYKfPdMf;Z
@aNe`^f2E]fAdBBe`^fF]fIcUBeb^f:JJP]fAW`Oe`fL4J]
*cebSWc?^fI4]fF`eeUe`^f:P]f7Sc?^fJPL]fA`db[_
2e`BSaRfJ@P]fPd[^ebfD1D]fAyez N, [efAae`f*9]fNdb
Pee`_ebfD]f7WMbUdbfLA]f2W^_e`^fP]fI\Wc_e`f*@]f1e`
SeW\fCP4]fNdbf[e`f1\ce_fCL]f4ce(e`fPL]fAae`Udf<]
4d^^ebdd`fDFD]f9a^fP]fCWb_cbOfFA]fJd\He`^fJ:L]
2aBf*.P]f2WS\Udbbf2.<]fAaa_fC]fFSd\dHcfP]f2`Wc?RR
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I]fAeebf9A]fNdbf:cbBe\f@L]f[ef:`aa_f<LJ]f.eS`Udbb
@I*]f[ef4c\_fLC4]fA`eUe`^fJLJ]f[ef@eWNe`fE@]
@d[eUdfIJ]fCe`H^XS\eHf2C]fNdbf:`eNeb^_ecbf4P$]
4c_BdUTfJL]f2aaTUdbfP]fCd?fPaSdUUd[f*]fNdb
<WMbfDA]fPd^_HaaUf4LA]fPeBebBdUTf9LP]f*e[
e`eb[fL]f9dSdMefPL]fIbdeH?a`b^^abfE]f1e`SaeRfF]
Ndbf9dd`SaNebfC4P]f!6cb[e`UdbfJC]fAaWUdfLP]
2`dbebHW`Of)]fNdbf_fD`Nef/]f.c?beUdbf@LJ]f<c?B
O`ddRfP:4]fCeUUe`fECL]fEWb_fFLJ]f7dbc^fEL]f[e
CcbOSf/CL7-f<W_XSfEe`c_abed\f)bXa\aOMf:`aWT
,<E):+-f<W_XSfFa\a`eX_d\fFdbXe`f:`aWTf,<FF:+Z
Ee`caTe`d_cNef^M^_eUcXf_Se`dTMfdb[fXM_a`e[WX_cNe
^W`Oe`Mf6c_SfC/EDFfNe`^W^fWTR`ab_fXM_a`e[WX_cNe
^W`Oe`Mf6c_SfC/EDFfd\abefRa`fc^a\d_e[f`e^eX_dH\efXa\
a`eX_d\fTe`c_abed\fUe_d^_d^e^GfT`a_aXa\faRfdfUW\_c
Xeb_`e]faTeb \dHe\]fTd`d\\e\ O`aWT]fTSd^ef// ///]
`db[aUc^e[]f^WTe`ca`c_Mf^_W[Mf,FJ/@)8+ZfBMC Cancer QVYK-YK,Y+Gf>KVZf[acGfYVZYY;80^YQ;;5 VYK
5535 VZ
Idd[d_Udb[fI]f:eW(cbOefCJ]f@W_Oe`^fDL7]fPdbb
@P]f[ef@aMfNdbf!Wc[e6c?bf<A4]f!ab[e`\db[fCP]
7a\\ebdd`f@JDP]f9aHHe^fPA/]fJW^eU^fP:DP]fNdbf_
@ce_fP]fCaabcbOfPL]fPd`e^ DbOe\He`_^f/]fLuiten EJT]
Cec?b^[c?BfDJP]f1e`SaeRfF]f2d`^^eUec?e`f*]f)a^_e`
6c?BfLF]f)H[ec?bf/P]f[ef2abcbOfCL]f7c\dbW^ 9cb_Sa`^_
PPJ-f.dP@/^Xf^_W[MfO`aWTZfP@/fNe`^W^fUdUUaO
`dTSMfRa`fH`ed^_fXdbXe`f^X`eebcbOfcbf6aUebf6c_SfRd
Uc\cd\f`c^Bf,.dP@/^X+GfdfUW\_cXeb_`e]f`db[aUc^e[]
Xab_`a\\e[f_`cd\ZfLancet OncolZfQVYKfJWO-QV,;+GYY>8
YY3=Zf[acGfYVZYVY80IY3=V QV35,YK+>VQ=5 ZfDTWH
QVYKfLWbfY=Z
Schormans PMJ, IXSa_^fLEP]f4ec?e`^f@D]f9aeRRebf<1]
Eae(efP]fCdbbeUdbbfE.4ZfPW\_cT\dbd`f`eRa`Ud_cab
XaUTW_e[f_aUaO`dTSMfRa`fXd`Td\fUd\d\cObUeb_ZfJ
Hand Surg Eur Vol. QVYKfJWO
YKGY=5>YK>3YK;8KYK>Zf[acG
YVZYY==0Y=5>YK>3YK;8KYK>Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
IcUab^fLP]fPdd^Bdb_ A`dd_fJL:]fLuiten EJT, 9ec[e
bcW^fPC2]fNdbf*c?bd__ebf7LJ]fAae\eb^fE:]f2aTTe`_
9A]fNdbf[e`fEa\fFF]fNdbf[ef1e\[efFLC]fJW[c^caf@J]
IUc[_fP9ZfEd__e`b^faRfd'c\\d`Mf^_dOcbOfdb[fUdbdOe
Ueb_fcbfX\cbcXd\\Mfba[efTa^c_cNefH`ed^_fXdbXe`fTd
_ceb_^f_`ed_e[f6c_Sfbead[?WNdb_f^M^_eUcXf_Se`dTMG
@e^W\_^faRfdf^W`NeMfdUabO^_fH`ed^_fXdbXe`f^TeXcd\
c^_^ZfEur J Surg Oncol. QVYKfJWOfY>ZfTccGfIV=3;
=K;>,YK+>V8Q= 3Zf[acG
YVZYVY80?Ze?^aZQVYKZV;ZVYQZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Steunenberg SL]f[ef1`ce^fL]fRaats JW, 1e`HaO_f*]f9a[
[e`fE]fNdbfDc?XBf:L] Veen EJ, de Groot HG, Ho GH, van
der Laan LZf/UTa`_db_f[cRRe`ebXe^fHe_6eebf"Wd\c_MfaR
\cRefdb[fSed\_Sf^_d_W^fcbfe\[e`\MfTd_ceb_^f^WRRe`cbO
R`aUfX`c_cXd\f\cUHfc^XSeUcdZfClin Interv AgingZfQVYK
LW\f;-Y3GYQQY YQQ8Zf[acGfYVZQY3=0F/JZIQVQ=Q5Z
eFa\\eX_cabfQVYKZ
1dbf[ebfCaW_ebfPP]fLdb^ebfIF]fIcbbcOefJ]fvan der
Laan L]f1`ceb^fE4]f4c\\cOeb[de\fDP]f9d`[ebac?efLC]
D\^SaRfLP]fNdbfCd__WUfDI]f9c?B6dbfPJ]f*MB\ eBf/]
@aW6e_fD1]f2ae\eUdMfPL]fIXSe\_cbOdfP@]f7ec?cbBfLJZ
E`a_aXa\fRa`fdfT`a^TeX_cNe]f\abOc_W[cbd\fXaSa`_f^_W[M
abf_SefeRReX_faRfd`_e`cd\f[c^ed^ef\eNe\fabf_SefaW_
XaUe^faRf^WTe`Nc^e[fe'e`Xc^efcbfcb_e`Uc__eb_fX\dW[c
Xd_cabGf_SefD9DF7f@eOc^_`MZfBMJ OpenZfQVYKf.eH
YK-K,Q+GeVQ53YKZf[acGfYVZYY>80HU?aTeb QVY;
VQ53YKZ
1dbf[e`fE\aeOfJE7]fAyez N]fJBBe`^[c?Bf:E]fNdbf@a^
^eUfFF]f[ef@aac?fE<ZfEa^_aTe`d_cNefTdcbfdR_e`f\aHeX
_aUMGf`aHa_ d^^c^_e[]fNc[ea d^^c^_e[fdb[faTeb
_Sa`dXcXf^W`Oe`MZfJ Robot SurgZfQVYKfPd`fQKZf[acG
YVZYVV=0^YY=VY VYK VVK5> MZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
1dbf[e`fEae\fPL]f.cXS_cbOe`f@I]fAeUe\Udb^fP]
Aa^^XSdf2]fA`dd_fJD]f[efAae`fP7]f<e?abOfFCF]
<aa`beHa^XSfE:]f<`ddc^Udf4J]f:e`Sd`[^fP.]fGobardhan PD]f:a`OeXfA]fCdOeb[aa`bfL]f2d(eUce`f:]
2\dd^efL]f9eX\e`X"f42:]f9ceUfPI]f9cT^f<L]fPd`^Udb
CJ]fPceaOfLI<]fPa\ebdd`f /]f*ceW6ebSWc?^f1A]f*a_d
F9]fEd_c?bf:J]fRijken AM]fI\aa_e`f:<]fI_aUUe\fP4L]
I6c?bebHW`Of@L]f7dbc^fEL]f7ef@ce\ef44]f7e`BcNd_dbf7]
Ndbf[ebf7a\fEP]fNdbf[ebfAae(eUfEA]fNdbf[e`fCa
eNebfLJ]f1e`Udd^fP]fJHWfCc\d\fP]fNdbf<dUf@P]
Ae^^e\cbBfP:-f<W_XSf9cNe`fFa\\dHa`d_cNef:`aWTZf/U
T\eUeb_d_cabfdb[faW_XaUefaRfUcba`fdb[fUd?a`fUcb
cUd\\MfcbNd^cNef\cNe`f^W`Oe`Mfcbf_Sef*e_Se`\db[^ZfHPB
(Oxford). QVYKfLWbfQYZfTccGfIY>85 Y;Q,YK+>V53V 3Z
[acGfYVZYVY80?ZSTHZQVYKZV5ZVVQZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%
1dbf@ae^^e\fI]fPdXBdMf7P]fNdbf<ce`ebfI]fvan der
Schelling GP]f*ceW6ebSWc?^f1A]fAa^^XSdf2]fNdbf[e`
Cd`^_fD]fNdbf<dUf@P]f9ceUfPI9]f.e^_ebfI]fI_aU

Ue\fP4L]f@aa^f<]f4c_f.]fPa\ebdd`f/ ]f[efPec?e`f1D]
2d(eUce`f:]f[efCcbOSf/CL7]fNdbfIdb_Naa`_fCF]fAab
^cbOfAJ]fAW^XSf)@]f:`aa_f2ae`BdUTfA]fAe^^e\cbB
P:-f<W_XSfEdbX`ed_cXfFdbXe`f:`aWTZf7e'_HaaBf)W_
XaUeGf*d_cab6c[efJbd\M^c^faRfdf*aNe\f Wd\c_MfPed^
W`efcbfEdbX`ed_cXfIW`Oe`MZfAnn SurgZfQVYKfLW\f>Zf[acG
YVZYVK=0I9JZVVVVVVVVVVVV>35YZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
4ebf4, Ho GH, Veen EJ, de Groot HGW, Buimer MG, van
der Laan L. DRReX_faRfXab^e`Nd_cNef_`ed_Ueb_fcbfda`
_ac\cdXfaXX\W^cNef[c^ed^eZfActa Chir BelgZfQVYKfPd`
QYGY =Zf[acGfYVZYV;V0VVVY535;ZQVYKZY5;8>K5Z
&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
4c?RRe\^fPPD]fE`cb^fL7C]fEa\cb[e`fI]fA\aBSWc^f7L]f<e
9aa^fD@]f<ebfAae`f@C]f.\cB6ee`_fD@]fEW\\f7e`f:Wbbe
J.]f@cbOHW`OfJ*]fITdb?e`^He`Of4@]f1dbfCWc?^_eefEL]
1dbfPab_Ra`_f:]f1e`UeW\ebfL]fVos DI]f1e`SaR^_d[
PCL]f1dbf9ce^SaW_fDPPZfDd`\MfRc'd_cabfNe`^W^fXab
^e`Nd_cNef_Se`dTMfaRfUW\_cT\e]f^cUT\ef`cHfR`dX_W`e^
,.c'Fab+GfT`a_aXa\fRa`fdfUW\_cXeb_e`f`db[aUc(e[
Xab_`a\\e[f_`cd\ZfWorld J Emerg SurgZfQVYKfLW\
>V-Y3G>;Zf[acGfYVZYY;80^Y>VY= VYK VQ5; 'ZfeFa\
\eX_cabfQVYKZ

Dermatologie
De Kort WJAZf<efBa`_,e+fEJI/ZfNederlands Tijdschrift
voor Dermatologie en Venereologie QVYK-QK,5+Gf>8Z
:ee`^f*F]f7ScafCA]fde Kort WJA. FdTc\\d`MfUd\Ra`Ud
_cab^fcbfdfXSc\[f6c_Sf2dHWBcf^Mb[`aUeGfJfXd^ef`e
Ta`_ZfJAAD Case RepZfQVYKfLWbfYQ-5,8+G58V 58QZ
[acGfYVZYVY80?Z?[X`ZQVYKZV5ZVV3ZfeFa\\eX_cabfQVYK
LWbZ
PeBcfI]fCdUe`fPJ]f4cOUdbbfF]f:Wbbf<J]f2dM^e`
P]fJacobs LC]fIXScBa6^Bcf7]f*c?^_ebf7]fEd`[af9PZfDTc
[eUca\aOMfdb[f[e_e`Ucbdb_^faRfRdXcd\f_e\dbOceX_d^cdG
dfX`a^^ ^eX_cabd\f^_W[MZfJ Eur Acad Dermatol VenereolZ
QVYKf)X_f;Zf[acGfYVZYYYY0?[NZY5KK8Zf&DTWHfdSed[
aRfT`cb_%Z
1dbf[e`f2`ddc?f:D]fAd\dBf<P4]fAW^d`[fF/]fNdbfF`d
bebHW`OSf)<]fFSWbOf#]f<`ce^^ebf@LA]f[ef:`aa_fP]
[efLabOfDP:L]f2eUTe`UdbfEPLC]fde Kort WJA]
2d`^XSfIJ]f9dUHe`_^fJ]f9eX\W^ef99J]fNdbf9UcO
EEP]fPeb_cbOfIE]fE`eb^fDE]fNdbf[ebf@eeBfLPEJ]
IeMOe`fPPA]f7ScafCA]f1e\[BdUTf4@]f4dBBeefP]
*d^_fJ]fLdXaH^fJ]f@a^WUeXBfI]fITW\^fFSdc`fE/ZfCcOS
\cOS_^faRf_SefWT[d_e[f<W_XSfeNc[ebXe fdb[fXab^eb
^W^ Hd^e[fOWc[e\cbefabfT^a`cd^c^fQVY=ZfBr J Dermatol.
QVYKfLdb-Y;V,Y+G>Y 3QZf[acGfYVZYYYY0H?[ZY=YK;Z

Gynaecologie
Ae`B^f<]fCae[?e^fP]f@dd_fC]f.`db'fJ]f9aaUdbfF4*]
1dbf)a^_6dd`[fP.]fPapatsonis DNM]f<WNeBa_fLL]
I_eeOe`^fDJEZf.ed^cHc\c_Mfdb[feRReX_cNebe^^faRfd
\cRe^_M\efcb_e`Neb_cabfdR_e`fXaUT\cXd_e[fT`eObdbXce^
_afcUT`aNef`c^BfRdX_a`^fRa`fRW_W`efXd`[caUe_dHa\cX
[c^ed^eZfPregnancy HypertensZfQVYKfLdb-Y5GK; YV=Z
[acGfYVZYVY80?ZT`eOSMZQVY;ZYQZVV3ZfDTWHfQVY;f<eX
YYZ
A`cbBefA7]f2a^^ef*P]f.\cB6ee`_fED]fNdbf[e`fE\Wc?U
P]fEygendaal D. 9abO _e`UfaW_XaUe^fdR_e`f/b^_`W
Ueb_e[fAabefE`e^e`NcbOf_a_d\fe\Ha6fd`_S`aT\d^_MGfd
`d[ca^_e`eaUe_`cXf^_W[Mf6c_SfdfUcbcUWUfRa\\a6 WT
aRfYVfMed`^ZfJ Shoulder Elbow Surg. QVYKfIeTfQ8ZfTccG
IYV5; Q=38,YK+>V5YK YZf[acG
YVZYVY80?Z?^eZQVYKZV=ZVQ>Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Hoek J]f1e`BaW_e`ebfA]fvan Hamont D. Ea^_e`ca`fd'c\\d
^\cbOf_`dX_cabGfdfbe6f_eXSbc"WefRa`f^eNe`ef^SaW\[e`
[M^_aXcdZfBMJ Case RepZ
QVYK-YQGeQQ8;;QZ[acGYVZYY>80HX` QVY; QQ8;;QZ
CWc^UdbfFPJ]f7ebfDcBe\[e`fP9:]fPd^_f2]f)W[ef@eb
Oe`cbBf2]fLa(6cdBfP]fNdbf<Wbbf.]f<WNeBa_fLL]fNdb
DMXBfL]f:dWO\e` Ieb[ebf/]f[ef:`aa_fFLP]f.`db^^eb
P7P]fNdbf:eUWb[f*]f9dbOebNe\[fL]f[ef9eeW6fL4]
)W[ef9aSWc^fDL]f)W[c?BfPJ]fPapatsonis D]fNdbfEdU
TW^fP]fEa`d_SfP]f@aUHaW_ [ef4ee`[fI]fNdbf@aa^
Ud\ebfLL]fNdbf[e`fId\UfEFP]fIXSeeTe`^fCFL]
IcBBeUdfPL]fITa`BebfL]fI_cO_e`f@C]fNdbf4c?bOdd`
[ebf4L]f4ac^BcfP]fPa\fA4L]fA\aeUebBdUTf24PE@)AJJ7 IfT`a?eX_fO`aWTZfAd\\aabfXd_Se_e`fRa`fcb
[WX_cabfaRf\dHa`fcbf6aUebf6c_SfabefT`eNcaW^fXe
^d`edbfdb[fdbfWbRdNa`dH\efXe`Nc'ZfActa Obstet
Gynecol ScandZfQVYKfLW\-K;,=+GKQV KQ;Zf[acG
YVZYYYY0daO^ZY>55;ZfDTWHfQVYKffPd`f=Z

*OafC]fVan Hamont D]fEc?\UdbfAP]f1a^fPF]fAW\_ebfL]
Ibc?[e`^fPE]fPd^^WOe`f9.]fEc?bebHa`OfLPf/UT`aNe[
T`eaTe`d_cNef`c^Bf^_`d_cRcXd_cabf6c_SfFJ YQ5fcbf\a6
O`d[efeb[aUe_`cd\fXdbXe`GfdfUW\_cXeb_`efT`a^TeX_cNe
XaSa`_f^_W[MfJ Gynecol OncolZfQVYKfIeT->V,5+Ge=VZ
Id\cUdb^fI]f:aNde`_^fL]f[efLabOf*] van Bavel J,
Speksnijder L. 7S`ee [cUeb^cabd\fH\d[[e`fW\_`d^abaO
`dTSMf6c_Sf_SefA\d[[e`IXdb,+faNe`e^_cUd_e^fTa^_
Nac[f`e^c[Wd\fabef6eeBfdR_e`f[e\cNe`MZfDW`fEur J Obstet Gynecol Reprod Biol XZfQVYKfPdMfY3->GYVVV>VZ
[acGfYVZYVY80?ZeW`a'ZQVYKZYVVV>VZfeFa\\eX_cab
QVYKfLW\Z
IXSW\_ebfI.P]fDbB\dd`f@J]f2\WcNe`^f2A]fNdbf9ec?^eb
IJ9]fLdb^eb Ndbf[e`f4ec[efPF]fJ[dbOfDPP]fvan
Bavel J]fNdbf<abOebfC]f:e``c_^efPAD]fNdbf:e^_e\f/]
Pd\UHe`Of::J]fPaW6f@LF]fNdbf@WUT_ Ndbf[e
:ee^_f<J]fITddb^f4J]fNdbf[e`fI_eebfJ]fI_eBe\eb
HW`OfL]f7ce`^UdfDIP]f1e`B\ec? CdOaa`_fJF]f1a\\e
H`eO_fJ]f4cbOebfFAP]f4eeUSaRRfP]fNdbfDc?b[SaNeb
C4.ZfDNd\Wd_cabfaRf_6afNdOcbd\]fW_e`W^f^Td`cbOfaT
e`d_cab^fRa`fTe\NcXfa`OdbfT`a\dT^eGfUa[cRce[fPdb
XSe^_e`faTe`d_cabf,PP+fdb[f^dX`a^TcbaW^
SM^_e`aTe'Mf,IIC+]fdf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfUW\_cXeb
_`ef`db[aUc(e[fbab cbRe`ca`c_Mf_`cd\f,_SefIJPf^_W[M+Z
BMC Womens HealthZfQVYKfJT`fQ-YK,Y+G3KZf[acG
YVZYY;80^YQKV5 VYK V=3K =Z
Speksnijder L]f)aUf<PL]fVan Bavel J, I_eeOe`^fDJE]
I_eeb^UdfJAZfJ^^aXcd_cabfaRf\eNd_a`fcb?W`Mfdb[
W`aOMbeXa\aOcXd\fXaUT\dcb_^fcbf6aUebfdR_e`f_Sec`
Rc`^_fNdOcbd\fHc`_Sf6c_Sfdb[f6c_SaW_fUe[ca\d_e`d\feTc
^ca_aUMZfAm J Obstet GynecolZfQVYK
Ldb-QQV,Y+GK>ZeY K>ZeKZf[acG
YVZYVY80?Zd?aOZQVY;ZVKZVQ5ZfDTWHfQVY;fIeTfQ;Z
I_eO6eefI/]fLa`[db^f/EP]fNdbf[e`f1ae_f9.]fAabOe`^
P#]f[ef:`aa_fFLP]f9dUHd\BfFA]f[ef9eeW6f@J]fCe
SebBdUTf4L2]fNdbf[ef1ebfEP]fAa^Udb^fLD]fEd?B`_
D]fAdBBWUfDJ]f@d[[e`fFP]fCeUe\dd`fP]fNdbfAdd\
4P]f1c^^e`fC]fNdbf9dd`fL)DC]fNdbf1\ce_fCJJP]f@c?b
[e`^f@LE]fIWe_e`^fP]fLdb^^ebfFJC]fCe`Ue^f4]
.ec_^UdfJC]f2dTc_ec?bf2]fIXSeeTe`^fCFL]f9dbOebNe\[
L]f[efAae`f2]fFaTTW^fI.EL]fIXScTTe`^f<C]f)ecfJ9P]
2dT\dbfP]fPapatsonis DNM, [ef1\ee^XSaW6e`f9CP]
NdbfAeeBfD]fAeBBe`fP*]fCWc^?e^fJLP]fPec?e`f4L]
<eW`\aaf29]fAaa`Udb^fDPJ]fNdbfDc?b[SaNebfC4.]
CWc`befLJ.ZfIcbO\e fNe`^W^f[aWH\e \dMe`fX\a^W`efaR
_SefXde^d`edbf,W_e`cbe+f^Xd`fcbf_SefT`eNeb_cabfaR
OMbdeXa\aOcXd\f^MUT_aU^fcbf`e\d_cabf_afbcXSef[eNe\
aTUeb_f f_SefQF\a^ef^_W[MGfdfUW\_cXeb_`ef`db
[aUc^e[fXab_`a\\e[f_`cd\ZfBMC Pregnancy ChildbirthZ
QVYKfPd`f3-YK,Y+G;5Zf[acGfYVZYY;80^YQ;;3 VYK
QQQY MZ
1dbf)T^_d\f<]fNdbf1eebfI]fLaa^_ebfP]f<c[e`cXSf2DP]
:aNde`_^f9FE]fEa\dBfL]fNdbf2ae_^Ne\[f*]fAa_e`fP]f:a
J7L/]fPapatsonis DNM]fE`cb^ebf2]fCaeR^\aa_f9C]fI`eH
bcdBfP/ZfE\dXeb_d\f^_W[ce^fe\WXc[d_ef[c^X`eTdbXce^
He_6eebf*/E7f^Sa6cbOfdf^_`WX_W`d\fXS`aUa^aUe
dHe``d_cabfdb[fdf[cRRe`eb_\MfdHba`Ud\fRe_d\fBd`M
a_MTeZfPrenat DiagnZfQVYKfLW\fY;Zf[acG
YVZYVVQ0T[Z55>YZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%
1a^fPF]fNdbf7c\Ha`OfJ]fA`db[^f4L]fAa\\f<]fvan Hamont D]fNdbf[e`fEW__ebfC]fEc?\UdbfA]fNdbf[e`f4W`RR
JJP]fNdbf2WTTeNe\_f7C]fPd^^WOe`f9.J:ZfEa\MUa`
TSc^U^fcbfPPE Y3fdb[fPPE QfOebe^fdb[faNd`cdb
XdbXe`f^W`NcNd\ZfCancer BiomarkZfQVYK-Q5,>+GQ>>
Q3YZf[acGfYVZ>Q>>0FAP Y;Y;Q8Z

Interne geneeskunde en MDL
geneeskunde
J\W6cbcfII]fPeS`df*]f9a\BeUdfPE]f)T`ed 9dOe`f<D]
#dBd`f<]fI_aeNe\dd`fC]fNdbf[e`fEae\fC-f<W_XSf)\cOa
Ue_d^_d_cXfE`a^_d_efFdbXe`f4a`BcbOf:`aWT]fAW^^_`d
P]f[efLabOf/L]f[ef@ec?Bef7]f[ef1`ce^f2]fCec?UcbBfI]
Leb^_e`f:]f2\dNe`fI]f2beTTe`^fL]f9dNd\dMefL]f9eM_eb
:]fPaabebf9]f*dOd`d?fL]f*aa`[(c?f4]f)^db_afI]
)NcbOf/]fIXSddBefD]fIXSeebebf7]fIXSaa_^f/]fIe[e
\dd`fP]fIaURa`[f<]fNdbf[ebfAe`BUa`_e\f.]fNdbf[e`
CW\\ef7]fNdbf[e`f1aa`_fNdbf!MTfL]fNdbf9eeW6ebfE]
NdbfPaa`^e\dd`fL]fNdbf)a`_f/]f1aOe\f4]fWestgeest H.
)\cOaUe_d^_d_cXfE`a^_d_efFdbXe`Gf@e^W\_^faRfdf<W_XS
PW\_c[c^XcT\cbd`MfFab^eb^W^fPee_cbOZfEur Urol OncolZ
QVYKfJWOf=ZfTccGfIQ5;; K>YY,YK+>VYY> VZf[acG
YVZYVY80?ZeWaZQVYKZV=ZVYVZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

@ec?bebfF]f1c^^e`f*F]f2d^cW^fLF]fAa\\f<]f:eaUcbcfEP]
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PUBLICATIES
AdXBe^f#]fSeerden TCJ]fNdbf:e^_e\f@I.D]f2`dbebHW`O
)]f$HcbBf/]fIXScRRe\e`^f@P]fNdbfI_`d_ebf<]fNdbf[e`
FdTe\\ebfPI]fNdbf[ef4ee`[fI]f[ef9ebOf44L]
Ice`^eUdfE<]f)RRe`SdW^f:LJ]fPa`^cbBf.C]f@dUTSd\
4]f7e`Sdd`fIcNef<`a^_efL]fNdbf9eb_fJ$:]f:ee^cbO
LPL]f1\eOOdd`f.E]fD\cd^fI:]f9dX\efPP]fPaab^f9P:Z
7WUa`fIee[cbOf<W`cbOfFa\aba^XaTMfd^fdfEa^^cH\e
FdW^efRa`fPe_dXS`abaW^fFa\a`eX_d\fFdbXe`ZfGastroenterologyZfQVYKf*aN-Y5=,5+GYQQQ YQ>QZe3Zf[acG
YVZYV5>0?ZOd^_`aZQVYKZV=ZV8QZfDTWHfQVYKfJWOfY>Z
AeeBfPJ]fBodelier AGL]fF`a\\df@ZfPddOTe`Ra`d_cefHc?
)a^_ DW`aTe^efd`Hec[^UcO`db_ebZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYKGY8>-<>5Y;Zf
Aee\ebfDPL]f[ef1`ce^fJF]fBodelier AG]fPaa\ebdd`fL]
IXSaW_ebf4@]fNdbf[e`f4aW[efFLZf/^a\d_e[fc\ed\fH\cb[
\aaTfcbR\dUUd_cabfdR_e`fcb_e^_cbd\f`e^eX_cabf6c_S
c\eaXa\abcXfdbd^_aUa^c^fcbfF`aSb^f[c^ed^eGfdbfaR_eb
beO\eX_e[feb[a^XaTcXfRcb[cbOf6c_SfdbfWbRdNa`dH\e
aW_XaUeZfEur J Gastroenterol HepatolZfQVYK
*aN->Y,YY+GY>=V Y>=5Zf[acG
YVZYVK=0PD:ZVVVVVVVVVVVVY55YZ
AceUdb^f1AF]fNdbf[e`fPeW\eb [efLabOfJD]fNdbf[e`
4aW[efFL]f96ebHe`OfP]f<c?B^_`df:]f)\[ebHW`OfA]
[efAae`f*2C]fNdbf[e`fPd`e\fI]fBodelier AGL]fLdb^eb
LP]fCddb^fLL9]f7SeeW6ebf@]f[efLabOf<]fEce`cBfPL]
Caeb_?ebf.Zf$^_eBcbWUdHfRa`fF`aSb^f[c^ed^eGf`e
^W\_^faRf_Sef/FFf@eOc^_`M]fdfbd_cab6c[efT`a^TeX_cNe
aH^e`Nd_cabd\fXaSa`_f^_W[MZfJ Crohns ColitisZfQVYK
LWbfY3ZfTccGf??(YYKZf[acGfYVZYVK>0eXXa ?XX0??(YYKZ
&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Fa``cefE:]f7e`SeM[ebfE]fTen Tije AJ]fCe`H^_f@]fLdb^eb
@]fPd`T\e^fP]f<eHW^f<]fPd`XabXcbcf@]fA\d^cb^Bd
Pa`d6ceXfP]f.`ecNaOe\f2]fPWb^abfP9:]f:aa[Udb
:@]fC^WfLL]fId[e_^BMf*]fFa\HW`bf<]f@W_Ba6^BcfEZfJ
T`a^TeX_cNefaH^e`Nd_cabd\f^dRe_Mf^_W[MfaRfTd_ceb_^
6c_SfA@J.,1+f,8VV+f UW_d_e[fWb`e^eX_dH\efa`
Ue_d^_d_cXfUe\dbaUdf_`ed_e[f6c_SfNeUW`dRebcH
,!e\Ha`dRfIdRe_MfI_W[M+ZfBr J Dermatol. QVYK
PdM-Y;V,5+GYQ53 YQ55Zf[acGfYVZYYYY0H?[ZY=385Z
DTWHfQVYKf.eHfYVZ
<efAae`f.L]fI_cO_fLJ]f*e__e`^f.LI]f2aa`b^_`df@C7]
Tije AJT]f[ef:`aa_fL4AZfE^eW[aT`aO`e^^cefHc?fcU
UWWb_Se`dTceZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYKfLW\
5-Y8>ZfTccGf<>Q3=Z
<ef:`aa_fI]fEc?\fC]fFSd`eSHc\cfJ]fNdbf[ef1ebfI]fIUc_
17CAP]fPee`^SaeB 2\ecbf2`dbebHd`OfD]fHeijns JB,
Ndbf4d`Ue`[dUf9LF]f2e^^e\^f94]f<e`XB^ebfP4]fEe
Te\^fPLJD]fNdbf9dd`SaNebfC4P]f1`ceb^fADEL]fEW__e`
C]f.caXXafP]f9ceRe`^f:L]fNdbf[e`fCaeNebfLLP]f*a`_ce`
L4@]f2`aeTfL@-f<W_XSfA`ed^_fFdbXe`f@e^ed`XS
:`aWTZfJ[[c_cabfaRf(a\e[`abcXfdXc[f_afbead[?WNdb_
XSeUa_Se`dTMfc^fba_fHebeRcXcd\fcbfTd_ceb_^f6c_S
CD@Q beOd_cNef^_dOef//0///fH`ed^_fXdbXe`Gf5 Med`
^W`NcNd\fdbd\M^c^faRf_Sef*D)!)7JFf_`cd\f,A)):
QVYV VY+ZfBreast Cancer ResZfQVYKfJWOfQ;-QY,Y+GK=Z
[acGfYVZYY;80^Y>V5; VYK YY;V 8Z
De Kruijff E]fNdbf:dUUe`ebfJL, Porcelijn L, van Esser
JWJZfEa^_ _`db^RW^cabfTW`TW`dfcbfdf6aUdbf6c_S
dXW_efUMe\ac[f\eWBeUcdZfNeth J Med. QVYK
.eH-==,Q+G;Y ;>Z
<ef4ee`[_f/]fCaR\db[f7]f[efAae`f@]f<aHHe`fLJ]f<W
Hac^fL]fNdbf*ceW6ebSWc(ef<]fPaHd^Se`fP]f[efAae`f.]
CaaOeb[aa`bfP]f1e\[e`^f:J]fvan der Klift M]f@eU
Ue`^6dd\fDAP]fAeUe\Udbf.L]f*ceUdbbfF$]f2e`
^_cbOfI]f9eNcbfP<]fD\[e`cbOfD]f7abcbafIC]f2d_e`fJEZ
<c^_cbX_fcUUWbefXaUTa^c_cabfcbf\MUTSfba[efdb[fTe
`cTSe`d\fH\aa[faRfF99fTd_ceb_^fc^f`e^SdTe[f[W`cbO
Nebe_aX\d'f_`ed_Ueb_ZfBlood AdvZfQVYKfIeT
YV->,Y=+GQ83Q Q85QZf[acGfYVZYY;Q0H\aa[d[
NdbXe^ZQVYKVVV>8VZ
:d\d((af:]f7e[?af</]f4cb_?eb^f<IL]fIdNe\BaW\fECP]
Pd^X\eefJJP] Bodelier AGL]fEce`cBfPL]fLabBe`^f<PJD]
Eeb[e`^fLZf.deXd\fPcX`aHca_df<MbdUcX^fdb[f_Sec`f@e
\d_cabf_af<c^ed^efFaW`^efcbfF`aSb^f<c^ed^eZfJ
Crohns Colitis. QVYKfIeTfQ=-Y>,YV+GYQ=> YQ;QZf[acG
YVZYVK>0eXXa ?XX0??(V3KZ
:d^_f2A]fNdbf[e`fCaeNebfJ]f[efAae`fP:L]fvan Esser
JWJ]f2Wc?Te`fDL]f1e`6ec?fLL]fNdbf2eW\ebfECL]fNdbf[e`
AeeBfP7Zf76afXd^e^faRfDUe`OaUMXe^fTd^_eW`cdbW^
cbReX_cabfcbfcUUWbaXaUT`aUc^e[fTd_ceb_^fcbf_Se
*e_Se`\db[^ZfMed Mycol Case RepZfQVYKfLdbfY3-Q3G5
;Zf[acGfYVZYVY80?ZUUX`ZQVYKZVYZVV5ZfeFa\\eX_cab
QVYKfLWbZ
Ldb^^ebf79]fPa^BfFJ]fNdbfCaaR [ef9eTTe`fFFCJ]
4ce\[e`^f<]fSeerden TCJ, I_eMe`He`OfD4]fNdbf:dU
Ue`ebfJL]f[ef9dbOef<F]fNdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`f!ee
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P]f[efA`Wc?bf@P]f[ef1`ce^fL]f4c?^UdbfLC]fCaf:C]
:aHd`[SdbfE<]fNdbf[e`f9ddbf9ZfJfUW\_cXaUTabeb_
T`eSdHc\c_d_cabfTd_S6dMf_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaR
[e\c`cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fcbfbee[faRfUd?a`fdH[aU
cbd\f^W`Oe`MGf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfHeRa`e db[ dR_e`
^_W[MZfBMC GeriatrZfQVYKfPd`fQV-YK,Y+G;=Zf[acG
YVZYY;80^YQ;== VYK YYVY =Z
LaXSeU^fJ]fNdbf[e`f2aac?fP2]f.caXXafP]fIXSaW6eb
HW`OfP:]fJd`_^fPL]fNdbfJBBaacfJF]fNdbf[ebfAe`B
Ua`_e\f.4EL]fA\dbBfF$]fNdbf[ebfDe`_6eOSfJLP]
.`dbBebfP:]f[ef:`aa_fLA]fCddbebfLAJ:]fCa^Te`^
:JE]f2aa`b^_`df@C]f2`Wc_f4CL]f9aW6UdbfP]fEce`^Ud
<]fNdbf@c?bf@I]fIWc?Be`HWc?Bf2EP]fTen Tije AJ]f1`eWO
[ebSc\f:]f4aW_e`^fP4LP]fNdbf!ec?\fPF7]fNdbf[e`
CaeNebf2LP]f2dTc_ec?bfDZfPe_d^_d_cXf$Ned\
Pe\dbaUdGf7`ed_Ueb_fI_`d_eOce^fdb[fIW`NcNd\ @e
^W\_^fR`aUf_Sef<W_XSfPe\dbaUdf7`ed_Ueb_f@eOc^_`MZ
Cancers (Basel)ZfQVYKfLW\fY;-YY,=+ZfTccGfDYVV=Zf[acG
YVZ>>KV0XdbXe`^YYV=YVV=Z
2WTTebfPFE]fWestgeest HM]fNdbf[ebfDe`_6eOSfJLP]
NdbfPaa`^e\dd`f@LJ]fNdbf)a`_f/P]fFaebebfL99P]fNdb
[ebfAe`OSfJFP.]fPeS`df*]fIaURa`[f<P]fAe`OUdb
JP]f7ebfAaBBe\fCWcbcbBf<]f.a^^cabf9]f:eebebfPP]
Ceb[`cB^fPE]fNdbf[ef9Wc?_Odd`[ebfJFP]fEa\eefPA]
4ec?\f*/]fNdbf[ef4aW6fJL]f[ef4c_f@]f$M\ [ef:`aa_
FJ]f:e``c_^ebf4@Zf@ed\ 6a`\[f)W_XaUe^faRfIe"Web
_cd\fJb[`aOeb `eXeT_a`f7d`Oe_cbOf7Se`dTce^f6c_Sfa`
4c_SaW_f/b_e`Ta^e[f9cRe T`a\abOcbOf<`WO^fcb
Pe_d^_d_cXfFd^_`d_cab `e^c^_db_fE`a^_d_efFdbXe`Gf@e
^W\_^fR`aUf_Sef<W_XSfFd^_`d_cab `e^c^_db_fE`a^_d_e
FdbXe`f@eOc^_`MZfEur Urol OncolZfQVYKf)X_f=ZfTccG
IQ5;; K>YY,YK+>VY38 3Zf[acG
YVZYVY80?ZeWaZQVYKZVKZVV5Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
26dBUdbfLLP]fNdbf4e`BSaNebfD]fIcUBeb^f9CL]fNdb
@aac?ebfLP]fNdbf[ef4aW6f#JL]fTije AJT, F`eeUe`^
:P]fCeb[`cB^fPE]f9a^fP]fNdbfJ\TSebf@L]fEa\efPA]
PW\\e`fD4]fNdbf[e`f1e\[ebfJP7]fNdbf1aa`_SWc(ebf7]
2aaTUdbfP]fPa\f9]fEWb_fFLJZf$T[d_e[fIW`NcNd\
Jbd\M^c^faRf_Sef@db[aUc(e[fESd^ef///f7`cd\faRfI Y
1e`^W^fFdTeXc_dHcbefcbf_Sef.c`^_ 9cbef7`ed_Ueb_faR
Pe_d^_d_cXfFa\a`eX_d\fFdbXe`fHMf_Sef<W_XSfFa\a`eX_d\
FdbXe`f:`aWTZfClin Colorectal CancerZfQVYK
LWb-Y;,Q+GeQQK eQ>VZf[acG
YVZYVY80?ZX\XXZQVYKZVYZVVQZfDTWHfQVYKfLdbfQKZ
PdXBdMf7P]fIUc_^f.L]f@aa^f<]fAab^cbOfAJ]fAa^^XSd
2]fAW^XSf)@]fF`eeUe`^f:L]fNdbf<dUf@P]fNdbfDc?XB
FCL]f:e`Sd`[^fP.]f[ef:`aa_fL4A]f:`aa_f2ae`BdUT
A]fCd?fPaSdUUd[f*]fNdbf[e`fCd`^_fD]f[efCcbOS
/CL7]fCaU^fP#1]f2d(eUce`f:]f9ceUfPI9]f[efPec?e`
1D]fPa\ebdd`f/ ]f*ceW6ebSWc?^f1A]fNdbfIdb_Naa`_
CF]fNdbf[e`fIXSe\\cbOf:E]fI_aUUe\fP4L]fTen Tije AJ]
[ef1a^ :ee\ebfL]f4c_f.]f4c\UcbBfL4]fNdbf9dd`SaNeb
C4P]fAe^^e\cbBfP:-f<W_XSfEdbX`ed_cXfFdbXe`
:`aWTZf7Sef`c^BfaRfba_f`eXecNcbOfd[?WNdb_
XSeUa_Se`dTMfdR_e`f`e^eX_cabfaRfTdbX`ed_cXf[WX_d\
d[ebaXd`XcbaUdGfdfbd_cab6c[efdbd\M^c^ZfHPB (Oxford)ZfQVYKfJWOfYKZfTccGfIY>85 Y;Q,YK+>V8YV VZ
[acGfYVZYVY80?ZSTHZQVYKZV8ZVYKZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
Peb(e`fF]fPeb(ce^fJP]fFd`\cbafPI]f@ec?e`^f/]f:`aeb
DL]fDcOeb_\e`f7]f[ef:`aa_fL4A]fNdbf[e`f1e\[_fJJP]
LaSb^abf<A]fPec^^f.]fIXS\ddBfP]fIXSc\\cbOfA]fWestgeest HM]f:W_(Ue`f@]fERS\e`fF]fPece`f.]f!cUUe`f9]
IWc?Be`HWc?Bf2EP]fCdd\XBf7]f7SaU^f2P]fCe`H^XS\eH
2]f9ecXS^eb`cbOfL]fPeb(e`fJ]f2aTT IXSbec[e`fJ]
9abOf:1]f2eRRa`[f@]fDbBfJ]fA\dbBfF$]fCd^^e\fLFZ
7d`Oe_e[f7Se`dTMfcbfJ[NdbXe[fPe\dbaUdf4c_Sf@d`e
A@J.fPW_d_cab^ZfJ Clin OncolZfQVYKf)X_
>GLF)YKVV3;KZf[acGfYVZYQVV0LF)ZYKZVV3;KZf&DTWH
dSed[faRfT`cb_%Z
*c?[dUfJ]f<eBBe`f*]fJ\eUdbfAPE]fNdbf_f1ee`fPA]
<dbce\^f9J]fNdbf[e`fPdd(ebf@4]fLdbW^fFEP]f[ef4ec
?e`f@L]f!c?\^_`dfLP]fI_e[eUdf.:]f7dfA<]fEa^_SWUd
D.P]fPdbeb^XSc?bfJ]f<ce\6d`_fP.C]fAc\Ocbf#P]fNdb
[ebfCeWNe\fPL]fBoersma RS, Ndbf9eeW6ebf.D]f@de
UdeBe`^fLPP-fAD7D@fXab^a`_cWUZfIe__cbOfWTfdfbd
_cabd\fcbR`d^_`WX_W`efRa`f^W`NcNa`^ScTfXd`efdR_e`
_`ed_Ueb_fRa`fCa[OBcbf\MUTSaUdZfBr J HaematolZ
QVYKfJWO-Y;8,3+GeYV> eYV;Zf[acG
YVZYYYY0H?SZY5K>8ZfDTWHfQVYKfPdMfY5Z
I_dTe`^Udf9]fNdbf[ebfA`cbBf:]fNdbf[e`fDb[efL]fBodelier AG]fNdbf4e`cbOfCP]fCW`BUdb^fEF4P]fPed`cb
P9]fNdbf[e`fPeW\eb [efLabOfJD]fD^XSe`fLF]f$_eb^
DP4LZf/\\be^^fEe`XeT_cab^fdb[f<eT`e^^cabfJ`efJ^^a
Xcd_e[f6c_SfCed\_S @e\d_e[f Wd\c_MfaRf9cRefcbf#aW_S
6c_Sf/bR\dUUd_a`MfAa6e\f<c^ed^eZfInt J Behav MedZ
QVYKfJWO-Q8,3+G3Y5 3Q8Zf[acGfYVZYVV=0^YQ5QK
VYK VK=KY 8Z
I_eebH`WOOebf7:]fAaW6e`f*/]fIUa`ebHW`OfFC]f@ce`
C*]fLdOe`fJ]fAee\ebf2]fTen Tije AJ, [efLabOfEF]f<`aa
Oe`fLF]fCa\_e`SWe^fF]f2c_(ebfLLDP]f9eNcbfP ]fIabBe

:IZf@d[ca\aOcXd\fXaUT\e_ef`eUc^^cabfcbfCD@Q Ta^c
_cNefUe_d^_d_cXfH`ed^_fXdbXe`fTd_ceb_^Gf6Sd_f_af[a
6c_Sf_`d^_W(WUdHfBreast Cancer Res TreatZfQVYKfIeT
8Zf[acGfYVZYVV=0^YV53K VYK V53Q= YZf&DTWHfdSed[
aRfT`cb_%Z
1dbf[ef1ebfIDP]fAdXBe^f#]fCc\HcbBfP]fSeerden TCJ]
2e^^e\^f2]f[ef1a^f7a_f*e[e`NeebfFdTTe\f4C]f:`aeb
L*]f4a\RSdOebf.CL]f:ee^cbOfLPL]fAa`Of.7]fNdb
Ae`Oec?BfL]fITdbce`fA4P]fPWb[_fP4]fEW\\eb^fCLP]
Aaab^_`dfLL]f)T^_eeOfA]fNdbf9eb_fJ$:]fIXS`dW6eb
@4P]f9dX\fPP]fPaab^f9P:]f7e`Sdd`fIcNef<`a^_e
LI-f<W_XSf7YfF@Ff4a`BcbOf:`aWTZfEe`cT`aXe[W`d\
d[Ne`^efeNeb_^fdR_e`feb[a^XaTcXf`e^eX_cabfaRf_YfXa\
a`eX_d\fXd`XcbaUd^ZfGastrointest EndoscZfQVYKfIeT
Y>ZfTccGfIVVY8 5YV=,YK+>QQ>K 3Zf[acG
YVZYVY80?ZOceZQVYKZV;ZV38Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
1dbf:`cb^NebfL]fNdbf<c?BfIP]f<c?BO`ddRfP:]fAae`
Uee^_e`fPJ]fAa\\ebf79]fA`WbafPL]fNdbfA`Wb^XSa_fI]
<e?abOfFC]fNdbfDc?XBfFC]fNdbf9ceb[ebf2E]fAae`Ud
<]fNdbf<Wc?Neb[c?BfE]fCd[c_ScfP]fCdNeUdbfL4]fNdb
[e`fCW\^_f@4]fLdb^ebfLP]f9cT^f<L]fPdbW^dUdfD@]
Pa\ebdd`f/ ]fNdbf[e`fEee_f<9]fEaebfJF]f Wc^Te\f@]
IXSddTSe`[e`fJ.]fIXSaabfDL]fIXS6d`_(fPE]fSeerden
TC]fITdbce`fA4P]fI_`dd_SaRfL4]f1ebbeUdbf*:]fNdb
[ef1`cef4]f4c__eUdbfAL]fNdbf:aa`fC]f.aXBeb^fE]fNdb
Idb_Naa`_fCF]fAe^^e\cbBfP:-f<W_XSfEdbX`ed_c_c^
I_W[Mf:`aWTZfEa^_Tabe[fa`fcUUe[cd_ef[`dcbdOefaR
cbReX_e[fbeX`a_c(cbOfTdbX`ed_c_c^f,E)/*7D@f_`cd\+G
^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdf`db[aUc(e[fXab_`a\\e[f_`cd\ZfTrialsZfQVYKfJT`fQ5-QV,Y+GQ>KZf[acGfYVZYY;80^Y>V8>
VYK >>Y5 8Z
Westgeest HM]f2WTTebfPFE]fNdbf[ebfDe`_6eOSfJLP]
[ef4c_f@]fFaebebfL99P]fNdbf[ebfAe`OfCEE]fPeS`df*]
Ndbf)a`_f/P]f.a^^cabf9PF9]fCeb[`cB^fPE]fA\aeUeb
[d\fCL]fNdbf[ef9Wc?_Odd`[ebfJFP]f7ebfAaBBe\fCWc
bcbBf<]fNdbf[ebfAe`OSfJFP.]fNdbf[ebfAa^XSfL]fEa\ee
PA]f4ec?\f*]fAe`OUdbfJP]f$M\ [ef:`aa_fFJ]f:e``c_
^ebf4@ZfIeXab[ 9cbefFdHd(c_d'e\f7`ed_Ueb_fcbfFd^
_`d_cab @e^c^_db_fE`a^_d_efFdbXe`fF\cbcXd\f7`cd\^
FaUTd`e[f_afI_db[d`[faRfFd`efcbfFJE@/Gf)H^e`Nd
_cabd\fI_W[Mfcbf_Sef*e_Se`\db[^ZfClin Genitourin CancerZfQVYKfPdMf>YZfTccGfIY55; =8=>,YK+>VY58 KZ
[acGfYVZYVY80?ZX\OXZQVYKZV5ZVY;Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z

Kindergeneeskunde
A`ec?f9P]fJH`dSdU^e Ae`BeNe\[fP]f1db[ebT\d^f#]
Le^Te`^fI*L]f[efPa\fJF]f2SaafEF]f2d\ebOdfP]fEee
_e`^fI]fvan Beek RHT, *a`H`Wc^f).]fIXSaebfI]fJX_ab
<]fCaBBeb 2ae\eOdfJFI-fPe`XW`cW^fI_W[Mf:`aWTZfJb
cbRdb_fRa`UW\df6c_Sf\d`Oe]fUc\BfTSa^TSa\cTc[ Xad_e[
\cTc[f[`aT\e_^fXab_dcbcbOfdfUc'_W`efaRf[dc`Mfdb[fNeO
e_dH\ef\cTc[^f^WTTa`_^fd[e"Wd_efO`a6_Sfdb[fc^f6e\\
_a\e`d_e[fcbfSed\_SM]f_e`UfcbRdb_^ZfAm J Clin Nutr.
QVYKfPd`fY-YVK,>+G5;8 5K8Zf[acG
YVZYVK>0d?Xb0b"M>QQZ
A`a6befE<]f[ebfCa\\db[e`fA]fITeB^bc?[e`fDP]fvan
Wering HM]f7?abfJf7ebf4]f:ea`OefD2]f:`aebe6eOfP]
AeNe`^f*]f4e^^e\^fPPI]fNdbf[ebfAe`OfPP]f:ae[efL]
7eB\ebHW`O @aa`[fI7J]f.`dbBebSWc^fF]fAebbcbOd
PJ]f1\ceOe`fJPZf:W_ [c`eX_e[fSMTba_Se`dTMfNe`^W^
^_db[d`[fUe[cXd\f_`ed_Ueb_fRa`fbdW^edfcbfXSc\[`eb
6c_SfRWbX_cabd\fbdW^edfa`fRWbX_cabd\f[M^TeT^cdGfT`a
_aXa\faRfdfUW\_cXeb_`ef`db[aUc^e[f_`cd\ZfBMJ OpenZ
QVYKfJT`fYY-K,3+GeVQ3KV>Zf[acGfYVZYY>80HU?aTeb
QVY; VQ3KV>Z
<ce[e`ebf2]f[ef@c[[e`f9]fNdbf@SeebebfE]f4a\_e`^
1P]fPed`cbfP9]f[efPec?f7:]fvan Wering H]f)aUeb
P4]f[efLabOfL@]fI\aa_^fFD]fAebbcbOdfPJ]f2cb[e`
UdbbfJZf Wd\c_MfaRf\cRefdb[fXa\a`eX_d\fRWbX_cabfcb
F`aSb^f[c^ed^efTd_ceb_^f_Sd_fWb[e`6eb_fc\eaXeXd\
`e^eX_cabf[W`cbOfXSc\[Saa[ZfEur J Pediatr. QVYK
IeT-Y=;,K+GY3Y> Y3QYZf[acGfYVZYVV=0^VV3>Y VYK
V>3Q= >ZfDTWHfQVYKfLW\fQVZ
Cdc?e^fCJ]f2a^_e`fPLD]f@eSUdbbfC]f9cf<]fCdBabd`
^abfC]fFdTTWXXcaf:]fCdbXd`aNdfP]f9eSd\\ef<]f@ed`
[abf4]fIXSdeRe`f:A]f9eSUdbfJ]fNdbf[ef9dd`f/PAC]
Tesselaar CD]f7W`be`fF]f:a\[ebHe`OfJ]fEd_`ce`fI]
7SeNebabfL]fEcbe\\cfP]fA`Wbe__c Ece``cf*]fE`XSd\aNf<]
CdN\aNcXaNfP]f1\XBaNdfP]fIe[\ eBf!]f9aTe(fD]
@dOaW^^c^f1]fEdObdUeb_dfJ7]f2cbcf$]f1a^fC@]fNdbfD^
@P]fNdbfIXSdcBf@.PJ]fNdbfD^^ebf7JL]f2cHdeBfP]
7dM\a`fLF]fIW\\cNdbfL]fISd^Scf1]fEe_`aN^BcfI]f.dOe`
He`OfF]fPd`_cbf<P]fNdbf:d^^ebf29/]fERWb[_f@]f.d\B
PL]fPXFa`UcXBfDP]f7cUUe`^fC7P]fNdbfCd^^e\_fEPZ
<ef*aNafCe_e`a(MOaW^fE)9@QJf1d`cdb_^fFdW^efd
*eW`a[eNe\aTUeb_d\fIMb[`aUef6c_SfE`aRaWb[f/b
Rdb_c\e )b^e_fCMTa_abcdZfAm J Hum GenetZfQVYKfJWO
Y-YV5,Q+GQ;> >VYZf[acG
YVZYVY80?Zd?SOZQVYKZV8ZVY8ZfDTWHfQVYKfLW\fQ5Z
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2WcTe`fI]fVeldkamp EJM]fde Man SA]fAdbBe`^fC]f1e`
(ec?\f<]fIT`dbOe`^f9]fJ`_^fPP4]fNdbfJXS_e`He`O
LJPP]fCd`(cbOfAI2]f@c?Be`^fJFLF]fNdbfDbOe\ebfL]
!db[Naa`_fI4C]fPd_Sc?^^ebfLLE]fNdbf[ef:aa`f9JP
<ef(ceBebSWc^ FL:e`fd\^fNe`Hcb[cbO^T`aRe^^cabd\
_W^^ebf[efBcb[e`Oebee^BWb[efebfSe_f?eWO[[aUecb
,L/1DI+fGfJH^_`dX_^fD$I$CP XabO`e^fQVYKZfJGZ
Tijdschr Jeugdgezondheidsz. QVYK-5YGY>KZ
9db[UdbfP]f7SeWb^fI<P]fNan Wering HM]f7`dUTe`
:]fNdbf9e[[ebfP]f@ce_Ne\[fD]f1[f9e\c?f*]f:`aebe6eO
/2]fD^XSe`fL]f:`aebe6eOfPZfDNd\Wd_cabfaRf_SefcUT\e
Ueb_d_cabfaRf_SefQVYQfDIE:CJ*fOWc[e\cbefaRfFae
\cdXf[c^ed^efcbfXSc\[`ebGf`e^W\_^faRfdf`e_`a^TeX_cNe
^_W[Mfcbf_Sef*e_Se`\db[^ZfArch Dis ChildZfQVYKfPd`
;ZfTccGfd`XS[c^XSc\[ QVY; >Y83KVZf[acG
YVZYY>80d`XS[c^XSc\[ QVY; >Y83KVZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
Ee_e`^fFP9]fITaabfD 4]fvan Wering H, @c?Beb]fJP.
<ef,ab+(cbfNdbfT`eaTe`d_ceNefRa^Rdd_HeSdb[e\cbOfHc?
Bcb[e`ebfUe_fdTTeb[cXc_c^ZfNed Tijdschr v Heelk.
QVYK-QG>3 >8Z
@ddMUdBe`^fPLJ]fA`db[fE9E]f9db[^_`dfJP]fA`aW6e`
P9]fAd\eUdb^f4J.]f*ce`^f9DP]fPe`BW^fEL.P]
AaeSUe`fJ9P]f2\WM_Udb^fLJL4]f[efLabO^_efLF]fEc?
bebHW`OfP4C]fVaessen-Verberne AAPHZfDTc^a[cXfNc`d\
6See(efdb[fUW\_cT\e _`cOOe`f6See(efcbfT`e^XSaa\
XSc\[`ebfd`efbec_Se`f[c^_cbX_fba`fXab^_db_fTd__e`b^ZfJ
T`a^TeX_cNefUW\_cXeb_e`fXaSa`_f^_W[Mfcbf^eXab[d`M
Xd`eZfPediatr PulmonolZfQVYKfIeT-53,K+GY3>K Y338Z
[acGfYVZYVVQ0TTW\ZQ33YYZfDTWHfQVYKfLWbfY;Z
I_dTe`^Udf9]fNdbf[ebfA`cbBf:]fNdbf[e`fDb[efL]fAa
[e\ce`fJ:]fvan Wering HM]fCW`BUdb^fEF4P]fPed`cb
P9]fNdbf[e`fPeW\eb [efLabOfJD]fD^XSe`fLF]f$_eb^
DP4LZf/\\be^^fEe`XeT_cab^fdb[f<eT`e^^cabfJ`efJ^^a
Xcd_e[f6c_SfCed\_S @e\d_e[f Wd\c_MfaRf9cRefcbf#aW_S
6c_Sf/bR\dUUd_a`MfAa6e\f<c^ed^eZfInt J Behav MedZ
QVYKfJWO-Q8,3+G3Y5 3Q8Zf[acGfYVZYVV=0^YQ5QK
VYK VK=KY 8Z
1dbf[ebfD\(ebfJ]f2\eeR^_`df7]fDe Man SZf@cXS_\c?bf[cd
Oba^_ceBfHc?fab_6cBBe\cbO^dXS_e`^_db[0Ne`^_db[e\c?Be
HeTe`BcbOZfPraktische pediatrie-fQVYK]fY-Q8 >YZ
Van der Linde AAA]fIXSbHeXBf#]fNdbf[e`f2dUTfCL]
Ndbf[ebfJBBe`fD97]fNdbfJ\Hd[dfPD]fAae\ebfJ]f.cbBeb
PLL]fCdbbeUdfID]fCaa`6eO *c?Udbf:]f)[cbBf@L]
IXSce\ebfEFL/]fI_`de_eUdb^fI]fNdbf7`a_^ebHW`OfEI]
F\ddS^eb Ndbf[e`f:`cb_ebfC9]f1e`Be`BfECZfDNd\Wd
_cabfaRf_Sef<W_XSfbeabd_d\f^X`eebcbOfRa`fXabOebc_d\
d[`ebd\fSMTe`T\d^cdZfArch Dis Child. QVYKf.eHfQZfTccG
d`XS[c^XSc\[ QVY; >Y5K=QZf[acGfYVZYY>80d`XS[c^
XSc\[ QVY; >Y5K=QZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
1e_f*L]f[ef4cb_e`fAFP]f2abcbXB'fP]fAae^XSa_ebfIJ]
AaeSUe`fJ9P]f1e`Sd\\ebfL7]fE\_(f.A]fVaessen-Verberne AA, Ndbf[e`f*dOe\fAFC]f2bcHHefFJL]fAWM^^e
FPE]f[ef4c\[_fI*]f2aXSfAFE]f[efCaaOfPZfEaTW\d_cab
ESd`UdXaBcbe_cX^faRf/b_`dNebaW^fId\HW_dUa\fcbfFSc\
[`ebf6c_Sf@eR`dX_a`MfI_d_W^fJ^_SUd_cXW^ZfClin PharmacokinetZfQVYKfJWOfQYZf[acG
YVZYVV=0^3VQ8Q VYK VV;YY MZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
4c\_`aW_f2]f.e``e`fJ]fNdbf[ef9dd`f/]f*dUeBd_df2]
Cd`d[df7]f2\eefD4]f!cUUe`UdbfP7]fFaW^cbfPJ]
2eUTdcbebfL9]fAdHaNcX 1WB^dbaNcXf<]fNdbfI\eO_eb
Sa`^_fPJ]fAarts-Tesselaar CD]fIXSbW`f@D]fJb[`e6^
P]fIScbd6cfPZf1d`cdb_^fcbf<)F2>fXdW^ef[eNe\aT
Ueb_d\f[e\dMfdb[fSMTa_abcdZfEur J Hum GenetZfQVYK
JWO-Q=,;+GYQQ5 YQ>3Zf[acGfYVZYV>;0^3Y3>Y VYK
V>K= QZfDTWHfQVYKfJT`fYYZ

Klinisch chemisch hematologisch
labortorium
<ef2`Wc?RRfD]fvan Gammeren AJ]fEa`Xe\c?bf9]fNdbfD^^e`
L4L. Ea^_ _`db^RW^cabfTW`TW`dfcbfdf6aUdbf6c_S
dXW_efUMe\ac[f\eWBeUcdZfNeth J Med. QVYK
.eH-==,Q+G;Y ;>Z
<?dUcbf@I]fAdRd[Se\fP]f$(WbfI]f@W^^e\\f@D2] Ermens AAM, 2e`^_eb^f@]fJe`_^fL:L1]fEdNa`[f/<]fNdb
[e`fDe`[ebfPPZfA\aa[fea^cbaTSc\fXaWb_fdb[f:)9<
^_dOefT`e[cX_f`e^Tab^ef_afUdcb_ebdbXefd(c_S`aUMXcb
_`ed_Ueb_fcbfF)E<fTd_ceb_^f6c_SfR`e"Web_fe'dXe`Hd
_cab^ZfRespir MedZfQVYKfLW\f fJWO-Y53GQ= >>Zf[acG
YVZYVY80?Z`Ue[ZQVYKZV8ZVV5ZfDTWHfQVYKfLWbf;Z
Ca\\e^_e\\efPL]f@WcbeUdb^ 2ae`_^fL]fIdema RN, Pec?e`
E]f[efPdd_fPEPZf<e_e`Ucbd_cabfaRf^cOUdf^Xa`e
Hd^e[fabfHca\aOcXd\fNd`cd_cabfRa`fSdeUa^_d^c^fd^

^dM^GfRc_ Ra` TW`Ta^efRa`f[dc\MfT`dX_cXefClin Chem
Lab MedZfQVYKfLW\fQ8-5=,;+GYQ>5 YQ3YZf[acG
YVZY5Y50XX\U QVY; VK>3Z
Ldb^^ebf79]fPa^BfFJ]fNdbfCaaR [ef9eTTe`fFFCJ]
4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL]fI_eMe`He`OfD4]fvan Gammeren AJ, [ef9dbOef<F]fNdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`f!ee
P]f[efA`Wc?bf@P]f[ef1`ce^fL]f4c?^UdbfLC]fCaf:C]
:aHd`[SdbfE<]fNdbf[e`f9ddbf9ZfJfUW\_cXaUTabeb_
T`eSdHc\c_d_cabfTd_S6dMf_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaR
[e\c`cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fcbfbee[faRfUd?a`fdH[aU
cbd\f^W`Oe`MGf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfHeRa`e db[ dR_e`
^_W[MZfBMC GeriatrZfQVYKfPd`fQV-YK,Y+G;=Zf[acG
YVZYY;80^YQ;== VYK YYVY =Z
LW`Oeb^fD]f2bdNebfDL]fCeOeUdbfDFJ]fNdbf:eUe`_
P4Pf]fEmmen JMA]f4c\\eUebf/]fPW\[e`f#]f/L^^e\^_c?b
9]f[ef@aac?fAP]f*ac?f7CPZf Wdb_c_d_cNefE`aRc\cbOfaR
IeNebfI_e`ac[^fcbfId\cNdfW^cbOf9F PI0PIZfJournal of
Applied Bioanalysis. QVYK-5,Q+G>3 35Z
7eWbc^^ebfI.] Ermens AAM, van Gammeren AJ. E`e^
ebXefaRfF`MaO\aHW\cb^fcbfA\aa[fIUed`ZfAnn Hematol
OncolZfQVYK-f8,>+GfYQ>;Z
7ae^ !aW_eb[c?BfD]fAabR`e`fLP:]f@dUdBe`^fF]fThelen
M]fITddb[e`fPF4]f<eBBe`fD]fNdbf[e`fPeW\ebfPE]
AW^Be`Ua\ebfP]fNdbf1WW`ebfJL]f2WcTe`^fDL]fNdbf2e
Uebd[ef.L]fNdbf1e\_SWM^ebfP.]f7SaUee`fP:L]fNdb
1e\[SWc(ebfC]fNdbfAd\\eOaac?ebfP]f[ef2abcbOfCL]fNdb
9ee`[dUfPD]f9db^[a`T 1aOe\dd`f/Zf Wd\c_MfPabc_a
`cbOfaRfdf./7 Ad^e[fFa\a`eX_d\fFdbXe`fIX`eebcbO
E`aO`dUZfClin ChemZfQVYKfPd`-85,>+G3YK 3Q8Zf[acG
YVZY>=>0X\cbXSeUZQVY;ZQK3V3YZfDTWHfQVYKfLdbfY8Z
1dbf[e`fCdOebfDJD]fFaHHde`_fFP]fPec?e`f@]fThelen
MHM. .d^_fV0Y Sfd\Oa`c_SUfRa`f[e_eX_cabfaRf*I7DP/G
d`efXW``eb_fScOS ^eb^c_cNc_MfXd`[cdXf_`aTabcbfd^^dM^
Rc_fRa`fTW`Ta^efJbfD J Hd^e[feNd\Wd_cabZfClin Chem
Lab MedZfQVYKfLW\fQVZfTccGf0?0XX\UZdSed[ aR
T`cb_0XX\U QVYK VQ5>0XX\U QVYK VQ5>Z'U\Zf[acG
YVZY5Y50XX\U QVYK VQ5>Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
1dbf<e`fCdOebf1JD]fvan Gammeren AJ, Ermens AAM.
:cdb_fE\d_e\e_^ZfAnn Hematol OncolZfQVYK-f8,=+G
YQ5KZ
Van Gammeren AJ]fNdbf[ebfAa^fJ:]fIaUf*]f1e\[Sa
NebfF]f1a^^ebf@F@P]f.a\UdbfFFZfJfbd_cabd\f7`db^
RW^cabf@eOc^_e`faRf/``eOW\d`fJb_cHa[ce^fdb[fF`a^^
,+ Ud_XSfE`aH\eU^Gf7@/]fdfYV Med`fdbd\M^c^Z
TransfusionZfQVYKfJWO-5K,;+GQ55K Q588Zf[acG
YVZYYYY0_`RZY5>5YZfDTWHfQVYKfPdMfQ>Z

Klinische farmacie
IceHebfJ]fA`e[cefILC]f9Wc?_ebfLFCAP]fNdbf9dd`Sa
NebfFLCP]fNdbf<W\UebfI]fvan Onzenoort HAW. E`ca`
Ue[cXd_cabfd[Se`ebXefaRfTd`_cXcTdb_^fdb[fbabfTd`
_cXcTdb_^faRfdf`db[aUc(e[fXab_`a\\e[f_`cd\f_afcUT`aNe
Td_ceb_fd[Se`ebXefcbfXd`[caNd^XW\d`f`c^BfUdbdOe
Ueb_ZfBMC Med Res MethodolZfQVYKfPdMfK-YK,Y+GK5Z
[acGfYVZYY;80^YQ;=3 VYK V=3> =Z
IceHebfJ]fvan Onzenoort HA]fNdbf<W\UebfI]fNdb
9dd`SaNebfF]fA`e[cefILZfJfbW`^e Hd^e[fcb_e`Neb_cab
Ra`fcUT`aNcbOfUe[cXd_cabfd[Se`ebXefcbfXd`[caNd^XW
\d`fTd_ceb_^GfdbfeNd\Wd_cabfaRfdf`db[aUc(e[fXab
_`a\\e[f_`cd\ZfPatient Prefer AdherenceZfQVYKfPdM
Q>-Y>G;>= ;5QZf[acGfYVZQY3=0EEJZIYK=3;YZfeFa\
\eX_cabfQVYKZ

Klinische geriatrie
Ldb^^ebf79]fPa^BfFJ]fNdbfCaaR [ef9eTTe`fFFCJ]
4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL]fI_eMe`He`OfD4]fNdbf:dU
Ue`ebfJL]fde Lange DC, NdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`f!ee
P]f[efA`Wc?bf@P]f[ef1`ce^fL]f4c?^UdbfLC]fCaf:C]
:aHd`[SdbfE<]fNdbf[e`f9ddbf9. JfUW\_cXaUTabeb_
T`eSdHc\c_d_cabfTd_S6dMf_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaR
[e\c`cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fcbfbee[faRfUd?a`fdH[aU
cbd\f^W`Oe`MGf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfHeRa`e db[ dR_e`
^_W[MZfBMC GeriatrZfQVYKfPd`fQV-YK,Y+G;=Zf[acG
YVZYY;80^YQ;== VYK YYVY =Z
Ldb^^ebf79]fI_eMe`He`OfD4] Faes MC, 4c?^UdbfLC]
:aHd`[SdbfE<]fCaf:C]fNdbf[e`f9ddbf9Zf@c^BfRdX_a`^
Ra`fTa^_aTe`d_cNef[e\c`cWUfdR_e`fe\eX_cNefUd?a`fdH
[aUcbd\f^W`Oe`Mfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^GfJfXaSa`_f^_W[MZ
Int J SurgZfQVYKfIeTfY3-=YGQK >5Zf[acG
YVZYVY80?Zc?^WZQVYKZVKZVYYZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
Ldb^^ebf79]fI_eMe`He`OfD4]f9dbOebHe`OfLFP]f[e
9eTTe`fFFCJ1C]f4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL]fde Lange
DC]f4c?^UdbfLC]fCaf:C]f:aHd`[SdbfE<]fNdbfJ\TSeb

@]fNdbf[e`f9ddbf9ZfPW\_cUa[d\fT`eSdHc\c_d_cabf_af`e
[WXef_SefcbXc[ebXefaRf[e\c`cWUfdb[fa_Se`fd[Ne`^e
eNeb_^fcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fWb[e`OacbOfe\eX_cNefUd?a`
dH[aUcbd\f^W`Oe`MGfJbfWbXab_`a\\e[fHeRa`e db[
dR_e`f^_W[MZfPLoS OneZfQVYKfLWb
Y>-Y3,8+GeVQY;Y5QZf[acG
YVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQY;Y5QZfeFa\\eX_cabfQVYKZ

Laboratorium voor microbiologie en
infectiepreventie
Ac`bcefD]fIdNe\Bae\fL]f@eWH^de_f.]f@ae\aR^fLL7C]fIae
_eBaW6f@]f2a\BUdbfI]fF`eUe`^fJ9]f:`aHW^XSfPE]
*a_e`Udb^f<4]f4ce`^cbOdf4L-fDutch Melioidosis
Study Group [Van den Bijllaardt W ... et al]. Pe\cac[a^c^fcb
_`dNe\e`^GfJbfdbd\M^c^faRf<W_XSfUe\cac[a^c^f`eOc^_`M
[d_dfYK;5 QVY;ZfTravel Med Infect DisZfQVYKfLW\
QKGYVY38YZf[acGfYVZYVY80?Z_Udc[ZQVYKZV=ZVY=Z
&DTWHfdSed[faRfT`cb_%
Faa\ebfLEP]fden Drijver EPM, Kluytmans JAJW]f1e`6ec?
LL]f9dUHe`_^fAJ]fIae`fLJFL] 1e`SW\^_fF]f4e`_SecU
C.9]f2a\6c?XBfDZf<eNe\aTUeb_faRfdbfd\Oa`c_SUf_a
[c^X`cUcbd_efHe_6eebfT\d^Uc[ fdb[fXS`aUa^aUd\
Ue[cd_e[fJUTFf \dX_dUd^efT`a[WX_cabfcbfD^
XSe`cXScdfXa\cfHMfe\dHa`d_efTSeba_MTcXfdb[fOeba_MTcX
XSd`dX_e`c(d_cabZfJ Antimicrob Chemother. QVYKfJWO
Q5ZfTccGf[B(>8QZf[acGfYVZYVK>0?dX0[B(>8QZf&DTWH
dSed[faRfT`cb_%Z
:d^_f2A]fNdbf[e`fCaeNebfJ]f[efAae`fP:L]fNdbfD^^e`
L4L]f2Wc?Te`fDL]f1e`6ec?fLL]fvan Keulen PHJ]fNdbf[e`
AeeBfP7Zf76afXd^e^faRfDUe`OaUMXe^fTd^_eW`cdbW^
cbReX_cabfcbfcUUWbaXaUT`aUc^e[fTd_ceb_^fcbf_Se
*e_Se`\db[^ZfMed Mycol Case RepZfQVYKfLdbfY3-Q3G5
;Zf[acGfYVZYVY80?ZUUX`ZQVYKZVYZVV5ZfeFa\\eX_cab
QVYKfLWbZ
2\WM_Udb^ Ndbf[ebfAe`OSfP. ]fA`Wc?bcbO 1e`SdOeb
EFL]f1db[ebH`aWXBe :`dW\^fFPLD]f[efA`dW6e`fD/:A]
AWc_cbOfJ:P]f<ce[e`ebfAP]fNdbfD\(dBBe`fDEP]
.`ce[`cXSfJ4]fCaTUdbfL]fJ\f*dceUcf*]f@a^^ebfL4J]
@Wc?^f:LCP]fIdNe\BaW\fECP]f1e`SW\^_fF]f1a^fPF]
1a^^fJ]fAab_ebfPLP]fKluytmans JAJW-fIaPfI_W[M
:`aWTZfFab_dX_fT`eXdW_cab^fcbf^cbO\e He[fa`fUW\_c
T\e He[f`aaU^fRa`fTd_ceb_^f6c_Sfe'_eb[e[ ^TeX_`WU
\dX_dUd^e T`a[WXcbOfDb_e`aHdX_e`cdXedefcbf<W_XS
Sa^Tc_d\^GfdfX\W^_e` `db[aUc^e[]fX`a^^aNe`]fbab cb
Re`ca`c_Mf^_W[MZfLancet Infect Dis. QVYK
)X_-YK,YV+GYV8K YV=KZf[acGfYVZYVY80IY3=>
>VKK,YK+>VQ8Q QZfDTWHfQVYKfJWOfQ>Z
PW\[e`f7]f2\WM_Udb^ Ndbf[ebfAe`OSfP. ]fNdbfPaW
`cBfPIP]f@aUUefL]fF`a\\df@PEC]fAab_ebfPLP]fKluytmans JAJW. Jf[cdOba^_cXfd\Oa`c_SUfRa`f_Se
^W`Nec\\dbXefaRf[eeTf^W`OcXd\f^c_efcbReX_cab^fdR_e`fXa\
a`eX_d\f^W`Oe`MZfInfect Control Hosp EpidemiolZfQVYK
PdM-3V,5+G5=3 5=;Zf[acGfYVZYVY=0cXeZQVYKZ>8Z
DTWHfQVYKfPd`fY3Z
)a`^T`abOf<P]fNdbf<`Wbeb 2dUTf2L]f[ebfAaaOe`_
DP]fvan den Bijllaardt W]f7a^_UdbbfJ]fNdbf<dUfJI:Z
:d^_`a eb_e`c_c^fHc?f^Ta`_eNebeUeb_ebfUe_f6d_e`feb
Ua[[e`GfDebfNaa`Hee\[fNdbf[ef6e`B6c?(efHc?fWc_
H`ddBab[e`(aeBZfNed Tijdschr Geneeskd. QVYKfIeT
K-Y8>ZfTccGf<>;55Z
@eW6e`fJ ]fvan den Bijllaardt W]fPW`BfL9]fAWc_cbO
J:P]f1e`6ec?fLLZfJ[[e[f[cdOba^_cXfNd\WefaRfH`ad[
`dbOefY8IfEF@fabfTe`cT`a^_Se_cXf_c^^Wefdb[fX\cbcXd\
^TeXcUeb^fR`aUfa_Se`fba`Ud\\Mf^_e`c\efHa[Mf^c_e^ZfJ
Appl Microbiol. QVYKf.eH-YQ8,Q+G88Y 888Zf[acG
YVZYYYY0?dUZY3Y58ZfDTWHfQVY;f<eXfKZ
IaWNe`ecbf<]fDW^e`fIP]fCe`Te`^fA9]fKluytmans J]
@a^^ebfL4J]f<ebfAae`fL4ZfJ^^aXcd_cabfHe_6eebf`eX
_d\fXa\abc(d_cabf6c_SfCcOS\Mf@e^c^_db_f:`dU beOd_cNe
@a[^f,C@ :*@^+fdb[f^WH^e"Web_fcbReX_cabf6c_SfC@
:*@^fcbfX\cbcXd\fTd_ceb_^GfJfabefMed`fSc^_a`cXd\fXa
Sa`_f^_W[MZfPLoS OneZfQVYKfLdbfQ5-Y3,Y+GeVQYYVY8Z
[acGfYVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQYYVY8ZfeFa\\eX_cab
QVYKZ
7`aeUdbf<E@]f1dbfCaW_f<]fKluytmans JAJW. Jb_cUc
X`aHcd\fdTT`adXSe^fcbf_SefT`eNeb_cabfaRfI_dTSM\a
XaXXW^fdW`eW^fcbReX_cab^Gfdf`eNce6ZfJ Antimicrob
ChemotherZfQVYKf.eHfY-=3,Q+GQ;Y QK3Zf[acG
YVZYVK>0?dX0[BM3QYZ
Van den Bijllaardt W]fNdbf[e`fLdO_f)E]fEec?^fP]fLdb^
^eb^fP]fAWc_cbOfJ:]f@eW6e`fJ ZfFW\_W`cbOfTe`cT`a^
_Se_cXf_c^^WefcbfH\aa[fXW\_W`efHa__\e^f`e^W\_^fcb
c^a\d_cabfaRfd[[c_cabd\fUcX`aa`Odbc^U^ZfEur J Clin Microbiol Infect DisZfQVYKf.eH->;,Q+GQ35 Q5QZf[acG
YVZYVV=0^YVVK8 VY; >3QV 8Z
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PUBLICATIES
1db[ebH`aWXBe :`dW\^fFPLD]f2dS\Ue_e`f:]fKluytmans
J, 2\WM_Udb^ Ndbf[ebfAe`OSfP]fPabbe_f<9]fIcUab^eb
:I]fIBaNf@9]f4a\RRfIbB^ebf$]f1a^^fJZf7SefT`aTa^e[
<`WOf@e^c^_dbXef/b[e'f,<@/+fc^fba_fdfOaa[fUed^W`e
aRfdb_cHca_cXfeRReX_cNebe^^fcbf`e\d_cabf_af[`WOf`e^c^_
dbXeZfBMJ Glob HealthZfQVYKfJWOfQY-3,3+GeVVY;>;Z
[acGfYVZYY>80HU?OS QVYK VVY;>;ZfeFa\\eX_cabfQVYKZ

I_d[^fI]fKant KM, [efLabOfP.F]f[ef@Wc?_e`f4]fFaHHd
e`_fFP]fAe_?e^fP:C]f:aUUe`^f<]f)W[eUdb^ Ndb
I_`dd_ebfCPZfE`e[cX_a`^faRf^Sa`_ _e`Uf^WXXe^^RW\f[c^
Xab_cbWd_cabfaRfXab_cbWaW^f`ebd\f`eT\dXeUeb_f_Se`
dTMGf`e^W\_^fR`aUfdfT`a^TeX_cNefUW\_cXeb_`ef^_W[MZ
BMC NephrolZfQVYKfJT`fY5-QV,Y+GYQKZf[acG
YVZYY;80^YQ;;Q VYK Y>Q= KZ

4e_e`cbO^f1]f1eebeUdb^fL]f2\eeRUdbfJ]f[ebfAe`OS
P2]fPW\[e`fE]f1e`SW\^_fF]f4c\\eU^ebf/] Kluytmans JZ
DNd\Wd_cabfaRfdbfcbfNc_`afUa[e\f6c_SfdfbaNe\f^_d_c^_cXd\
dTT`adXSf_afUed^W`ef[cRRe`ebXe^fcbfHdX_e`cd\f^W`NcNd\
aRfe'_eb[e[ ^TeX_`WUf \dX_dUd^e T`a[WXcbOfD^
XSe`cXScdfXa\cfabfdbfcbdbcUd_ef^W`RdXeZfAntimicrob Resist Infect ControlZfQVYKfLWbfY;-;GYV8Zf[acG
YVZYY;80^Y>=58 VYK V55; =ZfeFa\\eX_cabfQVYKZ

1c^^e`fI]f2aa\ebfI94]f[efA`Wc?bfE] Belderbos HNA]fFa`
be\c^^ebf@]fPd_Sc?^^ebf@CL]fI_`cXBe`fAC]fJe`_^fL:L1Z
EeUe_`e'e[fe'Ta^W`efT`e[cX_^f_a'cXc_Mfcbfd[NdbXe[
bab ^Ud\\ Xe\\f\WbOfXdbXe`GfJfT`a^TeX_cNefXaSa`_
^_W[MZfEur J CancerZfQVYKfIeTfQ3-YQYG83 =>Zf[acG
YVZYVY80?Ze?XdZQVYKZV;ZVYQZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

4e_e`cbO^f1]f1eebeUdb^fL]fNdbf@c?ebfP] Kluytmans J.
E`eNd\ebXefaRfbd^d\fXd``cdOefaRfUe_ScXc\\cb `e^c^_db_
I_dTSM\aXaXXW^fdW`eW^fcbfTd_ceb_^fd_fSa^Tc_d\fd[Uc^
^cabfcbf7Sef*e_Se`\db[^]fQVYV QVY=GfdbfaH^e`Nd
_cabd\f^_W[MZfClin Microbiol InfectZfQVYKfPd`fQ=ZfTccG
IYYK; =3>,YK+>VYY3 3Zf[acG
YVZYVY80?ZXUcZQVYKZV>ZVYQZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

Longgeneeskunde
AWO_e`f)]fNdbfA`WUUe\ebfID]fvan der Leest KH]fJe`_^
L:L1]fPdd_fJE4P]fAdd_ebHW`Of[efLabOf@L]fJUe\cbB
J]f@aHcb^abf<LZf7a6d`[^f_Sef)T_cXd\f<e_eX_cabfaR
.ce\[fFdbXe`c(d_cabfcbf_SefAWXXd\fPWXa^dfaRfEd_ceb_^
6c_Sf9WbOfFdbXe`ZfTransl OncolZfQVYKfJWO
QK-YQ,YQ+GY5>> Y5>;Zf[acGfYVZYVY80?Z_`d
babZQVYKZV=ZVY;Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
De Mol M, Visser S]f[ebf)W[^_ebfA9]f9a[[e`fE]fvan Walree N] Belderbos H, Aerts JG. .`e"WebXMfaRf\a6 O`d[e
d[Ne`^efeNeb_^fdb[f"Wd\c_MfaRf\cRef[W`cbOfXSeUa_Se`
dTMf[e_e`UcbefTd_ceb_^f?W[OeUeb_fdHaW_f_`ed_Ueb_
cbfd[NdbXe[ ^_dOef_Sa`dXcXfXdbXe`ZfSupport Care CancerZfQVYKfIeT-Q=,K+G>58> >5=QZf[acG
YVZYVV=0^VV5QV VYK 385K 'ZfDTWHfQVYKfLdbfQ;Z
Djamin RS]fAdRd[Se\fP]f$(WbfI]f@W^^e\\f@D2] D`Ueb^
JJP]f2e`^_eb^f@]fAerts JGJV]fEdNa`[f/<]fNdbf[e`fDe`
[ebfPPZfA\aa[fea^cbaTSc\fXaWb_fdb[f:)9<f^_dOefT`e
[cX_f`e^Tab^ef_afUdcb_ebdbXefd(c_S`aUMXcbf_`ed_Ueb_
cbfF)E<fTd_ceb_^f6c_SfR`e"Web_fe'dXe`Hd_cab^ZfRespir
MedZfQVYKfLW\f fJWO-Y53GQ= >>Zf[acG
YVZYVY80?Z`Ue[ZQVYKZV8ZVV5ZfDTWHfQVYKfLWbf;Z
:a`_(f#PL]fIT`Wc_fPJ]f1dbf_fCW\fJL]fEe_e`^fLA]f1db
Ce`XBfP]f*dBBebf*] Djamin RS]fAW`_cbfF]f7SabOfPI#]
Faa`^fJ]fPee`_eb^ 2e``c^f#]f4aW_e`^fD.P]fE`cb^fLA]
.`db^^ebf.PD]fPW`c^fL4P]f1dbR\e_e`ebf9D:4]
IT`dbOe`^fPJ:]fLdb^^ebf<LJ]f1e`XaW\ebfLCZf.d_cOWe
c^fScOS\MfT`eNd\eb_fcbfTd_ceb_^f6c_SfF)E<fdb[fXa``e
\d_e^fTaa`\Mf6c_Sf_Sef[eO`eefaRfdc`R\a6f\cUc_d_cabZfTher
Adv Respir <c^ZfQVYKfLdb <eX-Y>GY=5>3888YK;=;YQ;Z
[acGfYVZYY==0Y=5>3888YK;=;YQ;Z
Heukels P]fPaa`fFF]fNabf[e`f7S^ebfLC]f4c?^ebHeeB
PI]f2aa\fPZf/bR\dUUd_cabfdb[fcUUWbc_Mfcbf/E.fTd_Sa
Oebe^c^fdb[f_`ed_Ueb_ZfRespir MedZfQVYKf.eH-Y3=G=K
KYZf[acGfYVZYVY80?Z`Ue[ZQVY;ZYQZVY5ZfDTWHfQVYKfLdb
KZf@eNce6Z
CW`BUdb^f<E]fAd^dBfDJ]fNdbf<c?Bf7]fPe`XceXdf<]
IXS`eW`^fP4L]f4c?BSWc?^fJLP]fAcb^fI]fCaaTfD)]f<e
He_^f@]fLae`Oe`fP]f)[cbBfJ]fNdbf[e`f1e\[_fJJP]fvan
der Leest CH]fJe`_^fL:L1]fPd_Sc?^^ebf@CL]f2aa\ebfI94Z
JfT`a^TeX_cNefXaSa`_f^_W[Mfabf_SefTSd`UdXaBcbe_cX^
aRfbcNa\WUdHfcbfUe_d^_d_cXfbab ^Ud\\fXe\\f\WbOfXdbXe`]
Ue\dbaUd]fdb[f`ebd\fXe\\fXdbXe`fTd_ceb_^ZfJ Immunother Cancer. QVYKfLW\fYK-=,Y+GYKQZf[acG
YVZYY;80^3V3Q5 VYK V88K MZ
2aa\ebfDC]fNdbfCee^fC4]fNdbf9WUUe\f@F]f<eBSWc?
(ebf@]fDjamin RS]fIT`Wc_fPJ]fNdbf_fCW\fJLZfFdbf[a
Ne`^W^f[af[aGfJf*aNe\fFabXeT_f_afAe__e`f$b[e`
^_db[fESM^cXd\f.WbX_cabcbOfcbfEd_ceb_^f6c_SfFS`abcX
)H^_`WX_cNefEW\Uabd`Mf<c^ed^eZfJ Clin Med. QVYKfPd`
YY-;,>+ZfTccGfD>3VZf[acGfYVZ>>KV0?XU;V>V>3VZ
2`Wc?_fITdb?e`fDF]f@a^ebHe`OfJL4E]fAsin J] :aa`c^fELL]
1e`6ec?fLE]fPeb^cbBf:ZfAcUd'c\\dc`efa^_ea_aUcefHc?faH
^_`WX_ceNef^\ddTdTbeWZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYK
Pecf>-Y8>ZfTccGf<>Y5QZ
I_d[^fI]fKant KM]f[efLabOfP.F]f[ef@Wc?_e`f4]fFaHHd
e`_fFP]fAe_?e^fP:C]f:aUUe`^f<]f)W[eUdb^ Ndb
I_`dd_ebfCPZfE`e[cX_a`^faRfKV <dMf@e^_d`_faRf@ebd\
@eT\dXeUeb_f7Se`dTMfdR_e`f<c^Xab_cbWd_cabfaRfFab_cb
WaW^f@ebd\f@eT\dXeUeb_f7Se`dTM]fdfE`a^TeX_cNefPW\
_cXeb_e`fI_W[MZfBlood Purif. QVYK-3;,>+GQ3> Q5QZf[acG
YVZYY5K0VVV5VY>;=ZfDTWHfQVYKfLW\fQQZ
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Ambitie

Medische Psychologie
Van der Wielen M]fRobben H]fPd`Bf@DZf7SefJTT\cXdHc\c_M
db[fDRReX_faRfDP<@fcbfdfEd_ceb_f4c_SfdfPc\[fI_dOefaR
J\(SecUe`^f<c^ed^eZfJ EMDR Practice and ResZ
QVYK-Y>,Y+G5Y 8VZ

Mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurgie
2`Wc?_fITdb?e`fDF]f@a^ebHe`OfJL4E]fJ^cbfL] Gooris PJJ]
1e`6ec?fLE]fMensink G. AcUd'c\\dc`efa^_ea_aUcefHc?faH
^_`WX_ceNef^\ddTdTbeWZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYK
Pecf>-Y8>ZfTccGf<>Y5QZ
1dbf4e^_e`Ne\[f2LC]f1e`6ec?fLE]f.caXXafP]fMensink G]
NdbfPe`Be^_eMbfLE@Zf@aa_fD\abOd_cabfJR_e`fJW_a_`db^
T\db_d_cabfcbf5;f7`db^T\db_e[fE`eUa\d`^Gf7Sef@d[c
aO`dTScXf4c[_SfaRf_SefJTe'fd^fdfE`e[cX_a`ZfJ Oral
Maxillofac SurgZfQVYKfLW\-==,=+GY>5Y Y>5=Zf[acG
YVZYVY80?Z?aU^ZQVYKZVQZVYKZfDTWHfQVYKf.eHfQVZ
1dbf4e^_e`Ne\[f2LC]f1e`6ec?fLE]f7a'aTeW^fDD]f.caXXa
P]fMensink G]fNdbfPe`Be^_eMbfLE@Zf9abO _e`UfaW_
XaUe^fY QVfMed`^fdR_e`fdW_a_`db^T\db_d_cabfaRf_ee_SG
X\cbcXd\fdb[f`d[caO`dTScXfeNd\Wd_cabfaRf88fT`eUa\d`^
db[f;fUa\d`^Z Br J Oral Maxillofac SurgZfQVYK
IeT-5=,=+G888 8=YZf[acG
YVZYVY80?ZH?aU^ZQVYKZV8ZVV8ZfDTWHfQVYKfLWbfQ>Z
1e`6ec?fLE]fNdbf4e^_e`Ne\[f2LC]fJb^^d`cfPacbf<]fMensink G]fNdbfPe`Be^_eMbfLE@ZfJW_a_`db^T\db_d_cabf4c_S
df> <cUeb^cabd\\MfE`cb_e[f@eT\cXdfaRf_Sef<aba`f7aa_S
PcbcUc(e^fD'_`d J\Nea\d`f7cUefdb[f/b_`daTe`d_cNef.c_
_cbOfJ__eUT_^GfJfPW\_cXeb_e`fE`a^TeX_cNefI_W[MfaRfYVV
7`db^T\db_e[f7ee_SZfJ Oral Maxillofac SurgZfQVYKfJWO
Y3ZfTccGfIVQ=; Q>KY,YK+>YVV> YZf[acG
YVZYVY80?Z?aU^ZQVYKZV;ZVV5Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

Neurologie
Costerus JM, A`aW6e`fPF]fIT`ebOe`^fPDI]f@aa^eb[dd\
I<]fNdbf[e`fDb[efJ]f[efAeeBf<1ZfF7 Se`^ebeb]f\WU
Hdd\TWbX_cefebfB\cbc^XSefdXS_e`Wc_OdbOfHc?fHdX_e`ce\e
UebcbOc_c^Zf&F`dbcd\fXaUTW_e[f_aUaO`dTSM]f\WUHd`
TWbX_W`efdb[fX\cbcXd\f[e_e`ca`d_cabfcbfHdX_e`cd\fUebcb
Oc_c^fGfdfbd_cab6c[efXaSa`_f^_W[M%ZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYKf.eHf=-Y8>ZfTccGf<>>Q;Z
Costerus JM, 9eUUeb^fFPF]fNdbf[efAeeBf<]fA`aW6e`
PFZfF`dbcd\f/UdOcbOfdb[f9WUHd`fEWbX_W`efcbfEd_ceb_^
4c_SfIW^TeX_e[fFeb_`d\f*e`NaW^fIM^_eUf/bReX_cabZ
Clin Infect DisZfQVYKfJWOfQQZfTccGfXc(8K3Zf[acG
YVZYVK>0Xc[0Xc(8K3Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
<ef2\ee`UdeBe`f.:FP]f$c_[eSddOfAPL]fNdbf)a^_eb
A4]fvan Munster CEPZfEd`a'M^Ud\efSMTa_Se`UcefHc?
UW\_cT\ef^X\e`a^eZf&Ed`a'M^Ud\fSMTa_Se`UcdfcbfUW\_c
T\ef^X\e`a^c^%ZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYKfLdb
Y3-Y8>ZfTccGf<>YY8Z

BTH, FSebOf###]fDOOcbBfFJZf7Sef`c^cbOfcbXc[ebXefaR
JXdb_SdUaeHdfBe`d_c_c^GfJf= Med`fbd_cab6c[ef^W`NeM
db[fX\cbcXd\fd^^e^^Ueb_faRf`c^BfRdX_a`^fdb[fRWbX_cabd\
aW_XaUe^ZfPLoS OneZfQVYKfIeTf8-Y3,K+GeVQQQVKQZ
[acGfYVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQQQVKQZfeFa\\eX_cab
QVYKZ
Reus NJ. Pd`XSfXab^W\_d_cabf3ZfJ Cataract Refract
Surg. QVYKfPd`-35,>+G>;5Zf[acG
YVZYVY80?Z?X`^ZQVYKZVYZVV;Z
@aOe`^f74]fLdXXd`[f*]fFd`Habd`af.]f9eUc?fC:]f1e`
Uee`f2J] Reus NJ]f7`cBSdfIZfDNd\Wd_cabfaRfdbfJ/f^M^
_eUfRa`f_SefdW_aUd_e[f[e_eX_cabfaRfO\dWXaUdfR`aU
^_e`ea^XaTcXfaT_cXf[c^XfTSa_aO`dTS^Gf_SefDW`aTedb
)T_cXf<c^XfJ^^e^^Ueb_fI_W[MZfEye (Lond)ZfQVYKfLW\fQZ
[acGfYVZYV>;0^3Y3>> VYK V5YV >Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z

Orthopedie
Adcbf:/]fEygendaal D]f1dbf@ce_f@f,e[^Z+fSurgical techniques for trauma and sports related injuries of the elbow
Ae`\cbfGfIT`cbOe`]fQVQVZf/IA*fK=; > 88Q 5;K>V 3Z
FWXXScf<]fJ``cOabcfE]f9WXe`cf.]fPebabfJ]f:We``dfD]
P\\e`f9E]fAW`Oe`fF]fEygendaal D]f4eOUdbbf2-fDII2J
D\Ha6fdb[f4`c^_fFaUUc__eefQVY8QVY;ZfPa[cRce[fdb
_e`aUe[cd\fdb[fdb_e`a\d_e`d\fe\Ha6fd`_S`a^XaTMfTa`
_d\^f^Sa6f^WTe`ca`c_Mf_af^_db[d`[fTa`_d\^fcbfOWc[cbO
d`_S`a^XaTcXf`d[cd\fSed[f^X`e6fRc'd_cabZfKnee Surg
Sports Traumatol Arthrosc. QVYKf)X_-Q=,YV+G>Q=8
>Q;>Zf[acGfYVZYVV=0^VVY8= VYK V53YY ;ZfDTWHfQVYK
Pd`fYQZ
Eygendaal D]fKeijsers R. /bf`e^Tab^ef_af_Sef\e__e`f_af_Se
e[c_a`fHMf<`Zf<cUc_`ca^fI_d^cbaTaW\a^ZfShoulder ElbowZ
QVYKf.eH-YY,Y+G=Q =>Zf[acG
YVZYY==0Y=5;5=>QY;;Y8V;8ZfDTWHfQVYKfLdbfQ5Z
:eW`_^fDL]f1cNeebfL]fNdbf@ce_f@E]f2a[[ef/.]fEygendaal
D. )W_XaUe^fdR_e`f`eNc^cabf_a_d\fe\Ha6fd`_S`aT\d^_MGfd
^M^_eUd_cXf`eNce6ZfJ Shoulder Elbow SurgZfQVYK
.eH-Q;,Q+G>;Y >;8Zf[acGfYVZYVY80?Z?^eZQVY;ZV;ZVQ3Z
Caa`b_?efJ]f2Wc?e`fEE.P]fNdbf:cbbeBebfA7]f2aeb`dd[_
29P] van Geenen RCI]f2e`BSaRR^f:PPL]fNdbfCee`6dd`
[ebf@LZfE`aOba^_cXf.dX_a`^fRa`f@e_W`bf_afITa`_fJR_e`
CcOSf7cHcd\f)^_ea_aUMGfJf<c`eX_e[fJXMX\cXf:`dTSfJT
T`adXSZfAm J Sports MedZfQVYKfLW\-3=,;+GY;53 Y;8QZ
[acGfYVZYY==0V>8>5385YK;3K3=8ZfDTWHfQVYKfLWbf>Z
Keijsers R]f[ef1a^f@L]f2Wc?e`fEE.]fNdbf[ebfAeBe`aU
PE]fNdbf[e`f4aW[efCL]fEygendaal D. 7ebbc^fe\Ha6Z
Shoulder Elbow. QVYKf)X_-YY,5+G>;3 >KQZf[acG
YVZYY==0Y=5;5=>QY;=K=K=>ZfDTWHfQVY;fIeTfY;Zf@e
Nce6Z
Keijsers R, 2Wc?e`fEE.P]f2aeb`dd[_f29P]fNdbf[eb
AeBe`aUfPEL]f:e``c_^Ud A\eeBe`fF9D]fBeumer A]
.`cbO^ <`e^ebfPC4]fEygendaal DZfDRReX_cNebe^^faR
^_db[d`[c(e[fW\_`d^aWb[fOWc[e[fTe`XW_dbeaW^f_`ed_
Ueb_faRf\d_e`d\feTcXab[M\c_c^f6c_SfdTT\cXd_cabfaRfdW_a\
aOaW^fH\aa[]f[e'_`a^efa`fTe`Ra`d_cabfab\MfabfTdcbGfd
^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfUW\_c Xeb_e`]fH\cb[e[]f`db[aUc(e[
Xab_`a\\e[f_`cd\f6c_SfdfY Med`fRa\\a6fWTZfBMC Musculoskelet DisordZfQVYKfLW\f>Y-QV,Y+G>5YZf[acG
YVZYY;80^YQ;KY VYK Q=YY VZ
2ceNc_fJL]f2Wc?e`fEE.P]fde Haan LJ]f2aeb`dd[_f29P,
2e`BSaRR^f:PPL]fIXSdR`a_SfP$]fvan Geenen RCIZfEd
_ceb_^f`e_W`bf_af6a`Bf^aabe`fdR_e`fWbcXaUTd`_Ueb_d\
Bbeefd`_S`aT\d^_Mf_SdbfdR_e`f_a_d\fBbeefd`_S`aT\d^_MZ
Knee Surg Sports Traumatol ArthroscZfQVYKfJWOf>VZf[acG
YVZYVV=0^VVY8= VYK V588= VZf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z

Van Munster CE]f2dMdf9]f)HW`dfP]f2d\Be`^f*.]f$c_[e
SddOfAPZfPcbcUd\fX\cbcXd\\MfcUTa`_db_f[cRRe`ebXefaR
cUT`aNeUeb_fabf_SefJ`Uf.WbX_cabfcbfPW\_cT\efIX\e`a
^c^f We^_cabbdc`ef,JPI +ZfMult SclerZfQVYKfLdb
Y;GY>5Q35;5Y;;Q>3;KZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

Kraal T]fAecUe`^f9]f7SefA]fIce`eNe\_f/]fNdbf[eb
AeBe`aUfP]fEygendaal D. PdbcTW\d_cabfWb[e`fdbde^
_Se^cdfRa`fR`a(ebf^SaW\[e`^GfaW_[d_e[f_eXSbc"Wefa`
6e\\ e^_dH\c^Se[f"WcXBfRc'fEFORT Open RevZfQVYKfPd`
YK-3,>+GK; YVKZf[acGfYVZY>VQ0QV5; 5Q3YZ3ZY;VV33Z
eFa\\eX_cabfQVYKfPd`Z

Van Nieuwenhuizen D]fI\a_f2P]f2\ecbfP]f1e`Hddbf<]fJ\c
dOdfDI]fCecUdb^fLL]f1db[e`_aTf4E]fEee`[eUdbfIP]
@ec?beNe\[fLFZf7Sefd^^aXcd_cabfHe_6eebfT`eaTe`d_cNe
e[eUdfdb[fTa^_aTe`d_cNefXaObc_cNefRWbX_cabcbOfdb[
Sed\_S `e\d_e[f"Wd\c_MfaRf\cRefcbf4C)fO`d[ef/fUebcb
OcaUdfTd_ceb_^ZfActa Neurochir (Wien)ZfQVYK
Pd`-Y8Y,>+G5=K 5;;Zf[acGfYVZYVV=0^VV=VY VYK
V>;YK QZfDTWHfQVYKf.eHfY>Z

Lambers KTA]f<dSUebfL]f@ec\cbOSfP9]fvan Bergen CJA]
I_WRBeb^fIJI]f2e`BSaRR^f:PPLZfJ`_S`a^XaTcXf\cR_]f[`c\\]
Rc\\fdb[fRc'f,9<..+fc^fdbfeRReX_cNef_`ed_Ueb_faT_cabfRa`
T`cUd`Mf_d\d`fa^_eaXSab[`d\f[eReX_^ZfKnee Surg Sports
Traumatol ArthroscZfQVYKfIeTfY>Zf[acG
YVZYVV=0^VVY8= VYK V58;= 6Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z

Oogheelkunde
@db[dOfJF]fNdbf@aac?fL]fNdbf:aa`fJ7]f1e`Be`BfI]
4c^^ef@E9]fIde\eb^f/D#]fI_aW_ebHeeBf@]fvan Dooren

Pec?e`cbOf<]fAae`HaaUfJ9]fA`eWBe\Udbf.]fEygendaal
D]fAW\^_`dfI2]fI_eNeb^fPZf9abO _e`Uf`e^W\_^faRf_Se
cAEfe\Ha6fT`a^_Se^c^GfHe6d`efaRf[e^_`WX_cNefUe_d\\a
^c^fBMC Musculoskelet DisordZfQVYKfIeTf8-QV,Y+G3Y5Z
[acGfYVZYY;80^YQ;KY VYK Q=;Y (Z
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Pa\ebdd`^f@L]fNdbf[ebfAeBe`aUfPEL]fEygendaal D, )S
9IZf7SefTd_Sadbd_aUMfaRf_Sefdb_e`ca`fHWb[\efaRf_Se
Ue[cd\fW\bd`fXa\\d_e`d\f\cOdUeb_ZfJ Shoulder Elbow SurgZ
QVYKfJWO-Q;,;+GY3K= Y5V3Zf[acG
YVZYVY80?Z?^eZQVYKZVYZVY=ZfDTWHfQVYKfJT`fQ>Z
Prki A, 2aeb`dd[_f29P]f1cNeebfL, NdbfI_eebHe`Oebf9]
The B, Eygendaal D. IW`OcXd\fdTT`adXSe^fRa`f_a_d\fe\Ha6
d`_S`aT\d^_ce^fW^cbOf[d_dfR`aUf_Sef<W_XSfJ`_S`aT\d^_M
@eOc^_e`ZfJ Shoulder Elbow Surg. QVYK
)X_-Q;,YV+GQVY= QVQQZf[acG
YVZYVY80?Z?^eZQVYKZVQZVQKZfDTWHfQVYKfLWbfY>Z
7SaaUe^ [ef:`ddRfP]f)__ebSec?Uf@E:]f1e`SdOebfJE]
<Wc?bfD]f2d`e\f#CLP]fvan den Borne MPJ]fBeumer A]fNdb
A`aeBSaNebfL]f<cbdb_f:L]f7e__e`aafD]f9WXd^fF]f2ae^
A4]fIXSa\_eb Eee_e`^f::PZfJO`eeUeb_fHe_6eeb
TSM^cXd\f_Se`dTc^_^fdb[f`d[ca\aOc^_^faRf^_`d_cRMcbOfTd
_ceb_^f6c_Sf^SaW\[e`fTdcbfcb_afbe6f_`ed_Ueb_f`e\d_e[
Xd_eOa`ce^fW^cbOfW\_`d^aWb[-fdbfe'T\a`d_a`Mf^_W[MZ
Musculoskelet Sci PractZfQVYKfJT`-3VGY KZf[acG
YVZYVY80?ZU^B^TZQVYKZVYZVV5ZfDTWHfQVYKfLdbfYYZ
1dbf[ebfDb[ef2/P, Keijsers R]fNdbf[ebfAeBe`aUfPEL]
Eygendaal D. /UdOcbOfdb[fX\d^^cRcXd_cabfaRfa^_eaXSab
[`c_c^f[c^^eXdb^faRf_SefXdTc_e\\WUGf `dM]fUdObe_cX
`e^abdbXefcUdOcbOfa`fXaUTW_e[f_aUaO`dTSMfShoulder Elbow. QVYKfJT`-YY,Q+GYQK Y>8Zf[acG
YVZYY==0Y=5;5=>QY;=58;88ZfDTWHfQVY;f.eHfY>Z
1dbf[e`f@ec?[ebfLL]f*cebSWc^fI9]fIaURa`[fPE]fNdbf[eb
AeBe`aUfPEL]f<aa`bHe`OfL*]fNdbf_f@ce_fD]fvan den
Borne MPJ. 7SefNd\WefaRf`d[caO`dTScXfUd`Be`^fcbf_Se
[cdOba^_cXf6a`B WTfaRf`a_d_a`fXWRRf_ed`^]fdbfd`_S`a
^XaTcXfXa``e\d_e[f^_W[MZfSkeletal RadiolZfQVYKfLWbfY3Z
[acGfYVZYVV=0^VVQ58 VYK V>Q5Y ;Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z
1dbf9ce^SaW_f4JP]f<Wc?bc^Ne\[fAL]f2aeb`dd[_f29P]
Elmans LHGJ, 2e`BSaRR^f:PPL] van Geenen RCIZfJ[e
"Wd_ef?acb_f\cbef`e^_a`d_cabfdb[fOaa[fT`e\cUcbd`MfX\cbc
Xd\faW_XaUe^fdR_e`f_a_d\fBbeefd`_S`aT\d^_MfW^cbOf_Se
.\e'cabf.c`^_fAd\dbXe`f_eXSbc"WeZfKneeZfQVYK
LWb-Q8,>+G=K3 ;VQZf[acG
YVZYVY80?ZBbeeZQVYKZV3ZVVQZfDTWHfQVYKfPdMfY=Z
1cbXeb_ebfFP]f<ebf)W[^_ebfA9]fAa^fE2]fBolder SBT]
:a^eb^f7Zf Wd\c_MfaRf\cRefdb[fSed\_Sf^_d_W^fdR_e`
:c`[\e^_abef`e^eX_cabfd`_S`aT\d^_MfcbfTd_ceb_^f6c_Sfdb
cbReX_e[f_a_d\fScTfT`a^_Se^c^ZfJ Bone Jt InfectZfQVYKfLdb
Y-3,Y+GYV Y5Zf[acGfYVZ=Y5V0?H?cZQ;>KVZfeFa\\eX_cab
QVYKZ
1cNeebfL]fIaURa`[fPE]f2aeb`dd[_f29P]fNdbf[ebfAeBe
`aUfPEL, Eygendaal D, IXScTTe`f/A]f<aa`bHe`OfL*Zf7Se
$^efaRfDTabMU^fRa`fIW`OcXd\fJTT`adXSe^fdb[f.`dX
_W`e^fcbfD\Ha6fIW`Oe`MGfJXXW`dXMfdb[f@e\cdHc\c_MfE`e
db[fEa^_ 7`dcbcbOZfArch Bone Jt SurgZfQVYK
Pd`-=,Q+GYKY YK;Z
1cNeebfL]fNdbf[ebfAeBe`aUfPEL]f<aa`bHe`OfL*]fCd_
_abfJ]fEdOef@]f2aeb`dd[_f29P]f4c\^abfF]fAdcbf:/]
Ldd`^Udf@9]fEygendaal DZf$^efdb[faW_XaUefaRfY]QQV
T`cUd`Mf_a_d\fe\Ha6fd`_S`aT\d^_ce^fR`aUf_SefJW^_`d\cdb
)`_SaTde[cXfJ^^aXcd_cabf*d_cabd\fLacb_fJ`_S`aT\d^_M
@eT\dXeUeb_f@eOc^_`MfQVV; QVY;ZfActa OrthopZfQVYK
JWOfQ=GY 8Zf[acGfYVZYV;V0Y=35>8=3ZQVYKZY85=>3QZ
&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
4c_?e^fI]fCaa`b_?efJ, 2aeb`dd[_f29P] 2e`BSaRR^f:PPL,
van Geenen RCI. CcOSe`f.WbX_cabfIXa`e^fdb[fId_c^RdX
_cabfcbfEd_ceb_^f6c_SfJb_e`aUe[cd\f)^_ead`_S`c_c^fFaU
Td`e[f6c_Sf)_Se`f4ed`fEd__e`b^faRf_Sef2beeGfQf#ed`^
dR_e`fAa_Sf7a_d\fdb[f$bcXab[M\d`f2beefJ`_S`aT\d^_ce^Z
J Knee SurgZfQVYKfPd`fQ=Zf[acGfYVZYV550^ VV>K
Y8;>KQ5Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
!6e`W^fD9]f4c\\cOebHW`Of*4]fIXSa\_e^f1J]fIaURa`[
PE]fEygendaal D]fNdbf[ebfAeBe`aUfPEZf*a`Ud_cNefNd\
We^fdb[fdRReX_cbOfRdX_a`^fRa`f_Sefe\Ha6f`dbOefaRfUa
_cabZfShoulder Elbow. QVYKfLWb-YY,>+GQY5 QQ3Zf[acG
YVZYY==0Y=5;5=>QY==Q;=YYZfDTWHfQVY=fIeTfYYZ

Radiologie
2W`BfI]fEee_e`^fE]fI_e\\d_af@]f<a``e^_ec?bfA]f[efLabOfE]
LaW`[dbfP]fF`eeUe`^f:L]fD`[BdUTf.]f[efLabOSf.]fKint
P]fIcUBeb^f9]f7dbc^fA]f7?cb J 7abfP]f1dbf<e`f1e\[eb
J]fEWb_fF]f2aaTUdbfP]fPdMfJZfIBe\e_d\fUW^X\efUd^^
\a^^fdb[f[a^e \cUc_cbOf_a'cXc_ce^fcbfUe_d^_d_cXfXa\a`eX
_d\fXdbXe`fTd_ceb_^ZfJ Cachexia Sarcopenia MuscleZfQVYK
JWO-YV,3+G;V> ;Y>Zf[acGfYVZYVVQ0?X^UZYQ3>8ZfDTWH
QVYKfPdMfY5Z
)T[dUf27P]fPd[c`a\d^f]f!6ce`^f@]fTerra MP]f@ecbdf.]
Ndbf<c?BfF*Zf7SefdXXW`dXMfaRfdbfcb?eX_cabf_eXSbc"We
Ra`f.\e'a`fSd\\WXc^f\abOW^f_eb[abf^Sed_SGfJfXd[dNe`cX

^_W[MZfFoot Ankle SurgZfQVYKfJT`fY8ZfTccGfIYQ8;
==>Y,YK+>VV5; Zf[acGfYVZYVY80?ZRd^ZQVYKZV3ZVV5Z
&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
7SaaUe^ [ef:`ddRfP]f)__ebSec?Uf@E:]f1e`SdOebfJE]
<Wc?bfD]f2d`e\f#CLP]fNdbf[ebfAa`befPEL]fAeWUe`fJ]
NdbfA`aeBSaNebfL]f<cbdb_f:L]fTetteroo E, 9WXd^fF]
2ae^fA4]fIXSa\_eb Eee_e`^f::PZfJO`eeUeb_fHe_6eeb
TSM^cXd\f_Se`dTc^_^fdb[f`d[ca\aOc^_^faRf^_`d_cRMcbOfTd
_ceb_^f6c_Sf^SaW\[e`fTdcbfcb_afbe6f_`ed_Ueb_f`e\d_e[
Xd_eOa`ce^fW^cbOfW\_`d^aWb[-fdbfe'T\a`d_a`Mf^_W[MZ
Musculoskelet Sci PractZfQVYKfJT`-3VGY KZf[acG
YVZYVY80?ZU^B^TZQVYKZVYZVV5ZfDTWHfQVYKfLdbfYYZ

Reumatologie
1dbfPW\\cOebfD]f[efLabOfECE]f2Wc?Te`f7P]fNdbf[e`f1eb
P]fAppels C]fAc?Be`BfF]fCd`He`^fLA]f[efPdbf#]fPa\e
bdd`f7CD]f7XSe_Ne`cBaNf/]f:aeBaaT @Wc_e`Udbf#EP]
Ndbf!eHebfL]fCd(e^fLP4]f4ee\fJDJP]f9WcUefLLZf:`d[
Wd\f_dTe`cbOf7*.fcbScHc_a`^fNe`^W^fXabNeb_cabd\f^Mb
_Se_cXf<PJ@<^fdR_e`fdXSceNcbOfXab_`a\\e[f[c^ed^efcb
Td_ceb_^f6c_Sf`SeWUd_ac[fd`_S`c_c^GfRc`^_ Med`f`e^W\_^faR
_Sef`db[aUc^e[fXab_`a\\e[f7J@Jf^_W[MZfAnn Rheum
DisZfQVYKfLWb-=;,8+G=38 =5>Zf[acGfYVZYY>80db
b`SeWU[c^ QVY; QY3K=VZfDTWHfQVYKfJT`f8Z
4e`Ne`^f2]f9WcUefLL]f7XSe_Ne`cBaNf/]f:e`d`[^fJC]f2aB
P@]fAppels CWY, Ndbf[e`f:`ddRRf49]fNdbf:`aebeb[de\
LC9P]f2a`^6dOebf9J]f1e`c^ Ndbf<ce`ebfLL]fCd(e^fLP4]
1c^fP-fFcXe`aZf7cUef_afUcbcUd\f[c^ed^efdX_cNc_Mfcbf`e
\d_cabf_af"Wd\c_MfaRf\cRe]fT`a[WX_cNc_M]fdb[f`d[caO`dTScX
[dUdOefYfMed`fdR_e`f[cdOba^c^fcbfT^a`cd_cXfd`_S`c_c^Z
Arthritis Res TherZfQVYKfLdbfY8-QY,Y+GQ5Zf[acG
YVZYY;80^Y>V=5 VYK Y;YY 3Z
4e`Ne`^f2]f9WcUefLL]f7XSe_Ne`cBaNf/]f:e`d`[^fJC]f2aB
P@]fAppels CWY, Ndbf[e`f:`ddRRf49]fNdbf:`aebeb[de\
LC9P]f2a`^6dOebf9J]f1e`c^ Ndbf<ce`ebfLL]fCd(e^fLP4]
1c^fPZfFaUTd`c^abfaRf[c^ed^efdX_cNc_MfUed^W`e^fcb
ed`\MfT^a`cd_cXfd`_S`c_c^fcbfW^Wd\fXd`eZfRheumatology
(Oxford). QVYKfLWbfY;ZfTccGfBe(QY5Zf[acG
YVZYVK>0`SeWUd_a\aOM0Be(QY5Zf&DTWHfdSed[faR
T`cb_%Z

Urologie
Van Brakel J, [efPWcbXBf2ec(e` IXS`dUdfIPE.]fCd(e
H`aeBf.4L]f<aS\ef:@Zf1e`6a`Nebfbce_ ^X`a_d\ef_e^_c^G
AeSdb[e\cbOfebfXab^e"Web_ce^fNaa`f\d_e`efN`WXS_Hdd`
Sec[ZfNed Tijdschr GeneeskdZfQVYKfLdbfQ5-Y8>ZfTccG
<Q5K=Z

Amphia Academie Infectious disease
Foundation
PW\[e`f7]fKluytmans-van den Bergh MFQ, NdbfPaW`cB
PIP]f@aUUefL]fF`a\\df@PEC]fAab_ebfPLP]f2\WM_Udb^
LJL4ZfJf[cdOba^_cXfd\Oa`c_SUfRa`f_Sef^W`Nec\\dbXefaR
[eeTf^W`OcXd\f^c_efcbReX_cab^fdR_e`fXa\a`eX_d\f^W`Oe`MZ
Infect Control Hosp EpidemiolZfQVYKfPdM-3V,5+G5=3
5=;Zf[acGfYVZYVY=0cXeZQVYKZ>8ZfDTWHfQVYKfPd`fY3Z
Kluytmans-van den Bergh MFQ, A`Wc?bcbO 1e`SdOebfEFL]
1db[ebH`aWXBe :`dW\^fFPLD]f[efA`dW6e`fD/:A]fAWc_
cbOfJ:P]f<ce[e`ebfAP]fNdbfD\(dBBe`fDEP]f.`ce[`cXS
J4]fCaTUdbfL]fJ\f*dceUcf*]f@a^^ebfL4J]f@Wc?^f:LCP]
IdNe\BaW\fECP]f1e`SW\^_fF]f1a^fPF]f1a^^fJ]fAab_eb
PLP]f2\WM_Udb^fLJL4-fIaPfI_W[Mf:`aWTZfFab_dX_
T`eXdW_cab^fcbf^cbO\e He[fa`fUW\_cT\e He[f`aaU^fRa`
Td_ceb_^f6c_Sfe'_eb[e[ ^TeX_`WUf \dX_dUd^e T`a
[WXcbOfDb_e`aHdX_e`cdXedefcbf<W_XSfSa^Tc_d\^GfdfX\W^
_e` `db[aUc^e[]fX`a^^aNe`]fbab cbRe`ca`c_Mf^_W[MZ
Lancet Infect Dis. QVYKf)X_-YK,YV+GYV8K YV=KZf[acG
YVZYVY80IY3=> >VKK,YK+>VQ8Q QZfDTWHfQVYKfJWO
Q>Z

1db[ebH`aWXBe :`dW\^fFPLD]f2dS\Ue_e`f:]f2\WM_
Udb^fL] Kluytmans-van den Bergh M]fPabbe_f<9]fIc
Uab^ebf:I]fIBaNf@9]f4a\RRfIbB^ebf$]f1a^^fJZf7Se
T`aTa^e[f<`WOf@e^c^_dbXef/b[e'f,<@/+fc^fba_fdfOaa[
Ued^W`efaRfdb_cHca_cXfeRReX_cNebe^^fcbf`e\d_cabf_af[`WO
`e^c^_dbXeZfBMJ Glob HealthZfQVYKfJWO
QY-3,3+GeVVY;>;Zf[acGfYVZYY>80HU?OS QVYK VVY;>;Z
eFa\\eX_cabfQVYKZ
4e_e`cbO^f1]f1eebeUdb^fL]f2\eeRUdbfJ]fden Bergh MK,
PW\[e`fE]f1e`SW\^_fF]f4c\\eU^ebf/] 2\WM_Udb^fLZfDNd\W
d_cabfaRfdbfcbfNc_`afUa[e\f6c_SfdfbaNe\f^_d_c^_cXd\fdT
T`adXSf_afUed^W`ef[cRRe`ebXe^fcbfHdX_e`cd\f^W`NcNd\faR
e'_eb[e[ ^TeX_`WUf \dX_dUd^e T`a[WXcbOfD^
XSe`cXScdfXa\cfabfdbfcbdbcUd_ef^W`RdXeZfAntimicrob Resist Infect ControlZfQVYKfLWbfY;-;GYV8Zf[acG
YVZYY;80^Y>=58 VYK V55; =ZfeFa\\eX_cabfQVYKZ

Kenniskern Amphia Academie
:ae[Sd`_fJ]f:e``c_^efA]fNdbf[e`fPee`f*]fNdbf:e\[a`T
P]fAeb_d\dfP] Boonman-de Winter L, IXaSMf7ZfE`a_d
Ucbe0SeTd`cbfVZ8f`d_cafcbfXd`[cdXf^W`Oe`MZfJ Cardiothor
Vasc Surg 2019;>>,IWTT\ZfQ+GfIY3=Zf
:aSd`fJ]f2ceNc_f@.]f1d\^_d`f:A]fCae^fJ4]f1dbf@ce_fDD]
NdbfPaW`cBf#]fAe`_eb^f9F]fBoonman-Winter LJ]fAa_^
P9]f<ebf@Wc?_e`fCP]f@W__ebf.CZf)TTa`_Wbc^_cXf^X`eeb
cbOfUa[e\^fRa`fScOS `c^BfUebfdb[f6aUebf_af[e_eX_f[c
d^_a\cXf[M^RWbX_cabfdb[fSed`_fRdc\W`ef6c_SfT`e^e`Ne[
e?eX_cabfR`dX_cabfcbf_SefXaUUWbc_MZfEur J Prev CardiolZ
QVYKfJT`-Q8,8+G8Y> 8Q>Zf[acG
YVZYY==0QV3=3;=>Y;;Y8==3ZfDTWHfQVY;f*aNfQ=Z
Ldb^^ebf79]fCa^^ecb(acfD]f1a^f</]f1eebfDL] Mulder
PGH, Ndbf[e`fCa\^_fJP]fNdbf[e`f9ddbf9Zf7SefcUTa`
_dbXefaRfcbX`ed^e[fd6d`ebe^^fRa`f[e\c`cWUfcbfe\[e`\M
Td_ceb_^f6c_Sf`cHfR`dX_W`e^fdR_e`fH\Wb_fXSe^_f6d\\
_`dWUdGfdf`e_`a^TeX_cNefXaSa`_f^_W[Mfabf`c^BfRdX_a`^
db[faW_XaUe^ZfBMC Emerg MedZfQVYKfLWb
Y>-YK,Y+G>3Zf[acGfYVZYY;80^YQ;=> VYK VQ3; (Z
@ac?e`^fLE]fCaTUdb^fFL]fLdb^^ebf79]fMulder PGH,
AWcUe`fP:]fCaf:C]f[ef:`aa_fC:4]f1eebfDL]fNdbf[e`
9ddbf9Zf7Sef@a\efaRf<e\c`cWUfdb[f)_Se`f@c^Bf.dX_a`^
abfPa`_d\c_MfcbfD\[e`\MfEd_ceb_^f6c_SfF`c_cXd\f9cUHf/^
XSeUcdf$b[e`OacbOfPd?a`f9a6e`f9cUHfJUTW_d_cabZ
Ann Vasc SurgZfQVYKf)X_-8VGQ=V Q=;ZeQZf[acG
YVZYVY80?ZdN^OZQVYKZVQZVY3ZfDTWHfQVYKfPdMf;Z
1dbfAWe\fDP]fPe[[eb^fPLP]fJ`ba\[W^^ebfDJ]fNdbf[eb
CeWNe\fD@]fAaS\Uec?e`f4F]f[ebfAae`fLJ]fPW\\e`f2a
Ha\[fJ]fBoonman-de Winter LJM]fNdbf@WUT_f<]f7cU
Ue`^f9.L]f1ee`UdbfP.J]f2dUTSWc^fLI]f:\d[BeNcXSfJ1]
IXSaeNe`^f@J]f9Wc_ebfE:P]fDc^e\f$9P]fAa^Be`f.L]
2\ecbfCFZfPd?a`f[eT`e^^cNef[c^a`[e`fc^fd^^aXcd_e[f6c_S
XSdbOe^fcbfdfX\W^_e`faRf^e`WUfdb[fW`cbefHcaUd`Be`^ZfJ
Psychosom ResZfQVYKf)X_-YQ5GYVK=K8Zf[acG
YVZYVY80?Z?T^MXSa`e^ZQVYKZYVK=K8ZfDTWHfQVYKfJWO
=Z
4e_e`cbO^f1]f1eebeUdb^fL]f2\eeRUdbfJ]f[ebfAe`OS
P2]fMulder P]f1e`SW\^_fF]f4c\\eU^ebf/]f2\WM_Udb^fLZ
DNd\Wd_cabfaRfdbfcbfNc_`afUa[e\f6c_SfdfbaNe\f^_d_c^_cXd\
dTT`adXSf_afUed^W`ef[cRRe`ebXe^fcbfHdX_e`cd\f^W`NcNd\
aRfe'_eb[e[ ^TeX_`WUf \dX_dUd^e T`a[WXcbOfD^
XSe`cXScdfXa\cfabfdbfcbdbcUd_ef^W`RdXeZfAntimicrob Resist Infect ControlZfQVYKfLWbfY;-;GYV8Zf[acG
YVZYY;80^Y>=58 VYK V55; =ZfeFa\\eX_cabfQVYKZ

Kenniskern Bestuur en juridische zaken
Ldb^^ebf79]fPa^BfFJ]fNdbfCaaR [ef9eTTe`fFFCJ]
4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL]fI_eMe`He`OfD4]fNdbf:dU
Ue`ebfJL]f[ef9dbOef<F]fNdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`f!ee
P]fde Bruijn RM, [ef1`ce^fL] 4c?^UdbfLC]fCaf:C]f:a
Hd`[SdbfE<]fNdbf[e`f9ddbf9ZfJfUW\_cXaUTabeb_fT`e
SdHc\c_d_cabfTd_S6dMf_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaR
[e\c`cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fcbfbee[faRfUd?a`fdH[aUc
bd\f^W`Oe`MGf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfHeRa`e db[ dR_e`
^_W[MZfBMC GeriatrZfQVYKfPd`fQV-YK,Y+G;=Zf[acG
YVZYY;80^YQ;== VYK YYVY =Z

Kenniskern Kwaliteit en Veiligheid
4c_?e^fP]fKruijff PEV]fCdd^e 2`aU6c?BfALLP]fNdbf[e`
CaeNebfL:]fLdb^ebf*D]fJH[af4.ZfESM^cXcdbfD'Te`c
ebXe^f6c_SfFaUUWbcXd_cbOf)`Odbf<abd_cabf6c_Sf_Se
@e\d_cNe^GfJf<W_XSf*d_cab6c[efDNd\Wd_cabfabf.dX_a`^
_Sd_f/bR\WebXefFab^eb_f@d_e^ZfNeurocrit CareZfQVYK
)X_->Y,Q+G>5= >83Zf[acGfYVZYVV=0^YQVQ; VYK
VV8=; ;Z

Zorgkern Cardiologie
A`Wbbe` 9df@aXXdfCE]f9cb^^ebf:F]fIUee\ef.L]fvan
Drimmelen AA]fIXSddR^UdfCL]f4e^_eb[a`TfEC]f@d[e
UdBe`fEF]fNdbf[ef2dUTfCL]fCae^fJ4]fA`WO_^fLL]
FCDF2 C.f/bNe^_cOd_a`^ZfFab_eUTa`d`Mf<`WOf7`ed_
Ueb_faRfFS`abcXfCed`_f.dc\W`ef4c_Sf@e[WXe[fD?eX_cab
.`dX_cabGf7SefFCDF2 C.f@eOc^_`MZfJACC Heart FailZ
QVYKfLdb-=,Y+GY> QYZf[acG
YVZYVY80?Z?XSRZQVY;ZYVZVYVZ

Zorgkern chirugie/Urologie/Bekkenbodemcentrum, oncologie
Ldb^^ebf79]fPa^BfFJ]fvan Hoof-de Lepper CCHA, Wielders D]fIee`[ebf7FL]fI_eMe`He`OfD4]fNdbf:dUUe`eb
JL]f[ef9dbOef<F]fNdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`f!eefP] [e
A`Wc?bf@P] [ef1`ce^fL] 4c?^UdbfLC]fCaf:C]f:aHd`[Sdb
E<]fNdbf[e`f9ddbf9ZfJfUW\_cXaUTabeb_fT`eSdHc\c_d_cab
Td_S6dMf_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaRf[e\c`cWUfcbfe\[e`\M

Ambitie
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PUBLICATIES
Td_ceb_^fcbfbee[faRfUd?a`fdH[aUcbd\f^W`Oe`MGf^_W[M
T`a_aXa\fRa`fdfHeRa`e db[ dR_e`f^_W[MZfBMC GeriatrZ
QVYKfPd`fQV-YK,Y+G;=Zf[acGfYVZYY;80^YQ;== VYK
YYVY =Z
Ldb^^ebf79]fI_eMe`He`OfD4]f9dbOebHe`OfLFP]fde Lepper
CCHAVH, Wielders D, Iee`[ebf7FL]f[ef9dbOef<F]f4c?^
UdbfLC]fCaf:C]f:aHd`[SdbfE<]fNdbfJ\TSebf@]fNdbf[e`
9ddbf9ZfPW\_cUa[d\fT`eSdHc\c_d_cabf_af`e[WXef_SefcbXc
[ebXefaRf[e\c`cWUfdb[fa_Se`fd[Ne`^efeNeb_^fcbfe\[e`\M
Td_ceb_^fWb[e`OacbOfe\eX_cNefUd?a`fdH[aUcbd\f^W`Oe`MG
JbfWbXab_`a\\e[fHeRa`e db[ dR_e`f^_W[MZfPLoS OneZfQVYK
LWbfY>-Y3,8+GeVQY;Y5QZf[acG
YVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQY;Y5QZfeFa\\eX_cabfQVYKZ
Ee_e`^fFP9]f[ef1`ce^fL]f@e[eBe`fI]f7cUUdbf@]fDc?XBf:1]
I_eWbebHe`OfI9]fVerbogt N, Caf:C]fNdbfAW^^XSHdXSfLL]
Ndbf[e`f9ddbf9ZfFa^_ eRReX_cNebe^^faRf_Sef_`ed_Ueb_^
Ra`fX`c_cXd\f\cUHfc^XSeUcdfcbf_Sefe\[e`\MfTaTW\d_cabZfJ
Vasc SurgZfQVYKfJWO-=V,Q+G5>V 5>;ZeYZf[acG
YVZYVY80?Z?N^ZQVY;ZYYZV3QZfDTWHfQVYKfPd`fQ5Z
I_eWbebHe`OfI9]f[ef1`ce^fL]f@dd_^fL4]fVerbogt N]f9a[[e`
E]fNdbfDc?XBf:L]f1eebfDL]f[ef:`aa_fC:]fCaf:C]fNdbf[e`
9ddbf9Zf/UTa`_db_f[cRRe`ebXe^fHe_6eebf"Wd\c_MfaRf\cRe
db[fSed\_Sf^_d_W^fcbfe\[e`\MfTd_ceb_^f^WRRe`cbOfR`aUfX`c_
cXd\f\cUHfc^XSeUcdZfClin Interv AgingZfQVYKfLW\
;-Y3GYQQY YQQ8Zf[acGfYVZQY3=0F/JZIQVQ=Q5ZfeFa\\eX
_cabfQVYKZ

Zorgkern fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en dietetiek
Ldb^^ebf79]fPa^BfFJ]fNdbfCaaR [ef9eTTe`fFFCJ]f4ce\
[e`^f<]fIee`[ebf7FL]fI_eMe`He`OfD4]fNdbf:dUUe`eb
JL]f[ef9dbOef<F]fvan Alphen R, van der Zee M, [efA`Wc?b
@P] [ef1`ce^fL] 4c?^UdbfLC]fCaf:C]f:aHd`[SdbfE<]fNdb
[e`f9ddbf9ZfJfUW\_cXaUTabeb_fT`eSdHc\c_d_cabfTd_S6dM
_af`e[WXef_SefcbXc[ebXefaRf[e\c`cWUfcbfe\[e`\MfTd_ceb_^fcb
bee[faRfUd?a`fdH[aUcbd\f^W`Oe`MGf^_W[MfT`a_aXa\fRa`fd
HeRa`e db[ dR_e`f^_W[MZfBMC GeriatrZfQVYKfPd`
QV-YK,Y+G;=Zf[acGfYVZYY;80^YQ;== VYK YYVY =Z
Ldb^^ebf79]fI_eMe`He`OfD4]f9dbOebHe`OfLFP]f[ef9eT
Te`fFFCJ1C]f4ce\[e`^f<]fIee`[ebf7FL]f[ef9dbOef<F,
4c?^UdbfLC]fCaf:C]f:aHd`[SdbfE<]fvan Alphen R, Ndb
[e`f9ddbf9ZfPW\_cUa[d\fT`eSdHc\c_d_cabf_af`e[WXef_Sefcb
Xc[ebXefaRf[e\c`cWUfdb[fa_Se`fd[Ne`^efeNeb_^fcbfe\[e`\M
Td_ceb_^fWb[e`OacbOfe\eX_cNefUd?a`fdH[aUcbd\f^W`Oe`MG
JbfWbXab_`a\\e[fHeRa`e db[ dR_e`f^_W[MZfPLoS OneZfQVYK
LWbfY>-Y3,8+GeVQY;Y5QZf[acG
YVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQY;Y5QZfeFa\\eX_cabfQVYKZ

Zorgkern Gynaecologie
Id\cUdb^fI]f:aNde`_^fL]fde Jong N, NdbfAdNe\fL]fITeB^bc
?[e`f9Zf7S`ee [cUeb^cabd\fH\d[[e`fW\_`d^abaO`dTSMf6c_S
_SefA\d[[e`IXdb,+faNe`e^_cUd_e^fTa^_fNac[f`e^c[Wd\
abef6eeBfdR_e`f[e\cNe`MZfDW`fJ Obstet Gynecol Reprod Biol
XZfQVYKfPdMfY3->GYVVV>VZf[acG
YVZYVY80?ZeW`a'ZQVYKZYVVV>VZfeFa\\eX_cabfQVYKfLW\Z

Zorgkern Interne Geneeskunde
9eebeUdbfA]f.`dbBebfP:]fFaWTf1PC]fCeb[`cB^fPE]
2`Wc_f4]fE\dc^ce`fE4]fNdbf@W_SfI]fVerstijnen JAMC]f4aW
_e`^fP4LP]fA\aUUe^_ecbfCP]f$M\ [ef:`aa_fFJZfI_dOe
^TeXcRcXf[c^ed^ef`eXW``ebXefdb[f^W`NcNd\fcbf\aXd\c(e[fdb[
`eOcabd\\Mfd[NdbXe[fXW_dbeaW^fUe\dbaUdZfEur J Surg
OncolZfQVYKfPdM-35,5+G;Q5 ;>YZf[acG
YVZYVY80?Ze?^aZQVYKZVYZQQ5ZfDTWHfQVYKf.eHf5Z
I_dTe`^Udf9]fNdbf[ebfA`cbBf:]fNdbf[e`fDb[efL]fAa[e\ce`
J:]fNdbf4e`cbOfCP]fHurkmans PCWM]fPed`cbfP9]fNdb
[e`fPeW\eb [efLabOfJD]fD^XSe`fLF]f$_eb^fDP4LZf/\\be^^
Ee`XeT_cab^fdb[f<eT`e^^cabfJ`efJ^^aXcd_e[f6c_SfCed\_S
@e\d_e[f Wd\c_MfaRff9cRefcbf#aW_Sf6c_Sf/bR\dUUd_a`M
Aa6e\f<c^ed^eZfInt J Behav MedZfQVYKfJWO-Q8,3+G3Y5
3Q8Zf[acGfYVZYVV=0^YQ5QK VYK VK=KY 8Z

Zorgkern Kindergeneeskunde
2WcTe`fI]f1e\[BdUTfDLP]f[efPdbfIJ]fAdbBe`^fC]f1e`
(ec?\f<]fIT`dbOe`^f9]fJ`_^fPP4]fvan Achterberg JAMM]
Harzing BSK]f@c?Be`^fJFLF]fNdbfDbOe\ebfL]f!db[Naa`_
I4C]fPd_Sc?^^ebfLLE]fNdbf[ef:aa`f9JPf<ef(ceBebSWc^
FL:e`fd\^fNe`Hcb[cbO^T`aRe^^cabd\f_W^^ebf[efBcb[e`Oe
bee^BWb[efebfSe_f?eWO[[aUecbf,L/1DI+fGfJH^_`dX_^
D$I$CP XabO`e^fQVYKZfJGZ Tijdschr Jeugdgezondheidsz.
QVYK-5YGY>KZ

Zorgkern Laboratorium voor
microbiologie en infectiepreventie
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Ambitie

Faa\ebfLEP]f[ebf<`c?Ne`fDEP]f2\WM_Udb^fLJL4]f1e`6ec?
LL]f9dUHe`_^fAJ]fIae`fLJFL] Verhulst C]f4e`_SecUfC.9]
2a\6c?XBfDZf<eNe\aTUeb_faRfdbfd\Oa`c_SUf_af[c^X`cUc
bd_efHe_6eebfT\d^Uc[ fdb[fXS`aUa^aUd\ Ue[cd_e[
JUTFf \dX_dUd^efT`a[WX_cabfcbfD^XSe`cXScdfXa\cfHM
e\dHa`d_efTSeba_MTcXfdb[fOeba_MTcXfXSd`dX_e`c(d_cabZfJ
Antimicrob Chemother. QVYKfJWOfQ5ZfTccGf[B(>8QZf[acG
YVZYVK>0?dX0[B(>8QZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
2\WM_Udb^ Ndbf[ebfAe`OSfP. ]fA`Wc?bcbO 1e`SdOeb
EFL]f1db[ebH`aWXBe :`dW\^fFPLD]f[efA`dW6e`fD/:A]
AWc_cbOfJ:P]f<ce[e`ebfAP]fNdbfD\(dBBe`fDEP]f.`ce[`cXS
J4]fCaTUdbfL]fJ\f*dceUcf*]f@a^^ebfL4J]f@Wc?^f:LCP]
IdNe\BaW\fECP]fVerhulst C]f1a^fPF]f1a^^fJ]fAab_eb
PLP]f2\WM_Udb^fLJL4-fIaPfI_W[Mf:`aWTZfFab_dX_fT`e
XdW_cab^fcbf^cbO\e He[fa`fUW\_cT\e He[f`aaU^fRa`fTd
_ceb_^f6c_Sfe'_eb[e[ ^TeX_`WUf \dX_dUd^e T`a[WXcbO
Db_e`aHdX_e`cdXedefcbf<W_XSfSa^Tc_d\^GfdfX\W^_e` `db
[aUc^e[]fX`a^^aNe`]fbab cbRe`ca`c_Mf^_W[MZfLancet Infect
Dis. QVYKf)X_-YK,YV+GYV8K YV=KZf[acGfYVZYVY80IY3=>
>VKK,YK+>VQ8Q QZfDTWHfQVYKfJWOfQ>Z
PW\[e`f7]f2\WM_Udb^ Ndbf[ebfAe`OSfP. ]fNdbfPaW`cB
PIP]fRomme J, F`a\\df@PEC]fAab_ebfPLP]f2\WM_Udb^
LJL4ZfJf[cdOba^_cXfd\Oa`c_SUfRa`f_Sef^W`Nec\\dbXefaR
[eeTf^W`OcXd\f^c_efcbReX_cab^fdR_e`fXa\a`eX_d\f^W`Oe`MZfInfect Control Hosp EpidemiolZfQVYKfPdM-3V,5+G5=3 5=;Z
[acGfYVZYVY=0cXeZQVYKZ>8ZfDTWHfQVYKfPd`fY3Z
1dbf<W\UfD]f7Sa\ebfJ7@]fEe__e`^^abfJ]fNdbf@aac?ebfPI]
Willemsen I]fPa\ebdd`fE]f<dUebfP]f:`W_eBefE]f)a^_Na
Oe\fE]f2Wc?Te`fDL]fCe`_aOSfFPEP]f1db[ebH`aWXBe
:`dW\^fFPLD]fIXSa\cbOfPZfCcOSfT`eNd\ebXefaRfUW\_c[`WO
`e^c^_db_fDb_e`aHdX_e`cdXedefdUabOf`e^c[eb_^faRf\abO
_e`UfXd`efRdXc\c_ce^fcbfJU^_e`[dU]f_Sef*e_Se`\db[^Z
PLoS OneZfQVYKfIeTfYQ-Y3,K+GeVQQQQVVZf[acG
YVZY>=Y0?aW`bd\ZTabeZVQQQQVVZfeFa\\eX_cabfQVYKZ
Weterings V, 1eebeUdb^fL]f2\eeRUdbfJ]f[ebfAe`OSfP2]
PW\[e`fE]fVerhulst C, Willemsen I, 2\WM_Udb^fLZfDNd\Wd_cab
aRfdbfcbfNc_`afUa[e\f6c_SfdfbaNe\f^_d_c^_cXd\fdTT`adXSf_a
Ued^W`ef[cRRe`ebXe^fcbfHdX_e`cd\f^W`NcNd\faRfe'_eb[e[
^TeX_`WUf \dX_dUd^e T`a[WXcbOfD^XSe`cXScdfXa\cfabfdb
cbdbcUd_ef^W`RdXeZfAntimicrob Resist Infect ControlZfQVYK
LWbfY;-;GYV8Zf[acGfYVZYY;80^Y>=58 VYK V55; =ZfeFa\
\eX_cabfQVYKZ

2ceNc_fJL]f2Wc?e`fEE.P]f[efCddbf9L] Koenraadt KLM,
2e`BSaRR^f:PPL]fIXSdR`a_SfP$]fNdbf:eebebf@F/ZfEd
_ceb_^f`e_W`bf_af6a`Bf^aabe`fdR_e`fWbcXaUTd`_Ueb_d\
Bbeefd`_S`aT\d^_Mf_SdbfdR_e`f_a_d\fBbeefd`_S`aT\d^_MZ
Knee Surg Sports Traumatol ArthroscZfQVYKfJWOf>VZf[acG
YVZYVV=0^VVY8= VYK V588= VZf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z
E`BcfJ] Koenraadt KLM, Viveen J, NdbfI_eebHe`Oebf9]f7Se
A]fDMOeb[dd\f<ZfIW`OcXd\fdTT`adXSe^fRa`f_a_d\fe\Ha6
d`_S`aT\d^_ce^fW^cbOf[d_dfR`aUf_Sef<W_XSfJ`_S`aT\d^_M
@eOc^_e`ZfJ Shoulder Elbow Surg. QVYKf)X_-Q;,YV+GQVY=
QVQQZf[acGfYVZYVY80?Z?^eZQVYKZVQZVQKZfDTWHfQVYKfLWb
Y>Z
1dbf9ce^SaW_f4JP]f<Wc?bc^Ne\[fAL]fKoenraadt KLM]fD\
Udb^f9C:L]f2e`BSaRR^f:PPL]fNdbf:eebebf@F/ZfJ[e
"Wd_ef?acb_f\cbef`e^_a`d_cabfdb[fOaa[fT`e\cUcbd`M
X\cbcXd\faW_XaUe^fdR_e`f_a_d\fBbeefd`_S`aT\d^_MfW^cbOf_Se
.\e'cabf.c`^_fAd\dbXe`f_eXSbc"WeZfKneeZfQVYK
LWb-Q8,>+G=K3 ;VQZf[acGfYVZYVY80?ZBbeeZQVYKZV3ZVVQZ
DTWHfQVYKfPdMfY=Z
Viveen J, IaURa`[fPE]fKoenraadt KLM]fNdbf[ebfAeBe`aU
PEL, DMOeb[dd\f<, IXScTTe`f/A]f<aa`bHe`OfL*Zf7Sef$^e
aRfDTabMU^fRa`fIW`OcXd\fJTT`adXSe^fdb[f.`dX_W`e^fcb
D\Ha6fIW`Oe`MGfJXXW`dXMfdb[f@e\cdHc\c_MfE`e fdb[fEa^_
7`dcbcbOZfArch Bone Jt SurgZfQVYKfPd`-=,Q+GYKY YK;Z
Viveen J, Ndbf[ebfAeBe`aUfPEL]f<aa`bHe`OfL*]fCd__ab
J]fEdOef@]fKoenraadt KLM]f4c\^abfF]fAdcbf:/]fLdd`^Ud
@9]fDMOeb[dd\f<Zf$^efdb[faW_XaUefaRfY]QQVfT`cUd`M
_a_d\fe\Ha6fd`_S`aT\d^_ce^fR`aUf_SefJW^_`d\cdbf)`
_SaTde[cXfJ^^aXcd_cabf*d_cabd\fLacb_fJ`_S`aT\d^_Mf@e
T\dXeUeb_f@eOc^_`MfQVV; QVY;ZfActa OrthopZfQVYKfJWO
Q=GY 8Zf[acGfYVZYV;V0Y=35>8=3ZQVYKZY85=>3QZf&DTWH
dSed[faRfT`cb_%Z
4c_?e^fI]fCaa`b_?efJ]fKoenraadt KLM, 2e`BSaRR^f:PPL,
Ndbf:eebebf@F/ZfCcOSe`f.WbX_cabfIXa`e^fdb[fId_c^RdX
_cabfcbfEd_ceb_^f6c_SfJb_e`aUe[cd\f)^_ead`_S`c_c^fFaU
Td`e[f6c_Sf)_Se`f4ed`fEd__e`b^faRf_Sef2beeGfQf#ed`^
dR_e`fAa_Sf7a_d\fdb[f$bcXab[M\d`f2beefJ`_S`aT\d^_ce^Zf
J Knee SurgZfQVYKfPd`fQ=Zf[acGfYVZYV550^ VV>K
Y8;>KQ5Zf&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

Weterings V, 1eebeUdb^fL]fvan Rijen M, 2\WM_Udb^fLZ
E`eNd\ebXefaRfbd^d\fXd``cdOe
aRfUe_ScXc\\cb `e^c^_db_
I_dTSM\aXaXXW^fdW`eW^fcbfTd
_ceb_^fd_fSa^Tc_d\fd[Uc^^cabfcb
7Sef*e_Se`\db[^]fQVYV QVY=G
dbfaH^e`Nd_cabd\f^_W[MZfClin
Microbiol InfectZfQVYKfPd`fQ=Z
TccGfIYYK; =3>,YK+>VYY3 3Z
[acG
YVZYVY80?ZXUcZQVYKZV>ZVYQZ
&DTWHfdSed[faRfT`cb_%Z

Zorgkern Orthopedie /
revalidatiegeneeskunde / sportgeneeskunde
Caa`b_?efJ]f2Wc?e`fEE.P]fNdb
:cbbeBebfA7]fKoenraadt KLM,
Ndbf:eebebf@F/]f2e`BSaRR^
:PPL]fNdbfCee`6dd`[ebf@LZ
E`aOba^_cXf.dX_a`^fRa`f@e_W`b
_afITa`_fJR_e`fCcOSf7cHcd\f)^
_ea_aUMGfJf<c`eX_e[fJXMX\cX
:`dTSfJTT`adXSZfAm J Sports
MedZfQVYKfLW\-3=,;+GY;53
Y;8QZf[acG
YVZYY==0V>8>5385YK;3K3=8Z
DTWHfQVYKfLWbf>Z
2ec?^e`^f@]f2Wc?e`fEE.P]fKoenraadt KLM]fNdbf[ebfAeBe`aU
PEL]f:e``c_^Ud A\eeBe`fF9D]
AeWUe`fJ]f.`cbO^ <`e^eb
PC4]fDMOeb[dd\f<ZfDRReX_cNe
be^^faRf^_db[d`[c(e[fW\_`d
^aWb[fOWc[e[fTe`XW_dbeaW^
_`ed_Ueb_faRf\d_e`d\feTc
Xab[M\c_c^f6c_SfdTT\cXd_cabfaR
dW_a\aOaW^fH\aa[]f[e'_`a^efa`
Te`Ra`d_cabfab\MfabfTdcbGfd
^_W[MfT`a_aXa\fRa`fdfUW\_c
Xeb_e`]fH\cb[e[]f`db[aUc(e[
Xab_`a\\e[f_`cd\f6c_SfdfY Med`
Ra\\a6fWTZfBMC Musculoskelet
DisordZfQVYKfLW\
>Y-QV,Y+G>5YZf[acG
YVZYY;80^YQ;KY VYK Q=YY VZ

Veiliger.
Persoonlijker.
Efficiënter.

