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VOORWOORD
De klassieke opleiding moet niet dienen om kennis bij te
brengen, maar om geesten te vormen, in staat tot weten en
scheppen. [Teodor de Wyzewa]

T

ijdens de opleiding Geneeskunde ontwikkelt de zorgprofessional een stevig kennisfundament. Daarna is het de
kunst de geest te prikkelen en te inspireren om het
weten uit te breiden en als uitgangspunt te gebruiken om te
gaan scheppen. Medewerkers stimuleren en het juiste onderzoeksklimaat faciliteren zijn belangrijke taken van het
ziekenhuis.
“Amphia is gelinkt aan universitaire centra, de bronnen van
wetenschappelijk onderzoek”, vertelt Remco Djamin, voorzitter van de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia
(MSB-A). “Academische instellingen hebben de expertise, wij
de patiënten én veel ideeën. Het beste van twee werelden
komt dan bijeen. Dat moeten we waarborgen.”
Dit doet Amphia onder andere door het instellen van hoogleraren. “Ons ziekenhuis kent nu vier hoogleraren en we hebben
de ambitie om dit aantal uit te breiden”, vertelt Olof Suttorp,
voorzitter van de Raad van Bestuur. “Als STZ-ziekenhuis kies
je ervoor jezelf op academisch niveau op een aantal onderwerpen te verbijzonderen. Samenwerking in opleiding, onderzoek
en innovatie versterkt de kennispositie van het ziekenhuis en
komt de specialistische patiëntenzorg ten goede. Amphia
heeft vijf zwaartepunten waar extra aandacht voor is: Oncologie, Hart, Long & Vaten, Bewegen, Vrouw Moeder Kind en
Gezond Ouder Worden. Het streven is om voor ieder zwaartepunt ten minste één hoogleraar te kunnen instellen.”
Inmiddels is ook in de praktijk gebleken dat Amphia wezenlijk
bijdraagt aan onderzoek. Verderop in deze uitgave leest u bijvoorbeeld dat wij tot de top drie van de STZ-ziekenhuizen
behoren wat betreft de groei van het aantal publicaties en de
zogeheten Citation Impact-score. Olof Suttorp: “Daarnaast
zijn vorig jaar 13 mensen binnen Amphia gepromoveerd – een
aantal waar we echt trots op mogen zijn.”

Prod. Feb 2016 NL/UCV/0032/15(1)c

Amphia kiest voor een geïntegreerde aanpak. Remco Djamin:
“Dat betekent dat opleiding, onderzoek en wetenschap met

Remco Djamin en Olof Suttorp

elkaar verweven zijn en elkaar versterken. De afgelopen jaren
zijn we enorm gegroeid in het aantal opleidingen. Dat leidt tot
meer mensen én meer onderzoek.”
Het betreft niet alleen plekken voor coassistenten en basisartsen in opleiding tot medisch specialist, maar ook voor
verpleegkundig specialisten, researchcoördinatoren en stafmedewerkers. Voorbeelden hiervan leest u in deze tweede
editie van ons wetenschapsmagazine Ambitie.

Remco Djamin

Olof Suttorp

voorzitter MSB-A

voorzitter Raad van Bestuur
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ONDERZOEK

DE VOOR- EN NADELEN VAN GESPONSORD EN EIGEN ONDERZOEK

INTERNATIONALE BEKENDHEID
VERSUS LOKALE VRIJHEID
Een deel van de (internationale) onderzoeken in Nederlandse ziekenhuizen
wordt geïnitieerd en daarmee ook deels vergoed door farmaceutische
bedrijven. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek met nieuwe medicatie voor
de behandeling van familiaire hypercholesterolemie, of kortweg FH. “Deze
veelbelovende medicijnen, de zogenoemde PCSK9-remmers, worden ook in
studieverband onderzocht binnen Amphia. De vakgroep Interne Geneeskunde
is sinds eind vorig jaar één van de regionale expertisecentra op het gebied van
FH”, vertelt internist-vasculair geneeskundige Mariëtte Kappers. “Daarbij
werk ik nauw samen met mijn directe collega Coen van Guldener, kinderarts
Ron van Beek en verpleegkundig specialist Danick Werner.”

FH
“Mensen met FH hebben een bepaald gen
dat zorgt voor een verhoogde cholesterolwaarde in het bloed. Dat is een risicofactor
voor hart- en vaatziekten. Zij merken daar
in het dagelijks leven niet veel van, maar
doordat zij al vanaf hun geboorte
verhoogde cholesterolwaarden hebben,
kan dit op relatief jonge leeftijd leiden tot
hart- en vaatproblemen. Daarom is het
belangrijk dat we deze mensen tijdig
opsporen en met medicatie hun cholesterol verlagen. Van de naar schatting 70.000
mensen met FH in Nederland zijn er op dit
moment zo’n 30.000 opgespoord. Stichting
LEEFH in Amsterdam (voorheen STOEH)
heeft als doel al deze mensen op te sporen.
Zij worden daarbij geholpen door diverse
regionale LEEFH-expertisecentra, waaronder Amphia.”

Stamboom
Verpleegkundig specialist Danick Werner
vult aan: “Omdat FH erfelijk is, brengen we
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van iedere nieuwe patiënt de stamboom in
kaart. Dat doen we tijdens het speciale FHspreekuur. Daar zorgen we ervoor dat we
alle gezinsleden van de patiënt in beeld
krijgen, zodat zij ook onderzocht kunnen
worden op FH, als ze dat willen. De kinderen van mensen bij wie FH is vastgesteld,
verwijzen we naar de kinderarts. Inmiddels
hebben we een indrukwekkende landelijke
database opgebouwd, die LEEFH in staat
stelt om gericht vervolgonderzoek te doen.
Wat dat betreft loopt Nederland voorop
ten opzichte van veel andere landen.”

maar dat is niet zo. We krijgen een vergoeding voor de kosten die we maken.”

Eigen onderzoek
Binnen de Zorgkern Interne Geneeskunde
vindt ook eigen onderzoek plaats. “Het
voordeel daarvan is dat je de opzet helemaal zelf bepaalt. Daar staat tegenover dat
je de financiering ook zelf rond moet zien
te krijgen en dan heb je het al gauw over
tienduizenden euro’s of meer. Het kost
behoorlijk wat moeite om zo’n bedrag bij
elkaar te krijgen, zeker voor een specialist

Profilering
“Deelname aan gesponsord farmaceutisch
onderzoek is voor ons belangrijk”, vertelt
Mariëtte Kappers. “We blijven op de hoogte
van de nieuwste medicijnen, doen er ervaring mee op, het is goed voor onze
profilering en het zorgt ervoor dat we kunnen deelnemen aan internationaal
onderzoek. Er wordt nog weleens gedacht
dat dit soort onderzoek veel geld oplevert,

Tips van Mariëtte

• Met gesponsord onderzoek kun je jezelf
internationaal op de kaart zetten als
expertisecentrum.
• Eigen onderzoek geeft je meer vrijheid,
maar je moet wel zelf de financiering
regelen.
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Danick Werner en Mariette Kappers

die werkt in een perifeer ziekenhuis als
Amphia. Binnen academische ziekenhuizen is vaak meer tijd om subsidies aan te
vragen.”

Nierschade voorkomen
“Voor mijn eigen promotie heb ik destijds
onderzoek gedaan naar angiogeneseremmers. Dat zijn medicijnen die de aanmaak
van nieuwe bloedvaten afremmen en die
worden voorgeschreven aan mensen met
bepaalde vormen van kanker. Doordat er
minder bloedvaten worden aangemaakt,
neemt ook de bloedtoevoer naar de tumoren af, waardoor die minder snel groeien.
Helaas geven angiogeneseremmers ook
bijwerkingen, waaronder hoge bloeddruk
en nierschade. Een vroege aanwijzing voor
het optreden van nierschade is mogelijk
het uitscheiden van bepaalde cellen uit de
nieren in de urine. In mijn eigen promotie-

onderzoek hebben we onder meer het ontstaan van nierschade onderzocht en in het
vervolgonderzoek – waarbij ik copromotor
ben – onderzoeken we onder andere of
deze cellen mogelijk een vroege marker zijn
voor het optreden van nierschade tijdens
angiogeneseremming. Zo hopen we in de
toekomst nierschade bij kankerpatiënten
in een vroeger stadium op te sporen en
eventueel te voorkomen.”

medicijnen, actuele kennis vergaart en
jezelf internationaal op de kaart zet als
expertisecentrum. Eigen onderzoek doen
geeft je de vrijheid om het helemaal zelf in
te vullen. Dat is natuurlijk prachtig, maar
je moet wel zelf voor de financiering zorgen. Hierbij werken we regelmatig samen
met academische ziekenhuizen, zoals het
Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam.”//

De voornaamste verschillen
Mariëtte Kappers heeft beide soorten
onderzoek meegemaakt en ziet duidelijke
verschillen. “Onderzoek geïnitieerd vanuit
de farmaceutische industrie wordt weliswaar deels vergoed, maar alle aspecten van
het onderzoek worden tot in detail voorgeschreven. Je hoeft het feitelijk alleen nog
maar uit te voeren. Daar staat tegenover
dat je veel ervaring opdoet met nieuwe

Ambitie
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COLUMN ARJEN RIJKEN

MEER AANDACHT VOOR DE JUISTE
INFRASTRUCTUUR
A

mphia is één van de 26 STZ-ziekenhuizen in
Nederland. De STZ-status impliceert niet
alleen specialistische (topreferente) zorg,
maar ook verpleegkundige en (para)medische opleidingen en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
In het bestuur van de coöperatie van medisch
specialisten van Amphia (MSB-A) ben ik als
bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille Wetenschap & Opleiding.
Onlangs heeft de Universiteit Leiden
een analyse verricht van de wetenschappelijke output van de STZziekenhuizen in Nederland. Daarin
staat Amphia wat betreft het aantal
publicaties op de twaalfde plaats (633
publicaties van 2004–2014). Belangrijk
is te vermelden dat Amphia in vergelijking tot de vorige periode (1998–2010)
ruim 60 procent is gestegen in het aantal publicaties en daarmee tot de top 3
behoort. Onze mean field normalization
citation score (Citation Impact) is bovengemiddeld, namelijk 1,6 (het gemiddelde
is 1,31). Ook hierin staat Amphia op de
derde plaats. We publiceren dus minder
dan veel andere STZ-ziekenhuizen,
maar onze progressie is groter en we
staan in betere bladen.
Toch moeten we helaas concluderen
dat, ondanks alle inspanningen in het
verleden en de oprichting van een
Amphia Academie, de ondersteuning
van de wetenschap en de bekendheid
van de Academie nog onvoldoende zijn.
Voorheen participeerden wij in veel studies en behoorde Amphia tot de
top-includeerders, een status die bij een
STZ-ziekenhuis hoort. De lokale haalbaarheid van een studie moet vooraf
getoetst worden. We merken dat dit bij
Amphia gemiddeld lang duurt. Hierdoor
lopen studies vertraging op, wat het

onderzoeksklimaat niet ten goede komt. Ook
liggen studies binnen Amphia nog te lang
ter beoordeling, waardoor wij studies mislopen.
Inmiddels zijn we begonnen met een herinrichting van de onderzoeksinfrastructuur,
onder andere met de benoeming van een
medisch specialist als decaan (dr. Marja
Dijksterhuis) en de oprichting van een
Centrale Wetenschapscommissie (CWC).
In deze commissie zitten onder andere
een lid van de Raad van Bestuur, een
wetenschapscoördinator, een lid van
het MSB-A-bestuur, de decaan van de
Amphia Academie en een researchverpleegkundige. Een van de eerste zaken
die we moeten regelen, is de doorlooptijd verbeteren van het toetsen van de
lokale haalbaarheid. Ook krijgt de
Amphia Academie een centralere positie in het ziekenhuis, namelijk in de
bibliotheek. Daar willen we gaan starten met een wetenschapsloket waar
onderzoekers laagdrempelig informatie en begeleiding kunnen krijgen. Zo
willen wij niet alleen het participeren
in studies bevorderen, maar juist ook
het zelf initiëren van studies faciliteren. Niet alleen belangrijk voor onze
STZ-status, maar ook voor een constructieve omgeving voor wetenschappelijk onderzoek.
In mijn rol als bestuurder binnen het
MSB-A merk ik dat er heel veel wetenschappelijk bevlogen mensen werken in
Amphia, die bereid zijn om tijd en energie
te steken in dit onderdeel van onze STZstatus. Dit maakt ons samen wetenschappelijk sterker.//
Arjen Rijken
chirurg en bestuurder MSB-A

Ambitie
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ONDERZOEK

BETERE EN SNELLERE
ORTHOPEDISCHE ZORG
B

innen Amphia worden jaarlijks
honderden heup- en knieprotheses
geplaatst, en ook relatief veel elleboogprotheses. Dankzij die enorme
aantallen is de Zorgkern Orthopedie een
zeer geschikte plaats om wetenschappelijk onderzoek te doen. Coördinator Koen
Koenraadt van het Kenniscentrum Orthopedie (FORCE genaamd) zorgt ervoor dat
al het onderzoek binnen de vakgroep
Orthopedie gestructureerd verloopt. “Vóór
de komst van FORCE twee jaar geleden,
was onderzoek vaak iets wat op een
eilandje gebeurde, in iemands vrije tijd. Nu
weten we van elkaar duidelijk wat we aan
het onderzoeken zijn en werken orthopeden, arts-assistenten, coassistenten en
stagiaires in teams samen.”

Onderzoekers samenbrengen
“Als coördinator breng ik de mensen bij
elkaar tijdens de nodige overlegmomenten. Daar bespreken we nieuwe en
bestaande onderzoeken. Zo weet iedereen
steeds wat er speelt. Verder houd ik me
bezig met het ondersteunen van de onderzoekers: ik adviseer hen bij het opzetten
van onderzoeken, het schrijven van de
manuscripten en bij vragen over bijvoorbeeld statistiek of methodologie.
Inhoudelijke vragen zijn vaak meer het
domein van de orthopeden.”

Onderzoek naar protheses
“Veel van ons onderzoek heeft natuurlijk
te maken met de protheses die we plaatsen. We evalueren hoe goed die het doen,
ook na bijvoorbeeld tien jaar. We bevragen
de patiënten die zo’n prothese hebben
gekregen: zijn ze tevreden over de operatie
en over het functioneren van de prothese,

Tips van Koen

• Zorg dat je op de hoogte blijft van het
onderzoek waar je collega’s mee bezig
zijn.
• Heb je belangstelling om onderzoek bij de
orthopedie te doen, neem dan zeker even
contact met mij op.

ook op de lange termijn? Daarnaast doen
we ook databaseonderzoek. Alle protheses
die in Nederland worden geplaatst, hebben een serienummer en worden
opgenomen in een database. Zo kunnen
we onderzoeken of en wanneer een
bepaald type prothese is vervangen. Die
informatie kunnen we weer gebruiken om
onze behandelingen te verbeteren.”

“Binnen de Zorgkern Orthopedie
steken we het onderzoek
vooral heel praktisch in. Het
heeft meestal direct nut voor
de mensen in de wachtkamer.”

Praktisch

steeds beter en geavanceerder worden. Ik
durf zelfs wel te zeggen dat er eigenlijk
geen slechte heup- of knieprotheses meer
zijn. En je ziet ook dat fabrikanten hun
pijlen nu meer richten op de manier van
opereren, om te zien of daar nog winst te
behalen valt. Nieuw op dat gebied is het
PSI: patiëntspecifiek instrumentarium.
Daarbij maken we op basis van een CTscan een mal die precies past op
bijvoorbeeld iemands knie. Zo kunnen we
bij de operatie nog preciezer bepalen welk
deel van het bot weg moet. Het voordeel
van deze methode is nog niet aangetoond,
maar we doen nu onderzoek naar PSI bij
een halve knieprothese.”

“Binnen de Zorgkern Orthopedie steken
we het onderzoek vooral heel praktisch in.
Het heeft meestal direct nut voor de mensen in de wachtkamer. Zo bleek ooit uit
onderzoek dat een bepaalde halve knieprothese relatief slechte resultaten
opleverde. Op basis van deze bevindingen
hebben we die ingreep destijds geoptimaliseerd. Onder andere de manier van
opereren is aangepast en de ingreep wordt
tegenwoordig door een klein aantal gespecialiseerde orthopeden uitgevoerd. Uit
vervolgonderzoek blijkt dat we nu veel
beter scoren op die behandeling. Dit is
slechts een voorbeeld van hoe we de kwaliteit van onze behandelingen evalueren
en daar waar mogelijk verbeteren. We
doen dat op zo’n manier dat de patiënt
daar direct en snel het resultaat van
merkt.”

Perfecte operatie, patiënt toch
ontevreden
“Maar ook behandelingen die perfect verlopen, leveren soms ontevreden patiënten
op. Zo is wereldwijd een deel van de mensen met een totale knieprothese niet
tevreden. Uit de literatuur blijkt dat de
operatie technisch goed uitgevoerd kan
zijn, maar dat de verwachtingen die deze
mensen hadden van het resultaat niet
klopten met de werkelijkheid. We onderzoeken nu met subsidie van Fonds
NutsOhra of daar verbeteringen mogelijk
zijn. Patiënten die deze ingreep
ondergaan, bepalen vooraf samen met een
fysiotherapeut realistische, concrete doelen en werken hier na de ingreep naartoe.”

Manier van opereren verbeteren
“Je ziet de afgelopen jaren dat protheses
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Sneller naar huis
“Een andere ontwikkeling die we verder
onderzoeken, is dat patiënten steeds sneller na een operatie naar huis mogen. Waar
ze voorheen enkele dagen in het ziekenhuis moesten blijven, krijgen ze nu ’s
ochtends een nieuwe knie of heup en
lopen ze ’s avonds al de deur uit. Op zich
een goede zaak, want zo’n prothese zit op
dag 1 natuurlijk net zo stevig vast als de
dagen daarna en pijnmedicatie kunnen
patiënten ook zelf innemen. We werken
bovendien aan een innovatief project
waardoor mensen in de toekomst misschien niet meer altijd op controle hoeven
te komen in het ziekenhuis. We onderzoeken nu of het mogelijk is om patiënten
zelf thuis een filmpje te laten maken van
bijvoorbeeld hun geopereerde elleboog en
vooral de beweeglijkheid daarvan. De
orthopeed kan vervolgens dit filmpje op
afstand beoordelen en bepalen of een vervolgafspraak nodig is. Dit kan in de
toekomst iedereen weer tijd en kosten
besparen.”//
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Koen Koenraadt
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ONDERZOEK

Baanbrekende technologie
voor neurostimulatie
Wanneer mensen pijnklachten hebben in hun rug of benen, door slijtage of
bijvoorbeeld een hernia, kan een operatie uitkomst bieden. “Toch blijft een
deel van de patiënten ook na de operatie pijnklachten houden”, vertelt
anesthesioloog Frank de Loos. “In dat geval is neurostimulatie mogelijk een
oplossing. Daarbij worden elektroden op het ruggenmerg aangebracht die de
pijnprikkel naar de hersenen veranderen (moduleren). Het is een goede
oplossing als andere behandelingen onvoldoende effect hebben.”

De traditionele aanpak
“Tot nu toe moeten neurostimulatie-patiënten een
operatie ondergaan waarbij de elektrode dan bij wijze
van proef één of twee weken bediend wordt via een
externe batterij. Zijn de uitkomsten van die behandeling positief, dan volgt een tweede operatie, waarbij een
inwendige batterij wordt geplaatst in de bil van de
patiënt. Dat werkt over het algemeen goed, maar leidt
bij sommige mensen tot infecties bij de elektrode of bij
de batterij. Bovendien heeft één op de vijf patiënten
pijnklachten rondom de batterij, bijvoorbeeld tijdens
het opladen daarvan. Ook kunnen de draden tussen de
elektrode en de batterij losraken, waardoor mensen
opnieuw geopereerd moeten worden.”

De innovatieve aanpak
“Een firma in de Verenigde Staten heeft onlangs een
innovatieve manier bedacht om met minder technologie in het lichaam hetzelfde te bereiken. Zij
ontwikkelden een elektrode (een zogeheten lead) met
een antenne, die op afstand te bedienen en op te laden
is. Die lead wordt bestuurd door een extern kastje dat
de patiënt bij zich draagt in zijn kleding. Omdat we
enkel de lead implanteren, hoeven we de patiënt maar
één keer te opereren. Bovendien neemt het risico op
complicaties af en is de operatie minder ingrijpend. Die
duurt slechts twintig minuten, waar een traditionele
operatie meestal anderhalf uur duurt. Mede daardoor
is de nieuwe methode ook financieel aantrekkelijk.”

mij al wel duidelijk geworden dat deze nieuwe aanpak
veelbelovend is.”

Meer toepassingen
“Deze nieuwe manier van neurostimulatie heeft trouwens nog veel meer toepassingen. Uit Amerikaans
onderzoek blijkt dat het ook goed werkt bij mensen
met urine-incontinentie. Door een elektrode in hun
been te plaatsen, neemt de spanning in hun bekkenspieren toe, waardoor zij hun plas weer kunnen
ophouden. Ook patiënten met hoofdpijn en migraine
lijken er baat bij te hebben, al wordt dit allemaal nog
verder onderzocht. Het einde van de mogelijkheden
lijkt in ieder geval nog niet in zicht. Maar voorlopig
worden deze innovatieve ontwikkelingen nog niet vergoed door de verzekeraars.”

Niet meer naar het ziekenhuis
“Een gerelateerde ontwikkeling waar we momenteel
mee aan de slag gaan, is controle op afstand. Patiënten
met een innovatieve neurostimulator kunnen via hun
iPad inloggen en met de webcam verbinding maken
met het ziekenhuis. Zo kunnen we op afstand controleren of alles goed gaat en zelfs online de
neurostimulator bijstellen wanneer dat nodig is.
Patiënten kunnen daardoor thuis blijven en tóch door
de specialist worden gezien en geholpen. Zij kunnen
bovendien via internet de software van hun neurostimulator updaten, net zoals je dat nu al gewend bent
met je smartphone of tablet.”

Enige ziekenhuis in Europa
“Amphia is vooralsnog het enige ziekenhuis in Europa
waar deze nieuwe techniek wordt gebruikt. We werken
daarbij nauw samen met een kliniek in Florida en
lopen op dit gebied wereldwijd voorop. In de afgelopen
maanden hebben we in Nederland acht mensen geholpen. Die hebben er over het algemeen goede ervaringen
mee. In een vervolgstudie (de SIV Freedom-studie) gaan
we ook nieuwe patiënten onderzoeken om te bepalen
of de draadloze methode voor neurostimulatie net zo
goed werkt als de bestaande technieken, of zelfs beter.
Dat doen we samen met de kliniek in Florida en een
ziekenhuis in Australië. Uit de ervaringen tot nu toe is

12
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Tips van Frank

• Internationaal onderzoek is interessant om aan mee te
werken: je kunt zo betrokken raken bij baanbrekende
ontwikkelingen die een enorme verbetering kunnen
betekenen in het leven van onze patiënten.
• Onderzoek in opdracht van bedrijven is interessant: hun
financiële middelen en innovatieve materialen kunnen
een boost geven aan ontwikkelingen in de medische
wetenschap.
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Frank de Loos

“Een firma in de Verenigde Staten
heeft onlangs een innovatieve manier
bedacht om met minder technologie
in het lichaam hetzelfde te bereiken.”

De nieuwe standaard?
“Deze nieuwe methode van neurostimulatie heeft duidelijke voordelen. Het is beter voor de patiënt doordat
we minder ‘vreemde’ materialen in zijn lichaam
implanteren. Bovendien is het aanzienlijk goedkoper

dan de techniek die we tot nu toe gebruiken. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of deze methode de
nieuwe standaard wordt en daar werkt Amphia
natuurlijk graag aan mee.”//

Ambitie
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COLUMN MARJA DIJKSTERHUIS

ZELF STUREN MOET JE LEREN
I

n de modernisering van de medische vervolgopleiding wordt sterk de nadruk
gelegd op de regierol van de aios. De achterliggende gedachte is tweeledig. Enerzijds
het gegeven dat volwassenen beter gemotiveerd zijn om te leren als zij zelf kunnen
bepalen wat en hoe ze leren. Anderzijds gaat
steeds meer aandacht uit naar het verwerven van metacognitieve vaardigheden. In de huidige tijd van snel
groeiende kennis kunnen best
practices van vandaag morgen
achterhaald zijn. In een dergelijk
klimaat moeten artsen herkennen wat ze niet weten en
beslissen wanneer ze iets opzoeken of een collega raadplegen.
Met metacognitie wordt het
kunnen reflecteren op de eigen
kennis en kunde bedoeld. Dit
stelt iemand in staat zijn eigen
leerproces te reguleren. Beide
argumenten zullen bekend voorkomen uit de dagelijkse praktijk.
Tegelijkertijd blijkt zelf sturen in
de medische vervolgopleiding niet
altijd makkelijk en soms zelfs niet
wenselijk.
Het is namelijk lastig om zelf te
sturen als je nog nooit aan het roer
hebt gestaan. Een aios die start met
de vervolgopleiding, heeft tot dat
moment te horen gekregen wanneer hij waar verwacht wordt en
welke kennis en vaardigheden hij
moet verwerven. Dat begint in het
basisonderwijs en loopt als een rode
draad door het middelbaar onderwijs, de
universiteit, de coschappen en de aniostijd. Vervolgens wordt tijdens het
planningsgesprek met de opleider het
lokale opleidingsplan overhandigd, inclusief
te behalen leerdoelen, en ontvangt de aios
het werkrooster voor de komende periode.
Dit maakt dat er, zeker in de beginperiode,
ook weinig zelf te sturen lijkt.

Daar komt bij dat herhaaldelijk is gebleken dat
dokters slecht zijn in het adequaat beoordelen
van waar ze minder goed in zijn. Aan de ene
kant komt dit door het fenomeen ‘onbewust
onbekwaam’: je hebt zelf niet door wat je nog
niet weet of niet kunt, omdat je het niet nodig
hebt gehad, of omdat je het geluk hebt
gehad dat je geen gecompliceerde situaties bent tegengekomen. Anderzijds
weerspiegelt dit de volstrekt menselijke neiging om het lastig te
vinden minder sterkte kanten
naar voren te brengen. Met als
gevolg dat lastige leersituaties
vermeden worden. Dit maakt
zelf sturen zonder objectieve
doelen en feedback onwenselijk1. Als laatste kan de
vraag gesteld worden of wat
een aios leuk of nuttig vindt
mag bepalen wat hij leert. Hier
dreigt het gevaar voor onvoldoende afstemming tussen de
jonge specialist, de arbeidsmarkt en
de maatschappelijke behoefte2. Denk
aan groei in de ouderenzorg en krimp
in de chirurgische ingrepen. Zelfsturend zijn is wat anders dan zelfgericht
zijn.
Dokters zijn autonome professionals
wiens werk continu aan verandering
onderhevig is. Dit betekent dat zelf
leren sturen een belangrijk doel van
de medische vervolgopleiding kan
zijn. Maar dan wel met aandacht
voor professionalisering van de aios,
waarbij drie zaken centraal staan:
coaching in het sturen, het belang
van jezelf levenslang transparant
en toetsbaar opstellen, en oog krijgen voor de maatschappelijke
behoefte. //
Marja Dijksterhuis
gynaecoloog en decaan

1. Davis, David A., et al. "Accuracy of physician self-assessment compared with observed measures of
competence: a systematic review." Jama 296.9 (2006): 1094-1102.
2. Norman, Geoffrey R. "The adult learner: a mythical species." Academic Medicine 74.8 (1999): 886-9.

Ambitie
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OPTIMALE ZORG
VOOR OUDERE
PATIËNTEN
Dat de Nederlandse bevolking vergrijst, is ook
in Amphia duidelijk te merken. Patiënten van
boven de tachtig zijn tegenwoordig eerder
regel dan uitzondering. Die hoge leeftijden
brengen de nodige gezondheidsproblemen met
zich mee. Kevin de Leur, die als AIOS op de
afdeling Chirurgie werkt, deed hier onderzoek
naar. “Daarbij hebben we de vraag gesteld:
kunnen we behandelingen die goed werken bij
jongere patiënten wel één-op-één inzetten bij
oudere patiënten?”

80+, de nieuwe standaard
“Nog niet zo heel lang geleden was ‘65+’
echt een begrip. Een leeftijdsgrens waarbij
je ging spreken over een ‘oudere patiënt’.
Tegenwoordig is 70+ of zelfs 80+ meer de
standaard en vormen mensen met deze
leeftijd een aanzienlijk deel van de ziekenhuispopulatie. Dat vraagt ook het nodige
van ons als artsen. Zo hebben mensen op
leeftijd vaak een brozere gezondheid en
een grotere kans op complicaties. Zeker bij
chirurgische ingrepen moeten we daarom
vooraf goed bekijken wat de mogelijkheden en risico’s zijn.”

Levensverwachting en kwaliteit
van leven
“Daarbij heb ik onder meer gekeken naar
de levensverwachting en de kwaliteit van
leven. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de overleving goed is bij patiënten van 90+ met een
heupfractuur, maar dat hun kwaliteit van
leven aanzienlijk achteruitgaat. Zij kunnen
na de operatie vaak niet meer zelfstandig
wonen en zijn aangewezen op een rollator
of een rolstoel. Bij patiënten van 80+ met
kritieke ischemie zagen we dat de overleving slechter is na een bypassoperatie dan
na een amputatie. Deze kennis nemen we
mee bij toekomstige gevallen.”

Oud versus jong
“In het onderzoek dat ik voor mijn studie
heb gedaan, heb ik gekeken naar de chirurgische behandeling van fracturen aan de
heup, het bekken en de bovenarm. Ook heb
ik specifiek gekeken naar de verschillen
tussen jongere en oudere patiënten bij een
aneurysma van de buikslagader, bij shuntchirurgie en kritieke ischemie (perifeer
arterieel vaatlijden). Ik heb dat onderzocht
op basis van verschillende databestanden.”

16
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Tips van Kevin

• Je kunt onderzoek doen op veel
verschillende manieren. Kies een manier
die bij jou past.
• Onderzoek doen is investeren, vooral in
jezelf. Het helpt je om bij te blijven en je
vakkennis up-to-date te houden.

“We zullen in de toekomst nog
meer multidisciplinair gaan
samenwerken, bijvoorbeeld
met de geriaters, om de best
mogelijke zorg te kunnen
bieden.”

Meer multidisciplinair samenwerken
“Het onderzoek heeft laten zien dat we ons
als artsen nog beter moeten afvragen of
we jongere en oudere patiënten wel
dezelfde behandeling kunnen geven. We
moeten bekijken wat het beste is voor die
ene, specifieke oudere patiënt. Door grote
verschillen in leefstijl is de ene tachtiger
ook echt de andere niet. We zullen in de
toekomst nog meer multidisciplinair gaan
samenwerken, bijvoorbeeld met de geriaters, om de best mogelijke zorg te kunnen
bieden. Zij zijn weer meer gespecialiseerd
in zaken als acute verwardheid (delier) bij
ouderen die een operatie hebben ondergaan. Ook op dat gebied is nader
onderzoek essentieel.”
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Kevin de Leur

Combinatie van onderzoek en werken

Verder onderzoek

Ambitie

Toch was onderzoek doen niet direct iets
waar Kevin de Leur warm voor liep. “In
mijn optiek was een onderzoeker vooral
iemand die zichzelf fulltime in een bibliotheek opsluit om allerlei gegevens te
analyseren. En dat is absoluut niks voor
mij! Gelukkig bleek het ook mogelijk te zijn
om tegelijk onderzoek te doen én op de
afdeling te werken. Dat is een combinatie
die erg goed bij mij past; het contact met de
patiënten zou ik niet willen missen. Ook
het enthousiasme van mijn begeleider,
dokter Van der Laan, werkte aanstekelijk.”

“Gaandeweg ontdek je natuurlijk dat er
nog veel meer te onderzoeken is. Inmiddels
heb ik mijn promotie afgerond en help ik
anderen om onderzoek te doen. Zij gaan
verder waar ik ben gebleven en ik help hen
daarbij. Mijn ervaring komt dan goed van
pas, want een goede dokter zijn is één,
maar goed onderzoek doen is echt iets heel
anders. Ik vind dat we dit binnen Amphia
heel goed doen. We leveren zelfs promovendi af, wat voor een regionaal ziekenhuis
echt uitzonderlijk is.”

“Mijn ambitie voor de komende tijd is om
zo veel mogelijk te zien en te doen binnen
de algemene chirurgie. Zo kan ik mezelf
ontwikkelen tot een goede chirurg. Het
onderzoek dat we nu doen met onze groep
wil ik graag verder uitdiepen, zodat we
onze behandelingen nog beter kunnen
afstemmen op de individuele, oudere
patiënt.”//

Ambitie

17

AMPHI_Opmaak 1 05-04-16 13:37 Pagina 18

ONDERWIJS

Sandra
Marijnes

Silvia
Luijten

Als verpleegkundige begon Sandra Marijnes op
de afdeling Neurologie, waar ze steeds nieuwe
uitdagingen zocht en zodoende meewerkend
teamleidinggevende werd. “Ik vind het leuk om
iets extra’s te doen, om mijzelf te ontwikkelen.
Dus toen er op onze afdeling een opleidingsplaats
vrijkwam voor een verpleegkundig specialist,
wist ik het zeker: dit is mijn kans!”

Tijdens haar opleiding tot verpleegkundig specialist verdiept Silvia Luijten zich verder in haar
vakgebied: maag-, darm- en leverziekten. “Deze
opleiding geeft mij naast verpleegkundige verdieping een bredere medische basis, waardoor ik
meer taken zelfstandig kan uitvoeren. Als verpleegkundig specialist vorm ik zo de verbinding
tussen patiënt en arts.”

“I

k werk nu op de Beroertepoli, waar patiënten
op controle komen die eerder zijn opgenomen
met een TIA of CVA. Ik evalueer hun herstel en
medicatiegebruik, ik geef informatie en verricht neurologisch lichamelijk onderzoek. Als dat nodig is, verwijs
ik hen door naar een therapeut, revalidatiearts of neuroloog. Het onderzoek voor mijn opleiding richt zich
vooral op hoe patiënten hun herstel na een CVA ervaren. Hoe gaan zij om met mogelijke gevolgen? Wat
hebben ze nodig? En hoe komen ze aan hun informatie?”
“Voor het onderzoek ga ik binnen zes weken na hun
ontslag uit het ziekenhuis bij de mensen thuis langs.
Wanneer ze eenmaal terug zijn in hun eigen omgeving
en ritme, wordt vaak pas echt zichtbaar welke beperkingen hun CVA heeft veroorzaakt. In een interview
laat ik de patiënt zijn verhaal vertellen rondom deze
ervaring. Ik hoop daarmee straks aanbevelingen te
kunnen doen voor nóg betere zorg voor deze patiënten.”//

18
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“B

innen deze tweejarige master doe ik onder
andere onderzoek bij patiënten met het
prikkelbare darm syndroom (PDS), een
veelvoorkomende aandoening. Ik onderzoek hoe we
onze consulten en informatievoorziening goed kunnen
laten aansluiten op hun wensen en behoeften. Uit de
praktijk blijkt namelijk dat patiënten soms vragen
houden over deze diagnose en graag tips en adviezen
willen voor het dagelijks leven met PDS.”
“Het kwalitatieve onderzoek dat ik doe, bestaat uit
interviews met patiënten en MDL-artsen. Die manier
van onderzoeken was voor mij even wennen. Hoe kun
je iemand het beste interviewen? En welke vragen stel
je? Je mag patiënten namelijk niet zomaar alles vragen.
Wat me opviel, is dat zo veel mensen in Amphia bereid
zijn om je te helpen. Ik hoop dat het onderzoek een
duidelijk en concreet resultaat oplevert waar we in de
praktijk mee verder kunnen. Zo worden onze consulten nóg patiëntgerichter.”//
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Silke
Oosterveld

Bregje
van Kolck

Verpleegkundig specialist worden, dat wilde Silke
Oosterveld al langer. Toen ze nog in Zwitserland
woonde, rondde ze al een studie af die de voorloper
was van de opleiding tot verpleegkundig specialist.
“Dit diploma kon onder bepaalde voorwaarden
omgezet worden naar een geldig Nederlands document. Maar eenmaal in Nederland lukte het mij
niet om het diploma tijdig om te laten zetten. Dus
toen er bij Cardiothoracale chirurgie een
opleidingsplaats vrijkwam voor verpleegkundig
specialist, hoefde ik niet lang na te denken.”

De kans om verpleegkundig specialist te worden,
heeft Bregje van Kolck met beide handen aangegrepen. “Het geeft me de mogelijkheid om me
verder te ontwikkelen binnen mijn vakgebied, om
meer diepgang in mijn werk te krijgen. Binnen de
interne oncologie ben ik nu casemanager voor
patiënten met gastro-intestinale tumoren, waar
meestal meerdere specialismen bij betrokken
zijn. Ik begeleid hen op de polikliniek en ben
makkelijk bereikbaar voor overleg.”

“W

n het onderzoek dat ik voor mijn opleiding doe,
kijk ik naar de screening op ondervoeding binnen de polikliniek. Patiënten met kanker
hebben een verhoogd risico op het ontstaan van ondervoeding, door de ziekte en de behandeling. Door een
grotere energiebehoefte kunnen zij klachten krijgen
die van invloed zijn op hun voedingstoestand en hun
algehele conditie. Screening gebeurt nu vooral door de
klinische blik van de hulpverlener.”

ij werken bij Cardiothoracale chirurgie in
een zaalartsfunctie, maar dan met meer
supervisie en overleg met de medisch specialisten en minder zelfstandige behandelbevoegdheden
dan een arts-assistent. Ik geef patiënten informatie over
hun operatie en voer een laatste check uit om te beoordelen of ze geopereerd kunnen worden. Bij twijfel vraag
ik het oordeel van de medisch specialist en zet ik op zijn
verzoek aanvullend onderzoek in.”
“Tijdens mijn studie doe ik onderzoek naar de
meerwaarde en de kwaliteit van de geïntegreerde
medisch verpleegkundige ontslaggesprekken op onze
afdeling. Weten patiënten na zo’n gesprek wat ze tijdens
hun herstel kunnen verwachten? Hoe ze hun medicatie
moeten innemen en wat ze moeten doen bij complicaties? Dat vraag ik hen meteen na hun ontslaggesprek en
nogmaals vlak voor ze op controle komen bij hun eigen
cardioloog. Ik hoop dat we met de uitkomsten deze ontslaggesprekken verder kunnen verbeteren.”//

“I

“In de literatuur wordt voor deze screening de ‘patient
generated subjective global assessment short form’
(PG-SGA SF) aangeraden, die door de patiënt zelf wordt
ingevuld. Ik onderzoek onder andere of de inzet van
deze checklist verschillen geeft in het aantal verwijzingen naar de diëtist. Daarnaast hoop ik duidelijk te
krijgen bij welke patiënten en in welk stadium van de
ziekte of behandeling meer ondervoeding voorkomt.
Daar kunnen we vervolgens de zorg op inrichten.”//

Ambitie
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De schakel-coassistent:
de arts van straks
De afgelopen tijd is er landelijk het nodige veranderd binnen de opleidingen
tot medisch specialist. Deze veranderingen zijn deels ingegeven door de
wens om een betere overgang te creëren tussen de opleiding Geneeskunde
en de vervolgopleidingen. Daarnaast leveren ze ook een bezuiniging op door
een verkorting van de studieduur. Wie nu de opleiding tot medisch specialist
wil volgen, krijgt te maken met een nieuw fenomeen: de schakel-coassistent.
Sanne Klaphake werkt sinds 1 januari 2016 als ANIOS bij de Zorgkern
Chirurgie van Amphia en was een van de eerste schakel-coassistenten.

De schakel-coassistent
“Het idee achter de schakel-coassistent is dat je binnen
het laatste jaar van de opleiding Geneeskunde al competenties verwerft binnen het vakgebied waarin je
verder wilt. Daardoor kan de vervolgopleiding een halfjaar korter zijn. Ik wil graag de opleiding tot chirurg
volgen en heb daarom gesolliciteerd bij de Zorgkern
Chirurgie. Zij hebben mij aangenomen voor het zogeheten schakeljaar. Daardoor kon ik me sneller
ontwikkelen binnen mijn vakgebied. Omdat ik deel
uitmaakte van de eerste lichting schakel-coassistenten,
had ik in het begin veel vragen. Hoeveel mensen worden er aangenomen? Hoe werkt het precies? Ik merkte
dat het nieuwe systeem ook voor de opleiders even
wennen was.”

Voordelen
“De toelating tot het schakeljaar garandeert niet dat je
wordt toegelaten tot de opleiding. Ook krijg je geen
voorrang bij de toelating. Uiteindelijk bleek zelfs dat
niemand binnen mijn groep meteen kon doorstromen
naar de opleiding, wat natuurlijk een teleurstelling
was. Desondanks ben ik toch blij dat ik het schakeljaar
heb voltooid. Het biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo kregen we meer beoordelingen en supervisie. De
opleiders verwachtten meer van ons en behandelden
ons eerder als arts-assistent dan als coassistent. Daarbij
letten zij op belangrijke zaken als techniek (zoals het
hechten van wonden) en communicatie met patiënten,
verpleegkundigen en artsen.”

vang (ATLS) en een gesprek. Spannend, maar erg leerzaam. Een ander voordeel is dat ik gedurende het
schakeljaar veel connecties heb opgedaan met opleiders en onderzoekers. Die connecties komen ook in de
toekomst zeker van pas.”

‘Oude’ route
“Nu ik niet direct door kan met de opleiding tot chirurg,
ga ik verder op de ‘oude’ route. Ik werk de komende
één tot anderhalf jaar aan onderzoeken om uiteindelijk
mijn promotietraject te voltooien en hopelijk alsnog
een opleidingsplaats te verwerven. Momenteel doe ik
onderzoek naar de behandeling van mensen met kritieke ischemie, ook wel perifeer arterieel vaatlijden
genoemd. Bij deze patiënten zijn de bloedvaten in de
benen er slecht aan toe. Die laten nog maar heel weinig
bloed door, waardoor deze mensen pijn in hun benen
hebben, zelfs als ze niet lopen. Ook kunnen er spontaan wonden ontstaan.”

Onderzoek naar overleving
“Bij kritieke ischemie hebben we vier behandelmogelijkheden: niet ingrijpen en behandelen met pijnstillers
en eventueel antibiotica, dotteren, een bypass aanleggen of het betreffende been amputeren. Mijn
onderzoek richt zich vooral op de overleving bij ouderen: welke behandeling is voor hen het meest
optimaal? Zij hebben immers vaak een broze gezond-

Tips van Sanne
Feedback
“Ik vond het fijn om steeds uitgebreid feedback te krijgen; ik heb daar veel van geleerd. Verder heb ik het idee
dat een schakeljaar de overgang naar arts-assistent
makkelijker maakt. Tijdens het schakeljaar heb ik ook
sollicitatie-ervaring opgedaan. De sollicitatie bestond
uit een presentatie, een simulatie van een traumaop-
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• Het schakeljaar is ideaal voor iedereen die weet in welke
richting hij zich wil specialiseren.
• Zie het schakeljaar niet als een garantie op een
opleidingsplaats, maar als een kans om je goed en snel
te ontwikkelen binnen je vakgebied.
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Sanne Klaphake

“Momenteel doe ik onderzoek naar
de behandeling van mensen met
kritieke ischemie, ook wel perifeer
arterieel vaatlijden genoemd. Bij
deze patiënten zijn de bloedvaten
in de benen er slecht aan toe.”

heid, waardoor een operatie wellicht te belastend is.
Een collega van mij doet daarnaast onderzoek naar de
kwaliteit van leven. De behandeling van kritieke ischemie mag tenslotte geen lijdensweg worden.”

Aanraden

worden wanneer je de mogelijkheid krijgt. Het heeft
mij veel gebracht! Ik heb veel geleerd in de ziekenhuizen waar ik tijdens mijn opleiding heb gewerkt: het
Ikazia Ziekenhuis, het Erasmus MC en Amphia. Als je
weet wat je wilt, is dit de ideale manier om het te bereiken.”

Haar schakeljaar liep helaas niet naadloos over in de
opleiding tot chirurg. Toch heeft Sanne Klaphake er
geen moment spijt van. “Ik zou het zo weer doen en
kan het iedereen aanraden om schakel-coassistent te

Ambitie
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Aantrekkelijk voor
coassistenten
Amphia onderhoudt goede banden met de universiteiten om coassistenten naar Breda te
halen. Zij zijn immers de artsen van de toekomst. Affiliatiecoördinator Nynke Cnossen, die
als internist-nefroloog op de Zorgkern Interne Geneeskunde werkt, houdt de contacten
warm met de universiteiten, alle coassistentenopleiders en de Amphia Academie. “Omdat
Amphia een STZ-ziekenhuis is, moeten hier op ieder willekeurig moment steeds minimaal
veertig coassistenten deelnemen aan onderwijs. Samen met hen zijn we continu bezig om
Amphia aantrekkelijker te maken voor coassistenten.”
Leren en groeien
Ook op haar eigen afdeling begeleidt zij
coassistenten, wanneer die bezig zijn aan
hun coschap van tien weken bij Interne
Geneeskunde. “Het begeleiden en opleiden van toekomstige collega’s doen we
met de hele vakgroep, waarbij onze artsassistenten ook een belangrijke bijdrage
leveren. In het begin hebben de coassistenten veel vragen, zijn ze onzeker over
wat er van hen wordt verwacht en zijn ze
op zoek naar hun plekje binnen de afdeling. De betrokken artsen geven hen
onderwijs en waar mogelijk feedback. Ik
spreek de coassistenten ook regelmatig
tussentijds over hoe het gaat. Ik vind het
mooi om te zien hoe ze in die tien weken
veel leren en groeien. Bij de eindbeoordeling merk je dat er een heel ander
persoon bij je aan tafel zit.”

Aantrekkelijker
“Amphia valt binnen de opleidingsregio
Rotterdam, waar relatief veel opleidingsziekenhuizen zijn. Daarom moeten we
ervoor zorgen dat we opvallen en aantrekkelijk zijn. We evalueren regelmatig
met onze eigen coassistenten, bijvoorbeeld tijdens de co-lunches die we
viermaal per jaar organiseren. Daar
bespreken we – naast vakinhoudelijk
onderwerpen – ook altijd wat er goed is
en mogelijk beter kan. In het algemeen
zijn onze coassistenten zeer tevreden
over Amphia en komen zij graag terug als
keuze-co of oudste co.”

Huisvesting verbeteren
“Een belangrijk verbeterpunt dat naar
voren kwam, is de huidige huisvesting.
Nu verblijven de coassistenten meestal in
de voormalige zustersﬂat De Boei naast

Nynke Cnossen

de locatie Langendijk. De kamers zijn
enigszins gedateerd. Daarom kijken we
naar alternatieven. Door betere faciliteiten te bieden, wordt Amphia aantrekkelijker als locatie voor het lopen
van coschappen.”

Welkom
“Amphia zou graag structureel meer coassistenten zien komen, vooral meer
keuze-co’s en oudste co’s. Zij weten vaak
al in welk vakgebied ze zich willen specialiseren. Zij zijn ook geïnteresseerd om
door te stromen naar ANIOS- of AIOSplaatsen. Daarnaast hebben we ook ieder
jaar graag studenten Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente, die bij

ons een bachelorstage komen doen. Zij
willen kennismaken met de denk- en
werkwijze van een medisch specialisme.
Zij houden zich onder andere bezig met
de mogelijkheden en beperkingen van
medische technologie in de dagelijkse
klinische praktijk, en de optimalisatie
daarvan.”

Visitatie
“We werken de komende tijd verder om
Amphia op de kaart te zetten. In maart
2018 staat de volgende STZ-visitatie
gepland. Die gaan we zeker halen als we
er samen de nodige energie en aandacht
in blijven steken.”
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ABSTRACTS VAN DE COASSISTENT

VIDEOGEASSISTEERDE THORACOSCOPISCHE CHIRURGIE ALS
DIAGNOSTISCH EN THERAPEUTISCH INSTRUMENT BIJ EEN
PATIËNT MET SPONDYLODISCITIS
D. Détillon1, H.G.W. de Groot2, E.A. Hoebink3, R.J. Versteylen4 en Eelco Veen5
1 Oudste Coassitent Chirurgie, 2 Chirurg, 3 Orthopeed, 4 Radioloog, 5 Chirurg
Amphia, Breda

Een 79-jarige man bezocht zijn huisarts
vanwege rugpijn. De huisarts liet röntgenfoto’s maken die een wigvormige
compressie op niveau T10-T11 lieten zien,
waarschijnlijk op basis van oud letsel.
Acht dagen later bezocht de patiënt de
SEH met progressieve rugpijn, paresthesieën in beide benen, een paraparese en
een retentieblaas. De voorgeschiedenis
vermeldde recidiverende urineweginfecties en blaasstenen. Hij werd twee weken
eerder behandeld met lithotripsie en
transurethrale resectie van de prostaat,
waarbij pathologisch onderzoek een
prostaatcarcinoom toonde. Op basis van
de klinische presentatie, gecombineerd
met nieuwe röntgenfoto’s, werd een
spondylodiscitis vermoed. Een MRI en CT
bevestigden de radiologische diagnose
spondylodiscitis met abcesvorming en
myelumcompressie.

Vanwege de dreigende dwarslaesie vond
onmiddellijk chirurgische decompressie
plaats. Videogeassisteerde thoracoscopische chirurgie (VATS) werd uitgevoerd ter
decompressie en voor deﬁnitieve
diagnose en behandeling. Bij inspectie
bleek er sprake te zijn van een uitbolling
van de pariëtale pleura. Het abces werd
aangeprikt en purulent vocht werd verkregen. Daarna werd de pariëtale pleura
geopend om het abces te draineren.
Postoperatief werd patiënt verpleegd
middels boomstamverpleging, vanwege
wervelkolominstabiliteit. Binnen een dag
verbeterde de sensibiliteit en kracht van
beide benen. Twee dagen later vond percutane stabilisatie van T8-T9 tot en met
T12-L1 plaats.
Bloed- en weefselkweken toonden Proteus mirabilis. Urinekweek, uitgevoerd

twee weken eerder, toonde ook Proteus
mirabilis. Pathologen bevestigden dat het
ging om een infectieus proces, zonder
tekenen van maligniteit. De diagnose
spondylodiscitis, op basis van een urosepsis met Proteus mirabilis, werd
gesteld. De patiënt werd gedurende zes
weken intraveneus antibiotisch behandeld. Hij kon zonder tekenen van een
dwarslaesie het ziekenhuis verlaten. Na
11 maanden follow-up gaat het goed met
de patiënt en kan hij lopen zonder hulpmiddelen.

Een case report over deze casus is gepubliceerd in het International Journal of
Spine Surgery met de titel ‘Video-assisted
thoracoscopic surgery as a diagnostic
and therapeutic instrument in nontubercular spondylodiscitis’

PYODERMA GANGRAENOSUM
D. Cosgun1, dr. M.A. van Leeuwen2, drs. T. Nguyen3, dr. T.T. Cnossen4
1 Coassistent inwendige geneeskunde, student Erasmus Universiteit, 2 Internist-Nefroloog, 3 ANIOS Dermatologie, 4 Internist-Nefroloog
Amphia, Breda

Een 55-jarige man, bekend met chronische nierinsuﬃciëntie op basis van AA
amyloïdose bij familiaire mediterrane
koorts waarvoor chronische haemodialyse, werd opgenomen op de interne
geneeskunde vanwege een progressieve,
pijnlijke wond op de arm. De patiënt was
reeds bekend bij de dermatoloog met
deze huidaandoening, histopathologisch
en klinisch passend bij een Pyoderma
Gangraenosum. De patiënt werd sinds 2
weken behandeld met Prednison en Dermovate zalf. Desondanks werd de wond
alleen maar groter. De wond zat nabij de
dialyse-shunt, waardoor deze werd
bedreigd. Verder had patiënt bij opname
geen koorts of koude rillingen.

Bij lichamelijk onderzoek werd een nietzieke man gezien met op de linker
onderarm een ulcus van 10 centimeter
doorsnede. Er was centrale necrose met
een rood-livide rand. Bij aanvullend
onderzoek werden lichtverhoogde ontstekingsparameters gezien. Een wondkweek
toonde een infectie met stafylokokken
Aureus. Patiënt werd preventief behandeld met Augmentin gezien het
infectiegevaar nabij de dialyse-shunt.
Pyoderma Gangraenosum is een vrij zeldzame huidaandoening die gekenmerkt
wordt door acuut ontstane, slecht genezende, pijnlijke diepe ulcera in de huid.
Het kan ernstige schade veroorzaken en
is soms moeilijk te behandelen. In prin-

cipe is er sprake van een steriele ulceratie, echter secundaire kolonisatie van een
micro-organisme is mogelijk. De pathogenese is multifactorieel bepaald. Vaak is
Pyoderma Gangrenosum geassocieerd
met inﬂammatoire darmziekten, hematologische maligniteiten en auto-immuunziekten met gewrichtsklachten.
De wond bleef gedurende de opname
stabiel. Augmentin werd gestaakt en
patiënt ging met ontslag. Momenteel
wordt patiënt door de dermatoloog
behandeld met TNF-alfa-blokker (inﬂiximab), waarop de wond langzaamaan
geneest. Mogelijke onderliggende oorzaken werden uitgesloten door de internist.
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ONDERZOEK

Het ethische
vraagstuk
Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen moet
wereldwijd voldoen aan strenge regels. In Nederland zijn die
regels vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
met mensen, of kortweg Wmom. “Deze wet is er vooral om de
proefpersonen met wie we werken te beschermen. Zij moeten
bijvoorbeeld goed worden geïnformeerd, mogen geen
onverantwoorde gezondheidsrisico’s lopen en hun privacy mag
niet in het geding komen”, vertelt Frank de Haan, manager van de
kenniskern Strategie en Bestuur, en ambtelijk secretaris van de
Commissie Medische Ethiek (CME) van Amphia.

Beoordeling door landelijk erkende commissie
“Daarom moet ieder medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen vooraf worden goedgekeurd
door een landelijk erkende Medisch Ethische
Toetsingscommissie (METC). Die beoordeelt de onderzoeksopzet en bekijkt of de verwachte voordelen van
het onderzoek en de nadelen voor de proefpersonen
goed in balans zijn. Pas na een positief oordeel van de
METC mag het onderzoek van start gaan. Zelf heb ik
ook een tijd deel uitgemaakt van zo’n commissie en ik
weet uit ervaring dat dit moeilijke processen zijn die
aardig wat tijd in beslag kunnen nemen.”

Taken van de commissie medische ethiek
“Onze commissie medische ethiek, de CME, beoordeelt
geen afzonderlijke onderzoeken, maar heeft een aantal
eigen taken en verantwoordelijkheden. Zo kunnen wij
de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over onder andere onderzoek met proefpersonen
dat binnen Amphia plaatsvindt. Of onze visie geven op
welke soorten onderzoek Amphia zou kunnen of moeten inzetten vanuit de waarden die we als ziekenhuis
nastreven. In hoeverre en op welke manier werken we
bijvoorbeeld mee aan gesponsord onderzoek door
fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen? Of zetten we vooral in op eigen onderzoek?
En in hoeverre willen we als STZ-ziekenhuis investeren
in deelname aan onderzoek, zowel financieel als qua
menskracht? Als CME willen we ontdekken welke rol
we kunnen spelen bij dit soort vraagstukken.”

naar geneesmiddelen. Die onderzoeken kunnen voor
Amphia en het MSB-A financieel aantrekkelijk zijn,
omdat ze door de farmaceutische industrie worden
vergoed. Maar als je weet dat bepaalde medicijnen later
zó duur worden dat ze leiden tot extra financiële problemen binnen de instelling, wil je daar als
zorgpartners dan aan meewerken? De betaalbaarheid
van andere zorg kan in het geding komen. Met dat
soort vragen houdt de CME zich bezig.”

Bredere rol
“Maar we zien onze rol veel breder en adviseren ook
graag over beleidsstukken waarbij vaak ethische overwegingen gelden. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in
medisch-wetenschappelijk onderzoek dat niet onder de
Wmom valt. Dat is nog echt onontgonnen terrein voor
ons. We kijken dus verder en laten geen mogelijkheid
onbenut om het belang van ethische reflectie voor het
voetlicht te brengen.”

“Wie met mensen werkt, heeft continu
met ethische vraagstukken te maken.
Wanneer zij op dat vlak voor een
dilemma komen te staan, kunnen ze
bij ons aankloppen.”
Moreel Beraad

Ethische vraagstukken
“Een ethisch vraagstuk dat te maken heeft met onderzoek, is bijvoorbeeld de deelname aan onderzoeken
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Frank de Haan

mensen werkt, heeft continu met ethische vraagstukken te maken. Wanneer zij op dat vlak voor een
dilemma komen te staan, kunnen ze bij ons aankloppen. Wij helpen dan om in een gestructureerd gesprek
– het Moreel Beraad – alle waarden die met elkaar in
botsing kunnen komen op een rij te zetten. Zo hebben
we ooit in multidisciplinair verband gesproken over
een patiënte die halsoverkop in de 24e week van de
zwangerschap nog een abortus wilde, net voor het wettelijk gezien niet meer mocht. Dat zijn zaken waar je als
medici zeer zorgvuldig mee om wilt gaan en daar helpt
het Moreel Beraad bij. We zijn overigens wel bezig om
hier een andere naam voor te bedenken, omdat het
blijkbaar te moraliserend of ouderwets klinkt, terwijl
het dat absoluut niet is. Het helpt ons juist om goed
beargumenteerd keuzes te maken.”

Zelfreflectie
“Die kritische blik op ieders eigen handelen, die zelfreflectie, zou wat mij betreft standaard gereedschap
moeten zijn voor iedereen die in de zorg werkt. Dat we
continu nadenken of we de juiste dingen doen – en op
de juiste manier. Dat vraagt om een verandering in
onze cultuur. Na Amphia Floreert en Amphia Verzorgvuldigt werken we daarom nu aan een derde
programma: Amphia Reflecteert, dat zorgverleners
stimuleert om na te denken over hoe zij omgaan met
de waarden die zij nastreven in de zorg die zij bieden.
Ook op het gebied van onderzoek speelt deze vraag.
Aan welke onderzoeksprojecten of onderzoekslijnen
doen we wel mee en aan welke niet – en op basis van
welke waarden maken we die keuze? Daar willen we
als commissie graag over meedenken.”
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WETENSCHAPSMIDDAG 2015
Op vrijdag 6 november 2015
organiseerde de Amphia Academie de
jaarlijkse wetenschapsmiddag. Ruim 100
mensen bezochten de twintig geselecteerde presentaties en bekeken de
posters van de 42 inzendingen. Een professionele jury onder leiding van Pieter
Stijnen beoordeelde alle inzendingen en
reikte de Pieter Stijnen-prijs uit aan maar
liefst twee inzendingen. Pieter Stijnen
stond met zijn inzet voor opleiding en
onderzoek aan de basis van het huidige
opleidingsklimaat van Amphia.

Sabine Visser van Longgeneeskunde en
Maarten Beek van Heelkunde gooiden
hoge ogen met hun presentaties en
mochten de prijs delen. Maarten Beek
vertelde over een nieuwe techniek om
borstlymfeklieren te onderscheiden van
oksellymfeklieren om zo bij borstkanker
de juiste klieren weg te kunnen nemen.
Sabine Visser vertelde over de voorspelbaarheid van het aanslaan van een
behandeling. Renée Keijsers van Orthopedie sleepte de posterprijs in de wacht
met haar poster over de accuratesse van
injecties bij een chronische tenniselle-

boog (epicondylitis lateralis). Johan Krijgsman van Nictiz wist de gemoederen
aardig te bewegen met zijn visie op het
nut en de noodzaak van het gebruik van
eHealth in alle gelederen van het ziekenhuis. Hij bracht daarbij ook het
patiëntperspectief voor het voetlicht.

DAG VAN HET VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEK
Het verpleegkundig domein is op veel
fronten ﬂink in beweging. Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige
wordt steeds meer aangesproken.
Evidence based practice is inmiddels niet
meer weg te denken. Maar hoe ziet dat er
in de dagelijkse praktijk uit? En wat
gebeurt er al op het gebied van verpleegkundig onderzoek binnen Amphia?
Om hier antwoord op te geven, organiseerde de Verpleegkundige Regieraad op
16 februari 2016 de Dag van het
Verpleegkundig Onderzoek. Deze
bestond uit een TOPzorglezing, drie workshops en een bazaar vol inspirerende
voorbeelden. Het algemeen belang van
verpleegkundig onderzoek en de toegevoegde waarde van onderzoeksresultaten

om de zorg voor de patiënten te verbeteren, werden daarbij belicht. De
TOPzorglezing werd gegeven door vooraanstaand onderzoeker dr. Hester
Vermeulen. Zij onderstreepte voor een
publiek van 150 mensen het belang van
onderzoek, evidence based practice en
kwaliteitsverbetering. In de drie workshops werkten verpleegkundigen
concrete handreikingen uit onder leiding
van docenten van Avans en het Wetenschapsbureau van Amphia.
De bazaar gaf met posterpresentaties
een overzicht van de onderzoeken en
verbeterprojecten die verpleegkundigen
en verpleegkundig specialisten binnen
Amphia uitvoeren. Mooie voorbeelden
zijn een kwalitatief onderzoek naar de

zorgbehoefte van patiënten met diepveneuze trombose (Danick Werner,
verpleegkundig specialist), een scriptie
over de pijnscore BPS (Marieke Hinfelaar,
IC-verpleegkundige) en een zorgpadbeschrijving (Vicky Wirken, dialyseverpleegkundige).
Veel verpleegkundigen zijn deze dag
enthousiast gemaakt voor onderzoek.
Om verpleegkundig wetenschappelijk
onderzoek te stimuleren en de resultaten
van dit onderzoek te delen, vindt de Dag
van het Verpleegkundig Onderzoek jaarlijks plaats.
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PUBLICATIES

Wetenschappelijke
publicaties
Anesthesiologie
Van Osch D, Dieleman JM, van Dijk D, Jacob
KA, Kluin J, Doevendans PA, Nathoe HM;
DExamethasone for Cardiac Surgery (DECS)
study group; DExamethasone for Cardiac
Surgery DECS study group.[Rosseel PM et
al...]. Dexamethasone for the prevention of
postoperative atrial fibrillation. Int J Cardiol.
2015 Mar 1;182:431-7. Epub 2015 Jan 8.
Hogervorst EK, Rosseel PM, van de Watering
LM, Brand A, Bentala M, van der Bom JG,
van der Meer NJ. Intraoperative anemia and
single red blood cell transfusion during cardiac surgery: an assessment of postoperative
outcome including patients refusing blood
transfusion. J Cardiothorac Vasc Anesth.
2015 Nov 2. pii: S1053-0770(15)00929-5. [Epub
ahead of print]
Van der Hoeven SM, Binnekade JM, de Borgie CA, Bosch FH, Endeman H, Horn J, Juffermans NP, van der Meer NJ, Merkus MP,
Moeniralam HS, van Silfhout B, Slabbekoorn
M, Stilma W, Wijnhoven JW, Schultz MJ,
Paulus F. Preventive nebulization of mucolytic agents and bronchodilating drugs in invasively entilated intensive care unit
patients (NEBULAE): study protocol for a
randomized controlled trial. Trials. 2015 Sep
2;16:389.
Kok L, Hillegers MH, Veldhuijzen DS, Cornelisse S, Nierich AP, van der Maaten JM, Rosseel PM, Hofland J, Sep MS, Dieleman JM,
Vinkers CH, Peelen LM, Joëls M, van Dijk D;
Dexamethasone for Cardiac Surgery Study
Group. The Effect of Dexamethasone on
Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder
and Depression After Cardiac Surgery and
Intensive Care Admission: Longitudinal Follow-Up of a Randomized Controlled Trial.
Crit Care Med. 2015 Nov 4. [Epub ahead of
print].
Van Osch D, Dieleman JM, Nathoe HM, Boasson MP, Kluin J, Bunge JJ, Nierich AP, Rosseel PM, van der Maaten JM, Hofland J,
Diephuis JC, de Lange F, Boer C, van Dijk D;
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Dexamethasone for Cardiac Surgery Study
Group. Intraoperative High-Dose Dexamethasone in Cardiac Surgery and the Risk of
Rethoracotomy. Ann Thorac Surg. 2015
Dec;100(6):2237-42. Epub 2015 Aug 25.
Jacob KA, Leaf DE, Dieleman JM, van Dijk D,
Nierich AP, Rosseel PM, van der Maaten JM,
Hofland J, Diephuis JC, de Lange F, Boer C,
Kluin J, Waikar SS; Dexamethasone for Cardiac Surgery (DECS) Study Group. Intraoperative High-Dose Dexamethasone and
Severe AKI after Cardiac Surgery. J Am Soc
Nephrol. 2015 Dec;26(12):2947-51. Epub 2015
May 7.
Rosseel PM, Kaplan JA. EACTA-JCVA: cooperation to partnership. J Cardiothorac Vasc
Anesth. 2015 Apr;29(2):253-4.Epub 2015 Feb 7.
Santos AL, Wauben LS, Guilavogui S, Brezet
JC, Goossens R, Rosseel PM. Safety challenges of medical equipment in nurse anaesthetist training in Haiti. Appl Ergon. 2016
Mar;53 Pt A:110-21. Epub 2015 Jul 4.
Rosseel PM, Atcheson CL. Cardiothoracic
anesthesia and intensive care : what is the
role of missions? In: The role of anesthesiology in global health : a comprehensive guide
/ Roth R, Frost EA, Cliford Gervirtz C [eds]. S.l.
: Heidelberg etc. : Springer Science and Business Media, 2015. ISBN: 9783319094229.

Cardiologie
Geuzebroek GS, Bentala M, Molhoek SG, Kelder JC, Schaap J, Van Putte BP. Totally thoracoscopic left atrial Maze: standardized,
effective and safe. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Dec 23. pii: ivv358. [Epub ahead
of print]
Van der Boon RM, van Huysduynen BH, Meuwissen M, Schaap J, Alings M. Ventricular tachycardia: The challenge of two diagnoses.
Int J Cardiol. 2016 Jan 1;202:226-7.Epub 2015
Sep 21.

Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, Antz
M, Diener HC, Hacke W, Oldgren J, Sinnaeve P, Camm AJ, Kirchhof P; Advisors Updated European Heart Rhythm Association
: Practical Guide on the use of non-vitamin
K antagonist anticoagulants in patients
with non-valvular atrial fibrillation. Europace. 2015 Oct;17(10):1467-507. Epub 2015 Aug
31.
Held C, Hylek EM, Alexander JH, Hanna M,
Lopes RD, Wojdyla DM, Thomas L, Al-Khalidi H, Alings M, Xavier D, Ansell J, Goto S,
Ruzyllo W, Rosenqvist M, Verheugt FW,
Zhu J, Granger CB, Wallentin L. Clinical
outcomes and management associated
with major bleeding in patients with atrial
fibrillation treated with apixaban or warfarin: insights from the ARISTOTLE trial. Eur
Heart J. 2015 May 21;36(20):1264-72. Epub
2014 Dec 12.
Bennaghmouch N, Dewilde WJ, ten Berg
JM. Triple therapy for atrial fibrillation
and percutaneous coronary intervention.
Curr Opin Cardiol. 2015 Nov;30(6):690-6.
Ghekiere O, Dewilde W, Bellekens M, Hoa D,
Couvreur T, Djekic J, Coolen T, Mancini I,
Vanhoenacker PK, Dendale P, Nchimi A.
Diagnostic performance of quantitative coronary computed tomography angiography and quantitative coronary
angiography to predict hemodynamic significance of intermediate-grade stenoses.
Int J Cardiovasc Imaging. 2015
Dec;31(8):1651-61. Epub 2015 Sep 1.
Dewilde WJ, Janssen PW, Bergmeijer TO,
Kelder JC, Hackeng CM, ten Berg JM. The
effect of acenocoumarol on the antiplatelet effect of clopidogrel. Thromb Haemost.
2015 Oct;114(4):708-16. Epub 2015 Jul 16.
D’Ascenzo F, Taha S, Moretti C, Omedè P,
Grossomarra W, Persson J, Lamberts M,
Dewilde W, Rubboli A, Fernández S, Cerrato
E, Meynet I, Ballocca F, Barbero U, Quadri
G, Giordana F, Conrotto F, Capodanno D,
DiNicolantonio J, Bangalore S, Reed M,
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Meier P, Zoccai G, Gaita F. Meta-analysis of
randomized controlled trials and adjusted
observational results of use of clopidogrel,
aspirin, and oral anticoagulants in patients
undergoing percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2015 May 1;115(9):118593. Epub 2015 Feb 12.
Waltenberger J, Brachmann J, van der Heyden J, Richardt G, Fröbert O, Seige M, Erglis
A, Dewilde W, Winkens M, Hegeler-Molkewehrum C, Klein N, Hoffmann S. Realworld experience with a novel
biodegradable polymer sirolimus-eluting
stent: twelve-month results of the BIOFLOW-III registry. EuroIntervention. 2015
Mar 17;10(11). pii: 20140318-06. [Epub ahead of
print].
Dewilde WJ, Janssen PW, Verheugt FW,
Storey RF, Adriaenssens T, Hansen ML,
Lamberts M, ten Berg JM. Reply: Triple
therapy for atrial fibrillation and ACS with
or without PCI: don’t drop aspirin just yet.
J Am Coll Cardiol. 2015 Feb 10;65(5):516-8.
Sabaté M, Brugaletta S, Cequier A, Iñiguez
A, Serra A, Jiménez-Quevedo P, Mainar V,
Campo G, Tespili M, den Heijer P, Bethencourt A, Vazquez N, van Es GA, Backx B,
Valgimigli M, Serruys PW. Clinical outcomes in patients with ST-segment elevation
myocardial infarction treated with everolimus-eluting stents versus bare-metal
stents (EXAMINATION): 5-year results of a
randomised trial. Lancet. 2015 Oct 28. pii:
S0140-6736(15)00548-6. [Epub ahead of
print].
Vlachojannis GJ, Smits PC, Hofma SH,
Togni M, Vázquez N, Valdés M, Voudris V,
Puricel S, Slagboom T, Goy JJ, den Heijer P,
van der Ent M. Long-term clinical outcomes of biodegradable polymer biolimuseluting stents versus durable polymer
everolimus-eluting stents in patients with
coronary artery disease: three-year followup of the COMPARE II (Abluminal biodegradable polymer biolimus-eluting stent
versus durable polymer everolimus-eluting
stent) trial. EuroIntervention. 2015
Jul;11(3):272-9.
Baumbach A, Mullen M, Brickman AM, Aggarwal SK, Pietras CG, Forrest JK, HildickSmith D, Meller SM, Gambone L, den Heijer
P, Margolis P, Voros S, Lansky AJ. Safety
and performance of a novel embolic deflection device in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: results
from the DEFLECT I study. EuroIntervention. 2015 May;11(1):75-84.

Everaert B, Felix C, Koolen J, den Heijer P,
Henriques J, Wykrzykowska J, van der
Schaaf R, de Smet B, Hofma S, Diletti R,
Van Mieghem N, Regar E, Smits P, van
Geuns RJ. Appropriate use of bioresorbable vascular scaffolds in percutaneous coronary interventions: a recommendation
from experienced users : A position statement on the use of bioresorbable vascular
scaffolds in the Netherlands. Neth Heart J.
2015 Mar;23(3):161-5.
Van de Hoef TP, Meuwissen M, Piek JJ. Fractional flow reserve-guided percutaneous
coronary intervention: where to after
FAME 2? Vasc Health Risk Manag. 2015 Dec
3;11:613-22. eCollection 2015. Review.
Nijjer SS, de Waard GA, Sen S, van de Hoef
TP, Petraco R, EchavarrÃa-Pinto M, van Lavieren MA, Meuwissen M, Danad I, Knaapen P, Escaned J, Piek JJ, Davies JE, van
Royen N. Coronary pressure and flow relationships in humans: phasic analysis of
normal and pathological vessels and the
implications for stenosis assessment: a report from the Iberian-Dutch-English
(IDEAL) collaborators. Eur Heart J. 2015
Nov 26. pii: ehv626. [Epub ahead of print].
Echavarría-Pinto M, van de Hoef TP, van
Lavieren MA, Nijjer S, Ibañez B, Pocock S,
Quirós A, Davies J, Meuwissen M, Serruys
PW, Macaya C, Piek JJ, Escaned J. Combining baseline distal-to-aortic pressure ratio
and fractional flow reserve in the assessment of coronary stenosis severity. JACC
Cardiovasc Interv. 2015 Nov;8(13):1681-91.
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