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Wil je snel gaan, ga alleen
Wil je ver komen, ga samen
Oud Afrikaans gezegde

Het volgende nummer van Wetenswaardig is klaar om gelezen te worden. En we hebben
alweer mooie onderzoeken voor jullie geselecteerd. Dit keer staat samenwerken
centraal. Hiervan zijn binnen het Maasstad Ziekenhuis genoeg voorbeelden te noemen.
En zoals het Afrikaans gezegde stelt, is dat als je samenwerkt je veel verder komt dan
wanneer je alles alleen doet.

De afdeling in beeld is deze keer de afdeling Pathologie. Deze afdeling heeft samen met
andere instituten het Anser project opgericht. Dit project heeft als doel de prostaatzorg
in Nederland te optimaliseren. maar ze doen nog veel meer. Daarover meer verderop in
het magazine. Ook zijn er goede voorbeelden te noemen over samenwerken met
nieuwe ontwikkelingen, zoals de VR-bril die steeds vaker wordt toegepast bij patiënten
in ons ziekenhuis.

Daarnaast hebben we afgelopen februari de Wetenschapsdag van
het Maasstad Ziekenhuis gehouden. Op zo’n dag blijkt maar weer
dat er veel mensen actief zijn met onderzoek. En zo’n dag
inspireert ook weer tot nieuwe ideeën en nieuwe
samenwerkingen tussen de onderzoekers. Daar komen vast
wel weer vruchtbare projecten uit die we in komende
nummers van Wetenswaardig met jullie kunnen delen.

Ik wens jullie veel plezier toe met het lezen over al onze mooie
projecten en onderzoeken van ons ziekenhuis.

Tessa Bosch, 
hoofdredacteur Wetenswaardig

VOORWOORD
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Traumachirurg Jefrey Vermeulen is begin van dit jaar gestart met een
spreekuur ‘ribfracturen’. Daarmee is het Maasstad Ziekenhuis het enige
ziekenhuis met een specifiek spreekuur op dat gebied. Daarnaast is op
nagenoeg hetzelfde moment een landelijk onderzoek gestart of operatie bij
meer-ribfracturen leidt tot vermindering van complicaties. Vermeulen is
nauw betrokken bij dit onderzoek. 

Onderzoek naar en 
spreekuur voor ribfracturen

ONDERZOEK NAAR RIBOPERATIES BIJ ENKELE GEBROKEN RIBBEN / Tekst: Gerda van Beek – Taal & Teken
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Waarom deze interesse in ribben? 
Jefrey Vermeulen: “Zo’n tien jaar geleden tijdens mijn
vervolgopleiding tot traumachirurg in het Erasmus MC,
startte men aldaar met het opereren van ribfracturen,
zeker bij grote ongevallen waarbij de ribbenboog sterk
beschadigd was. Dat leidde tot goede resultaten. Patiën-
ten die niet meer zelf konden ademen, konden na een
relatief eenvoudige operatie weer verder. Toen ik in Goes
ging werken, heb ik deze operatie meegenomen, en ook
in Haarlem waar ik de afgelopen vijf jaar heb gewerkt, is
er met mijn komst met riboperaties begonnen. Dus toen
ik in het Maasstad Ziekenhuis kwam, was het duidelijk. In
ons team hebben de meeste chirurgen een aandachtsge-
bied. Dat van mij is dus ribben: ribfractuurbehandeling en
riboperaties.”

Komen gebroken ribben vaak voor? 
Het antwoord komt onmiddellijk: “Met 12 ribben aan elke
kant, 24 in totaal, is er een gerede kans op een ribfractuur.
Bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, val van een
hoogte of door reanimatie. Zeker in het verleden kregen
mensen vaak te horen dat een gebroken rib met rust
moet genezen. Met als gevolg dat sommige mensen er
nog steeds last van hebben, bijvoorbeeld omdat de rib-
ben niet vastgroeien en langs elkaar schuiven. Op vrijdag
houd ik nu spreekuur voor patiënten met problemen met
de ribben en de borstkas, zowel voor behandeling als
voor nazorg.” 

Een spreekuur voor een afgebakende
doelgroep dus? 
Vermeulen benadrukt: “Het gaat om chronische klachten.
Mensen met een deformatie van de ribbenkast, patiënten
met kapotte ribben door bestraling, mensen die nog
steeds last hebben van een gebroken rib in het verleden,
en dergelijke. Vaak willen ze advies of er nog iets aan te
doen valt. Dat is helaas niet altijd het geval. Het kan zijn
dat een zenuw in het littekenweefsel is vergroeid. Als je
die operatief losmaakt, bestaat er kans op fantoompijn.
Een operatie geeft niet altijd garantie op een pijnloos
vervolg. Maar soms is het wel goed te herstellen, bijvoor-
beeld als de patiënt instabiliteit ervaart of ribben langs
elkaar heen schuiven. Ik licht de mogelijke behandelop-
ties toe, waarna de patiënt een weloverwogen afweging
kan maken.”

En acute ribfracturen? 
“Die zie ik in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp,
waar direct wordt bekeken of een operatie zinvol is of dat
de conservatieve aanpak volgt. De ribben bewegen mee
met de ademhaling. Gebroken ribben doen pijn, waar-
door de patiënt minder diep ademhaalt. Vaak is de long
direct onder de gebroken ribben ook aangedaan, met
een scheurtje of bloeduitstorting. Zo’n long moet dan
juist veel lucht hebben om een longontsteking te voor-
komen. Bij meerdere ribbreuken is het daarom zinvol om
te opereren. Met plaatosteosynthese kun je de ribben
vastzetten, zodat de borstkas goed kan herstellen. 

Neemt de kans op complicaties daarmee af?
“Daartoe is er nu het wetenschappelijk onderzoek opge-
zet. Daarbij wordt gekeken of het lonend is om mensen

met drie of meer gebroken ribben, met dislocatie, te ope-
reren. Bij geschikte patiënten wordt geloot of de
behandeling conservatief is - dat wil zeggen: met pijnstil-
ling, tapebehandeling en fysiotherapie - of dat de
fracturen operatief worden behandeld. De twee groepen
worden vergeleken met betrekking tot aantallen longont-
steking, pijnbeleving, functioneren, herstel naar normaal
functioneren en werkhervatting. Er is juist gekozen voor
de groep met relatief beperkte aantallen ribfracturen,
omdat de meningen hierover heel divers zijn. Enkele jaren
geleden piekerde men er niet over om patiënten met vier
ribfracturen te opereren, maar inmiddels zien de trauma-
chirurgen die altijd ribben hebben geopereerd, daar wel
voordeel in. Dit onderzoek moet bewijzen of riboperaties
ook voordelig kunnen zijn bij enkele gebroken ribben.”

Wat denk je dat de uitkomst zal zijn? 
Vermeulen lacht: “Tja: ik kan daar geen
onbevooroordeelde uitspraak over doen, dat moet het
onderzoek uitwijzen. Het gaat om een landelijke aanpak,
omdat er grote aantallen patiënten nodig zijn. Het onder-
zoek wordt geïnitieerd door het Erasmus MC, maar ik ben
er nauw bij betrokken, met een beurs vanuit de OTC, een
organisatie voor bevordering van traumachirurgie. Daar-
van kunnen we een onderzoeker betalen. Het onderzoek
is begin februari gestart en het zal zeker twee jaar duren
voordat de uitkomsten bekend worden.” 
Glimlachend besluit hij: “En zolang zal ik nog wel dit
spreekuur draaien. Mijn intentie is om niet alleen het
onderzoek met het Erasmus MC te doen, maar ook de
behandeling van ribfracturen meer gezamenlijk op te pak-
ken. Binnenkort volgen daarover de eerste gesprekken.
Men was nogal verrast dat het spreekuur er ineens was.
Soms moet je doorpakken en gewoon beginnen. Niet te
lang erover praten, maar praktisch nakomen waar je voor
staat en bereid zijn daarin te investeren.”
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“Dan is er nog PALGA, het Pathologisch Ana-
tomisch Landelijk Archief waar diagnoses
automatisch worden opgeslagen. In feite

dus een grote database waarin ook gericht kan worden
gezocht naar specifieke ziekten”, licht Michael den Bakker
toe, patholoog in het Maasstad Ziekenhuis. Met ruim 
100 publicaties op zijn naam staat onderzoek bij hem
hoog in het vaandel. Hij werkt veel samen met het Eras-
mus MC, waar hij een onbezoldigde (honoraire)
aanstelling heeft. 
“Bijna dagelijks wordt onze afdeling gevraagd om weefsel
op te sturen voor extern wetenschappelijk onderzoek”,
geeft Den Bakker aan. “In principe geven we daaraan
gehoor, waarbij uiteraard wel moet zijn voldaan aan de
medisch ethische eisen. Het gaat tenslotte wel om patiën-
tenmateriaal.”

Weefselafname
De afdeling Pathologie neemt voor een aantal lopende
wetenschappelijke onderzoeken weefsel af van operatie-
prepraten. Onder andere voor de PancreasParel, waarbij
het Maasstad Ziekenhuis ook is betrokken. In dat project
wordt gekeken naar factoren voor het ontstaan en beloop
van alvleeskliertumoren en chronische alvleesklierontste-
kingen. Dan is er het PLCRP, het platform voor gegevens
van dikke darmkanker, met als doel moleculaire vroege
detectie van deze ziekte. En zelf is Den Bakker onder
andere betrokken bij het ProBar-onderzoek, primair
lopend vanuit het Erasmus MC, gericht op een voorloper-
afwijking van slokdarmkanker. Hij werkt eveneens mee aan
longkankeronderzoek vanuit Maastricht UMC, gericht op
de neuro-endocriene longtumoren. En dan met name het
onderscheid tussen de agressieve en de relatief minder
agressieve varianten. 

Combinatie van laboratorium en geneeskunde
“Pathologie is een prachtige combinatie van laboratorium
en geneeskunde”, verklaart Den Bakker zijn passie.
Momenteel maakt hij zich hard voor onderzoek naar
gladde spierceltumoren met de afdeling Interne Oncolo-
gie van het Erasmus MC. “De goedaardige vormen,
leiomyomen, komen regelmatig voor, het
leiomyosarcoom -de kwaadaardige vorm- is zeldzaam.
Maar er is ook nog een tussengroep, de “atypische intra-
dermale gladde spierceltumor”. Zijn er verschillende
genetische afwijkingen te onderscheiden? Dit onderzoek
willen we gebruiken als pilot om het vervolgens breder te
trekken.”

Anser prostaatkliniek
De afdeling Pathologie is nauw betrokken bij de Anser
prostaatkliniek, een samenwerkingsverband van zeven
medische centra. De prostaatverwijdering, de  radicale
prostatectomie operaties vinden plaats in het Maasstad
Ziekenhuis en dan gaat het om zo’n 600 tot 1000 per jaar
met de Da Vinci robot. Tijdens de operatie wordt het

weefsel onderzocht om te kijken of de snijvlakken schoon
zijn. “Dat gebeurt met intra-operatieve vriescoupes”, licht
Den Bakker toe, “de zogeheten neuro-safe methode.
Omdat de zenuwbundels vlak langs de prostaat lopen, is 

Dat de afdeling pathologie direct en indirect betrokken is bij zeer veel
wetenschappelijk onderzoeken, is niet verwonderlijk. Te onderzoeken weefsel
wordt meestal gefixeerd in formaline en ingebed in paraffine, waardoor het
niet meer bederft. Het Pathologie-archief van bewaard weefsel en
microscopische preparaten is daardoor een ware schatkamer. Het weefsel kan
worden gebruikt voor onderzoek, mits de juiste procedures worden gevolgd.

AFDELING IN BEELD  /  Tekst: Gerda van Beek – Taal & Teken
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“ZEkER WETEN DAT JE HET

BESTE DOET. STEEDS DAT

STAPJE VERDER”

Pathologie-archief is
een schatkamer voor
onderzoekers



er een kans op complicaties, zoals incontinentie en impo-
tentie. Onze verwachting is dat de centralisatie van deze
prostaatoperaties leidt tot vermindering van de post-ope-
ratieve complicaties. Maar dat moet je natuurlijk wel
aantonen. Aangezien dat nog niet goed onderzocht is,
gebeurt dat bij onze afdeling. De subsidieaanvraag, die
samen met de afdeling Pathologie van het Erasmus MC is
ingediend bij de Stichting Beterketen, is gehonoreerd
waardoor het nu een promotieonderzoek is.”

De neurosafe-methode houdt wel in dat er binnen een
uur een uitslag bekend moet zijn. “Heel snel dus”, glim-
lacht Den Bakker. “Dat is ook de reden waarom wordt
gewerkt met vriescoupes. In plaats van het weefsel eerst
te fixeren en in paraffine in te bedden, wordt het snel
ingevroren tot minus 20 graden. Het is geheel handwerk
en er moet een team gereed staan om meerdere vries-
coupes te maken, die de patholoog dan kan
beoordelen.”

Steeds een stapje verder
Conform de richtlijn wordt de volledig verwijderde pros-
taat onderzocht, die zo’n 40 – 80 gram weegt. Den Bakker
denkt daar anders over. “We volgen uiteraard de richtlijn,
maar naar ons idee kun je volstaan met partieel onder-
zoek. Samen met een collega patholoog en een AIOS

urologie is een studie opgezet om te onderzoeken of
partiële inbedding inferieur is aan gehele inbedding. De
uitkomsten van deze studie, waarvan de resultaten geac-
cepteerd zijn voor publicatie, tonen aan dat dat niet het
geval is. Dat betekent dat we nu harde data hebben en
dat een nieuwe richtlijn op dit onderdeel kan worden aan-
gepast.” Eerlijk: “Dat geeft een goed gevoel. Het gaat
me bij wetenschappelijk onderzoek juist om de bewijs-
voering: zeker weten dat je het beste doet. Steeds dat
stapje verder. Ik ervaar onderzoek daarom ook nooit als
een verplichting.”
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Afdeling Pathologie
De afdeling Pathologie bestaat uit 7 pathologen en
zo’n 70 medewerkers, waaronder analisten, teamlei-
ders, kwaliteitsmedewerker en ondersteunend
personeel. Jaarlijks worden er zo’n 150.000 (!) paraffi-
neblokjes vervaardigd. Van elk blokje worden vaak
meerdere coupes gemaakt, die onder de microscoop
worden beoordeeld worden op de aan- of afwezig-
heid van ziekte.



Met bescheiden trots nam ze de award in ontvangst voor research talent bij de
Wetenschapsdag 2019. Elke van Delft is een terechte winnaar. Als
afgestudeerd bewegingswetenschapper en onderzoeker in opleiding op de
afdeling Reumatologie zet ze zich met ongebreidelde energie in voor het
onderzoek naar kwaliteit van zorg voor patiënten met gewrichtsklachten.

ONDERZOEKER IN BEELD - ELKE VAN DELFT   / Tekst: Gerda van Beek – Taal & Teken
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Nieuwe verwijsstrategie
voor huisartsen

Elke van Delft



“Voor huisartsen is het lastig om ontstekings-
reuma te herkennen. Daardoor sturen ze te
veel mensen met gewrichtsklachten door naar

het ziekenhuis. Terwijl deze mensen beter af zijn in de
eerstelijnszorg”, start Elke haar toelichting. “Met als
gevolg overvolle spreekuren van de reumatologen. Daar
is niemand bij gebaat: de patiënt niet vanwege extra
inspanning en reistijd; de reumatoloog niet vanwege
extra werk; de samenleving niet vanwege de extra kosten.
Vroege herkenning met de juiste diagnose in de huisart-
senpraktijk is dus van belang, voor de kwaliteit van leven,
de kwaliteit van zorg en kosteneffectiviteit.

Reumatoloog in de huisartsenpraktijk
Om huisartsen te ondersteunen, is een nieuwe verwijsstra-
tegie ontwikkeld. De reumatoloog ziet in een lokaal
gezondheidscentrum patiënten met gewrichtsklachten en
geeft aan of verwijzing al of niet zinvol is. Elke: “De reu-
matoloog komt daartoe eens in de drie weken in de
huisartsenpraktijk. Het gaat dus in feite om anderhalve-
lijnszorg. Dat lijkt een goede aanpak, maar dat moet wel
worden vastgesteld door onderzoek. Dat moet dus zowel
het effect als de kosteneffectiviteit aantonen van deze
vorm van consultatie in de eerstelijnszorg.”

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met zes
gezondheidscentra in de regio Rotterdam. De controle-
groep bestaat uit patiënten die op de ‘gewone’ wijze

door de huisarts worden verwezen naar de polikliniek
Reumatologie. “Dus zonder tussenkomst van de nieuwe
verwijsstrategie”, verduidelijkt Elke. 

Dataverzameling
“De primaire uitkomst van het onderzoek is gericht op het
percentage van alle patiënten dat na twaalf maanden
door de reumatoloog is gediagnosticeerd met een inflam-
matoir reumatische aandoening. Ofwel: komen de juiste
patiënten op de poli? Secundaire uitkomsten betreffen de
kwaliteit van leven, de arbeidsproductiviteit en de zorg-
kosten. Deze data, inclusief de demografische en klinische
parameters, worden met drie, zes en twaalf maanden ver-
zameld.” 

Enthousiast: “En dat is dus mijn taak. Ik verzamel alle
gegevens, verwerk de rapporten van de reumatologen,
de overzichtslijsten en de ingevulde vragenlijsten van
geïncludeerde patiënten, kortom: alle data die dit onder-
zoek met zich meebrengt.”  Ze lacht: “En geloof me, dat
is heel veel. Zo heb ik nog stapels vragenlijsten die ik
moet ordenen. Nu vind ik het leuk om zaken te organise-
ren en te analyseren, dus ik ben hier echt op mijn plek.”
Ze gaat rechtop zitten en zegt: “Weet je, het gaat hierbij

om waarde voor de patiënt. Juist dat patiëntenperspectief
maakt het onderzoek zo interessant.”

Win/win-situatie
Wat verwacht ze zelf als uitkomst? “Het onderzoek loopt
nu een jaar en we zijn nog zeker een jaar bezig met het
includeren. Daarna volgen we de patiënten nog een jaar
lang, dus de resultaten zijn niet eerder dan over twee jaar
bekend”, houdt ze als slag om de arm. Waarna ze er
onmiddellijk aan toevoegt: “Maar de huisartsen zijn heel
tevreden over de triage. Ze vinden het prettig dat er een
specialist in de huisartsenpraktijk komt, die hen onder-
steunt bij het stellen van een diagnose en aan wie ze
vragen kunnen stellen. Het huisartsenvak is zo breed, dat
is anders dan specialistische kennis van één ziektebeeld.
De reumatologen zijn ook enthousiast over deze werk-
wijze. De verwijzing vindt gerichter plaats, waardoor de
specialist meer patiënten ziet die daadwerkelijk ontste-
kingsreuma hebben. De reumatoloog kan zo het werk
doen waarvoor hij is opgeleid.” 

Een win/win-situatie dus? Elke knikt instemmend: “Het
doel is om deze vorm van triage te handhaven en moge-
lijk breder in te zetten. Maar je moet eerst
wetenschappelijk aantonen dat dit inderdaad een effec-
tieve werkwijze is. En daarvoor zet ik me dus in, met
plezier. Onderzoek kan heel abstract zijn, maar dat is hier
niet het geval. Het gaat echt over de verbinding tussen de
eerste en tweede lijn.”

Extra aandacht
Op de Wetenschapsdag heeft Elke van Delft als een van
de drie genomineerden een presentatie gehouden. “Dat
vond ik wel spannend”, bekent ze. “Dat had ik me niet zo
gerealiseerd toen ik besloot mee te dingen.” Dat ze zou
winnen, had ze niet verwacht. “Heel bijzonder”, zegt ze.
“Naast een mooie bos bloemen en een voucher voor een
congres naar keuze, leverde dat extra aandacht op voor
het onderzoek. Dat zie ik als grootste prijs!”
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“DE VERBINDING TUSSEN DE

EERSTE EN TWEEDE LIJN, MET

WAARDE VOOR DE PATIëNT”



Wie wil nu niet soms ontsnappen aan het hier en
nu? Als die behoefte al automobilisten in de file
bekruipt of scholieren die vlak voor een toets

merken de verkeerde lesstof te hebben bestudeerd, dan
is het helemaal logisch dat sommige patiënten in een
ziekenhuis er graag weleens ‘tussenuit willen’. Even de
ziekte en behandeling naar de achtergrond verdrijven.
Het is precies waarin de SyncVR voorziet. Dit is een virtual
reality-systeem speciaal voor ziekenhuizen.
“Je zet de bril op, en ziet overal om je heen bewegende
beelden uit bijvoorbeeld een bepaald tijdperk of een of
andere plek in het sterrenstelsel”, zegt Floris van der
Breggen, medeoprichter SyncVR. “Je hoort ook de bijbe-
horende geluiden. Binnen een minuut geeft je brein aan
dat dit de werkelijkheid is en waan je je op een geheel
andere plek dan in het ziekenhuis.”

Kwaliteit van leven
Het Maasstad Ziekenhuis kijkt niet alleen met een 

medische blik naar patiënten, maar hecht ook grote
waarde aan hun welzijn en kwaliteit van leven. Dat geldt
eveneens voor de afdeling Oncologie. 
Stephanie van Eijk is beleidsmedewerker voor de Raad
voor Oncologie. Zij zegt: “Wij waren enthousiast én
nieuwsgierig toen Floris ons benaderde voor een intro-
ductie van SyncVR. kWF kankerbestrijding was ook
benieuwd naar de effecten. Niet eerder was de bril aan-
geboden aan een groot aantal ziekenhuispatiënten.
Daarom besloten we tegelijkertijd met de invoering van
de SyncVR een onderzoek naar de uitwerking van de
belevenissen uit te voeren. We richtten ons op twee
patiëntgroepen. Eén: mensen die chemotherapie krijgen
op de dagbehandeling Oncologie. En twee: oncologiepa-
tiënten die zijn opgenomen, bijvoorbeeld vanwege
complicaties.”

Beleving met naaste
Zeventig patiënten en een naaste kregen een belevenis
aangeboden, een controlegroep van zestig niet. Vijf ver-
pleegkundestudenten van Hogeschool Rotterdam die de
minor oncologie doen, voerden het onderzoek uit in het
laatste kwartaal van 2018. Zij analyseerden de door de
deelnemers ingevulde vragenlijsten.
De belangrijkste resultaten? 85% van de gebruikers zei de
volgende keer een nieuwe ervaring te willen beleven. 89%
repte over ‘toegevoegde waarde’, waarmee wordt
bedoeld dat de stemming positief wordt beïnvloed. 85%
oordeelde dat de gezamenlijke ziekenhuisbeleving met
een naaste was verbeterd.
Van der Breggen: “Dit laatste is belangrijk. Medewerkers
van kWF zien dat kanker veel relaties tussen partners
beschadigt of zelfs kapotmaakt. Bij de SyncVR streven we
ernaar dat de patiënt en een ander - bij voorkeur een
naaste, maar een ziekenhuisvrijwilliger is ook mogelijk -
tegelijkertijd dezelfde VR-beleving hebben.” Van Eijk:
“Verpleegkundigen hoorden patiënten en hun partner
vaak nog wel een uur napraten. Dat betekent een uur
minder lang direct worden geconfronteerd met chemo-
therapie of ziekenhuisverblijf.”

De chemotherapie vergeten en heerlijk dagdromen tussen olifanten op de
savanne. Het verblijf op de verpleegafdeling samen met de partner inruilen
voor herinneringen aan de trouwdag in het Kralingse Bos. Dit is mogelijk met
een virtual reality-bril. Oncologiepatiënten zeggen dat de VR-belevenissen
hun stemming positief beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek.

Ertussenuit met virtual reality-bril  

Afleidend uitstapje
patiënt

STUDIE EN DEELNEMER / Tekst: Gerben Stolk
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Aat Klompenhouwer



Andere patiënten
Van der Breggen: “In dat opzicht is het ook mooi dat 95%
van de gebruikers zegt dat de VR-beleving afleidt van de
ziekenhuissetting.” Van Eijk: “En zestig van de zeventig
gebruikers melden dat het verblijf in het ziekenhuis als
prettiger wordt ervaren.”
Zij vervolgt: “Momenteel zijn we bezig uit te zoeken op
welke manieren we deze belevenissen op meerdere plek-

ken in het ziekenhuis kunnen aanbieden. Dit wordt opge-
zet met behulp van vrijwilligers.” Van der Breggen: “De
SyncVR is onder meer goed geschikt op afdelingen waar
sprake is van pijn en angst. Patiënten in het Dialysecen-
trum kunnen er al hun voordeel mee doen, en de SyncVR
wordt nu bijvoorbeeld getest bij de Bloedafname, kinder-
geneeskunde en Plastische Chirurgie.”
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Floris van der Breggen en Stephanie van Eijk met op de achtergrond Aat Klompenhouwer

Terug naar Venetië
Venetië is een van de steden die Aat klompen-
houwer en zijn vrouw Lenie het liefst bezochten
voordat het er erg druk werd. De SyncVR bood
hun de kans terug te keren naar de Italiaanse
parel. “Het was zó levensecht, dat we het ge-
schommel van de gondel op het water voel-
den.”

klompenhouwer (77) kreeg zeven jaar geleden
de diagnose prostaatkanker met uitzaaiingen.
Sindsdien onderging hij drie chemokuren. Tij-
dens de laatste, die bestond uit tien sessies,
werd een virtual reality-belevenis aangeboden.

“Het was een uitkomst. Al met al ben je een tijd
zoet met een therapie. Eerst de autorit naar het
ziekenhuis; dan ben je er geestelijk toch al mee 

bezig. En daarna ongeveer drie uur de behande-
ling ondergaan, terwijl regelmatig verpleegkun-
digen handelingen komen verrichten. Ik ervaar
zo’n dag als behoorlijk afmattend.”

klompenhouwer vervolgt: “Ik herkende dan ook
meteen de voordelen van virtual reality. Het
zorgt ervoor dat je het ziekenhuisbezoek als
minder belastend kunt ervaren. Mijn vrouw be-
leefde er ook plezier aan: samen praatten we bij-
voorbeeld over Venetiaanse bruggen die we
herkenden van jaren geleden.”

Een suggestie heeft hij ook: “Het zou mooi zijn
om via deze weg klassieke muziek-concerten en
-festivals te bezoeken.” Floris van der Breggen:
“Hiermee zijn we meteen aan de slag gegaan.”



Winnaars research
vouchers 2019

WINNAARS RESEARCH VOUCHERS 2019
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Van links naar rechts: Angelique Weel (voorzitter Wetenschapscommissie), Veronique van Rijckevorsel, Kristel Wijngaarden, Cees van Donselaar (decaan
Maasstad Academie), Elke van Delft en Hannah Braanker (nam de voucher namens Radjesh Bisoendial in ontvangst). Annemieke van der Padt-Pruijsten
was tijdens de uitreiking niet meer aanwezig.



Het Maasstad Ziekenuis stimuleert medewerkers weten-
schappelijk onderzoek uit te voeren. Als extra stimulans
zijn er research vouchers uitgeloofd. Zestien onderzoekers
dienden een aanvraag in om in aanmerking te komen
voor een research voucher van € 10.000 om hun onder-
zoek (deels) te financieren. Een interne jury beoordeelde
de inzendingen onder andere op wetenschappelijke kwa-
liteit, maatschappelijke relevantie, het belang van het
onderzoek voor het Maasstad Ziekenhuis en multidiscipli-
naire samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis. Op
de Wetenschapsdag van het Maasstad Ziekenhuis van 
19 februari zijn de winnaars van de wetenschapsvouchers
bekend gemaakt. De vijf winnaars geven hieronder een
kort kijkje in hun onderzoek.

Reumatoloog Radjesh Bisoendial 
De ontwikkeling van een nieuwe klinische methode voor
gepersonaliseerde zorg bij patiënten met artritis.

Psoriasis is een chronische ontstekingsziekte van de huid,
die bij een aanzienlijk deel van de patiënten gepaard gaat
met een gewrichtsontsteking genaamd artritis psoriatica
(PsA). Dit kan leiden tot gewrichtschade en fysieke beper-
kingen in het dagelijks bestaan. Bij ernstigere vormen van
PsA, die onvoldoende reageren op klassieke reumarem-
mende medicijnen worden patiënten behandeld met
biologische medicijnen (‘biologicals’), gemaakt van een
dierlijk en/of menselijk eiwit. Er zijn meerdere groepen
‘biologicals’, die elk gericht zijn op een specifiek deel van
het immuunsysteem. Het aantal biologicals groeit explo-
sief. Momenteel is het niet mogelijk om vooraf te
voorspellen hoe goed een ‘biological’ zal werken in de
individuele patiënt. Volgens landelijke en internationale
richtlijnen wordt een ‘biological’ voor minimaal drie
maanden voorgeschreven alvorens wordt bepaald of de
therapie wel of niet aanslaat (en dus de keus continueren
therapie of switch). ‘Biologicals’ zijn erg kostbaar. Onze
afdeling Reumatologie en klinische Immunologie in het
Maasstad Ziekenhuis maakt zich al geruime tijd hard doel-
matiger om te springen met deze kostbare
geneesmiddelen. In dit onderzoek wordt getracht een
klinische methode op basis van patiëntkenmerken in het
bloed en huid- en gewrichtweefsel te ontwikkelen die de
reumatoloog kan assisteren bij de keuze voor de juiste
‘biological’ bij de individuele patiënt met PsA of een
andere vorm van artritis zoals reumatoïde artritis en spon-
dylartropathie (gepersonaliseerde zorg). 

Internist-hemato-oncoloog Annemieke van der
Padt
TSPZ onderzoek: Dossieronderzoek naar de overdracht
van patiënten met een beperkte levensverwachting die na
een ziekenhuisopname met ontslag naar huis gaan.

In het kader van het Palliantieproject Transmurale Samen-
werking in de Palliatieve zorg (TSPZ) heeft Netwerk
Palliatieve zorg Rotterdam e.o. gekozen voor een verbe-
tertraject rond de overdracht. Een projectgroep,
bestaande uit deelnemers uit de keten palliatieve zorg
rond het Maasstad Ziekenhuis, verkent of er verbetering
mogelijk is van de overdracht van patiënten met kanker,
een doorgemaakt CVA, hartfalen, nierfalen of longfalen
bij ontslag van ziekenhuis naar huis. Doel van het dossier-
onderzoek is het in kaart brengen van de medische

(inclusief medicatie-) en verpleegkundige overdracht voor
patiënten met een beperkte levensverwachting. Het
betreft een pre- en postinterventie studie, waarbij er
retrospectief dossieronderzoek zal plaatsvinden. De inter-
ventie zal o.a. bestaan uit een ontslagchecklist 48 uur na
begin opname door de verpleegkundige; de huisarts (ten-
minste) twee dagen voor ontslag voor geplande
ontslagdatum informeren over het naderend ontslag;
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Netwerken en onderzoek
Wie onderzoek doet, heeft contacten nodig. Dat
gaat veel verder dan de interne contacten. Wil je
kans maken op een subsidie, aas je op een plekje in
het programma van een congres of wil je graag mee-
doen aan een bepaalde studie? Het draait allemaal
om het kennen van de juiste mensen en jezelf zicht-
baar maken, oftewel netwerken. De Wetenschapsdag
op 19 februari stond daarom in het teken van deze
onmisbare skill. Externe spreker Susanne Maris gaf
tips en tricks om meer uit je netwerk te halen en waar
mogelijk je netwerk te vergroten. 

Tips voor netwerken
Verken je eigen netwerk
Begin met rondkijken in je directe omgeving: bijvoor-
beeld (oud)collega’s, vakgenoten in andere
ziekenhuizen, studiegenoten, medewerkers van fond-
sen. Schrijf uit iedere groep minimaal vijf mensen op
die je misschien verder zouden kunnen helpen. En
geen mensen schrappen omdat je denkt 'die wil me
toch niet helpen'! Noteer achter elke naam de 
functienaam en de organisatie waar hij of zij werkt.
Nu heb je een goed overzicht.

Bepaal je netwerkdoel
Wat wil je bereiken met behulp van jouw netwerk? Je
doel kan zo simpel zijn als 'drie nieuwe mensen leren
kennen in mijn branche'. Stel jezelf kleine doelen,
zodat je meteen gericht aan de slag kunt gaan.

Maak een top vijf
Je hebt je doel bepaald. Maak een top vijf van je
contacten die je kunnen helpen met het behalen van
jouw doel. Schrijf voor jezelf uit hoe deze mensen je
zouden kunnen helpen, zodat je concreet hebt wat je
van ze wilt vragen.

Contact leggen
Tijd om tot actie over te gaan! Direct op de man af
vragen wat je van ze wilt zou kunnen werken, maar
vaak is een subtiele manier wat slimmer. Ga even
koffie drinken, samen lunchen of begin met een small
talk telefoongesprek. Natuurlijk stuur je daarin naar
het doel van het gesprek. Je kunt je ook laten intro-
duceren door een bekende.

Ga het gesprek aan
Binnen het netwerken gaat het om jezelf profileren,
informatie vragen, interesse tonen in de ander, tips
en adviezen verzamelen. Netwerken is jezelf laten
zien en informatie verzamelen. Met het stellen van de
juiste vragen kan je een leuk gesprek aan gaan. 



medische ontslagbrief gaat met patiënt mee naar huis en
wordt op de dag van ontslag digitaal verstuurd naar de
huisarts, en de inhoud van de medische en verpleegkun-
dige overdracht verbeteren. De primaire uitkomstmaat is
het aantal medische overdrachten verstuurd door de
medisch specialist binnen een dag na ontslag. Secundaire
uitkomstmaten zijn: de kwaliteit van de medische over-
dracht en de kwaliteit van de verpleegkundige
overdracht. Met het gewonnen geld van de research vou-
cher kunnen we de database laten bouwen en
dossieronderzoek en statische analyses door anderen
laten verrichten. Zodoende kunnen wij ons focussen op
de interventie en de interpretatie / consequenties van de
uitkomsten. 

Arts-onderzoeker Veronique van Rijckevorsel
FAMMI study – Factors affecting mortality and morbidity
in geriatric patients.

Door de vergrijzing van de Westerse samenleving, neemt
het aantal en de complexiteit van comorbiditeiten waar-
mee patiënten zich presenteren op de Spoedeisende
Hulp steeds verder toe. Een letsel karakteristiek voor deze
ouder wordende populatie, is een proximale femurfrac-
tuur. Geriatrische heupfracturen zijn hierdoor in de praktijk
een alledaags probleem, met grote belasting voor ons
zorgsysteem. Het overgrote deel van deze fracturen wordt
operatief behandeld, waarbij voor zowel operatieve als
niet-operatieve behandeling gezamenlijk een 30-dagen
mortaliteit van ongeveer 10% blijkt. De behandeling van
en zorg rondom geriatrische patiënten met een proximale
femur fractuur geschiedt aan de hand van richtlijnen, die
gebaseerd zijn op met name Expert Opinions, en niet
zoals gebruikelijk bij het overgrote deel van de medische
praktijk, op klinisch onderzoek. Deze studie voorziet in
deze behoefte voor wetenschappelijk onderbouwde klini-
sche adviezen. Het doel van deze studie is dan ook het
ontwikkelen van een predictie model voor mortaliteit en
morbiditeit ter ondersteuning van chirurgische en geriatri-
sche besluitvorming in de peroperatieve fase bij een
proximale femurfractuur. Het doel van deze studie is daar-
naast de prognose van deze patiënten gunstig te
beïnvloeden door Evidence Based richtlijnen ontwikkelen
voor de optimale behandeling van geriatrische heupfrac-
turen. 

Arts-onderzoeker Kristel van Wijngaarden
Obesity, Bariatric Surgery, Gut Microbiome and Immune
Changes (OBAMA) 

Morbide obesitas is gerelateerd aan veroudering van het
immuunsysteem. Dit komt doordat er sprake is van een
opeenstapeling van wit vetweefsel, wat zorgt voor secre-
tie van adipokinen (pro inflammatoire eiwitten). Hierdoor
is er bij patiënten met morbide obesitas een continue,
laaggradige inflammatie aanwezig, wat zorgt voor oxida-

tieve stress en een verslechterd en tevens verouderd
immuunsysteem. Biomarkers voor het meten van veroude-
ring zijn onder andere het bepalen van de telomeerlengte
en telomerase activiteit. Telomeren zijn nucleotide herha-
lingen aan het einde van chromosomen die het DNA
beschermen tegen beschadiging. Deze telomeerlengte
verkort bij elke celdeling onder invloed van leeftijd,
inflammatie en oxidatieve stress. Telomerase is een eiwit
dat er juist voor zorgt dat er een vergroting is van de telo-
meerlengte.
Momenteel wordt de veroudering bepaald op basis van
analyse van de lymfocyten uit het perifere bloed. Met
deze studie willen wij onderzoeken wat de invloed van
morbide obesitas is op de veroudering van organen,
namelijk de lever, het viscerale vet en spierweefsel. Wij
nemen in het kader van de OBAMA studie biopten af van
de lever, omentum en spier bij patiënten die een gastric
bypass ondergaan. Deze biopten worden vervolgens in
het laboratorium onderzocht om na te gaan of deze weef-
sels ook tekenen van veroudering laten zien.  

Onderzoeker in opleiding  Elke van Delft
Kwalitatief onderzoek naar het perspectief van zowel
patiënten als zorgverleners over de implementatie van
een elektronische verwijshulp in de eerstelijnszorg - uit-
breiding van de JOINT referral studie.

Het doel van de JOINT referral studie was evalueren door
welke innovatieve verwijsstrategie de verplaatsing van
medisch specialistische zorg naar de huisarts de meest
waarde gedreven zorg biedt. Eén van deze verwijsstrate-
gieën was een elektronische verwijshulp, waarin de
huisarts door middel van een algoritme een advies krijgt
een patiënt met gewrichtsklachten wel of niet door te
verwijzen naar de polikliniek Reumatologie. Tijdens de
studie bleek echter dat zowel de huisartsen zelf als de IT
systemen waarmee zij werken, onze innovatieve verwijs-
strategie nog niet ondersteunen. 
De afgelopen maanden is gewerkt aan de validatie van
het algoritme van de elektronische verwijshulp. Daarnaast
is recent een rapport verschenen van de landelijke huis-
artsenorganisatie waarin naar voren komt dat de digitale
strategie in de eerstelijnszorg aangepakt zal worden. De
randvoorwaarden zijn nu bijna optimaal, alleen mist nog
het perspectief van de patiënten en zorgverleners zelf.
Daarom zal, met de gewonnen voucher, een kwalitatief
onderzoek worden uitgevoerd om de ervaring van zowel
patiënten als zorgverleners te evalueren door middel van
focusgroepen. De verwachting is dat dit onderzoek ertoe
zal leiden dat de implementatie van de elektronische ver-
wijshulp binnen korte termijn wel gerealiseerd kan
worden. 
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“Het uiteindelijke doel is belasting van patiën-
ten te voorkomen. Een shunt aanprikken
met een naald van gemiddeld 3,2 centime-

ter doet nu eenmaal pijn. Je wilt vermijden dat twee keer
moet worden geprikt en twee keer pijn wordt veroorzaakt
omdat het aanvankelijk niet goed is verlopen. Daar komt
bij dat menige patiënt bang is. De meesten komen welis-
waar drie keer per week naar het Dialysecentrum van het
Maasstad Ziekenhuis, maar het aanprikken blijft ze angst
inboezemen en maakt hen nog altijd paniekerig. Dat is
deels in te dammen door mispuncties te voorkomen.”

Hoe kwam het dat jij je over dit onderwerp
hebt gebogen?
“Een onderdeel van mijn opleiding tot vaattoegang-ver-
pleegkundige was het verrichten van een onderzoek. Dat
bood mij de kans in te gaan op een thema waarover nog
niet veel bekend was: hoe vaak komen mispuncties voor
en wat zijn de oorzaken? Ik vroeg me, zoals gezegd, ook
af hoe mispuncties kunnen worden voorkomen. Verder
wilde ik weten of de attitude van de verpleegkundige een
rol speelt. Bijvoorbeeld: ‘Ik verricht deze handeling al tien
jaar, dat doe ik wel even’. In september 2017 ben ik
begonnen.”

Wat heb je gevonden?
“Het eerste deel was literatuuronderzoek. Eindelijk vond
ik een goede definitie voor mispunctie: als een naald niet
bruikbaar is voor de dialysebehandeling. Heel fijn, want in
de protocollen staat geen definitie. Verder blijkt het aan-
tal ervaringsjaren van de verpleegkundige belangrijk te
zijn: hoe langer iemand shunts aanprikt, hoe beter het
gemiddeld genomen gaat. Het was ook leerzaam om te
lezen dat Diamant, ons elektronisch patiëntendossier bij
dialyse, veel kansen in zich heeft die wij nog niet benut-
ten.

Een voorbeeld? Foto’s van de shunt toevoegen. Die kun-
nen worden omgezet in een tekening: een
shunt-karakteristiek. Dit maakt het voor een verpleegkun-
dige inzichtelijk waar hij of zij straks het best kan prikken
bij de patiënt. Alle 57 verpleegkundigen mogen iedere
patiënt aanprikken. Dan is het extra nuttig vooraf
iemands shunt-karakteristiek te kennen, zeker als je de
patiënt niet eerder hebt gezien.” 

En wat nog meer?
“Ik heb 42 patiënten geïnterviewd. Bijna negen op de tien
denken dat shunt-karakteristieken inderdaad helpen.
Daarnaast zouden veel patiënten graag zien dat wij meer
naar hun adviezen luisteren. Zij zeggen: ik zit hier drie
keer per week, ben ervaringsdeskundige en weet goed
hoe mijn shunt loopt, dus het is fijn als de verpleegkun-
dige zich mede laat leiden door wat ik vertel. Ik was ook
nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag: krijgt u

excuses bij een mispunctie? In 45% van de gevallen
gebeurde dit niet, terwijl patiënten dit wel ontzettend
waarderen. In de regel vinden ze het na excuses prima dat
dezelfde verpleegkundige de volgende keer weer prikt.”

Heeft jouw onderzoek geleid tot veranderingen
in de zorgpraktijk?
“In januari 2018 hadden wij shunt-tekeningen van 1 à 2%
van de patiënten. Een jaar later was dat al 25%, en dat
aantal zijn wij aan het uitbouwen. Verder doen we een

Hoe kunnen meer dialysepatiënten verschoond blijven van een mispunctie? Is
het mogelijk dat nóg minder dan 3% te maken krijgt met een naald die
onbruikbaar is om de shunt aan te prikken? Dialyse- en vaattoegang-
verpleegkundige Suzanne Slob deed onderzoek.

AANPRIKKEN SHUNTS/ Tekst: Gerben Stolk
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Pijn en angst verminderen bij dialysepatiënt

Missie: minder
mispuncties aan
de shunt

“WETEN OP WELkE PLEk JE HET

BEST kUNT PRIkkEN”



pilot met een virtual reality-bril omdat dit kan afleiden van
het prikken en de pijn (zie ook pagina16). 
Tijdens het literatuuronderzoek las ik over deze positieve
effecten.
Het aantal mispuncties is tussen januari 2018 en januari
2019 een fractie gedaald: van 3,1 tot 2,97%, met daarbij

de opmerking dat het landelijke streven is de 3% niet te
overschrijden. Maar ik denk dat de winst vooral op lan-
gere termijn wordt geboekt. Dan zullen wij hopelijk de
effecten zien van bijvoorbeeld het gebruik van shunt-teke-
ningen én van het feit dat aandacht en bewustzijn onder
verpleegkundigen zijn toegenomen.” 
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Suzanne Slob

Van lichaam naar kunstnier naar lichaam
• Sommige nierpatiënten krijgen een behandeling met

een kunstnier.
• Deze werkt als een filter die deels de functie van de

nier overneemt; het bloed wordt gezuiverd.
• Dit gebeurt buiten het lichaam. Daar staat een

hemodialysemachine, met daaraan de kunstnier.
• Via een lijnen-set wordt het bloed vervoerd tussen

het lichaam en de kunstnier en vice versa.
• Voor dit transport via slangetjes is een permanente

toegang tot de bloedbaan nodig. Dit is een shunt:
een verbinding tussen een ader en slagader.

• Een vaatchirurg maakt deze verbinding tijdens een
operatie, meestal in de onderarm. Vervolgens duurt
het gemiddeld zes weken voordat de ader
voldoende is ‘gerijpt’ voor dialysegebruik.

• Daarna kan een dialyse- of vaattoegang-verpleeg-
kundige de dialysebehandeling beginnen door de
shunt aan te prikken met twee naalden: de ene voor
bloedtransport naar de machine en de andere voor
het terug transporteren van het gedialyseerde bloed
naar het lichaam.



KALENDER
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Het aanbod van cursussen/activiteiten voor het najaar
2019 wordt te zijner tijd gepubliceerd in de activiteitenka-
lender van de Maasstad Academie op het Intranet.
kijk ook eens in je MaasWijzer voor interessante trainings-
modules van GoodHabitz!

Wetenschapslunches 2019
• Dinsdag 25 juni
• Donderdag 3 oktober
• Maandag 9 december

E-learning modules ICH-GCP 
De Maasstad Academie heeft drie e-learningmodules aangekocht die nog beter zijn afgestemd op het kennisniveau,
rol en behoeften. Als deelnemer kun je de e-learningmodule in eigen tempo volgen op een desktop, tablet of mobiel.

Inschrijven voor één van de bovenstaande trainingen is mogelijk via de knop ‘Opleiding aanvragen’ in MaasWijzer. De
opleiding kun je vinden onder de naam van de training. 

Ben je al gecertificeerd voor het EMWO-GCP of GCP? Houd dan zelf je hercertificeringstermijn in
de gaten. Je ontvangt geen bericht als je certificaat gaat verlopen.

Training

ICH-GCP volledig

ICH-GCP light

ICH-GCP herregistratie

EMWO-GCP examen

Voor wie?

Voor alle hoofdonderzoekers. Dit is tevens een
voorbereiding op het landelijke EMWO-GCP
examen.

Bij het onderzoek betrokken medisch
specialisten, verpleegkundig specialisten en
physician assistants. 

Bij het onderzoek betrokken ondersteunend
personeel (laboranten, secretaresses,
doktersassistentes etc.)

Iedereen die zijn ICH-GCP of het EMWO-GCP
certificaat wil verlengen. 

Als hoofdonderzoeker ben je verplicht om het
EMWO-GCP succesvol af te leggen.

Tijdsinvestering

8 tot 10 uur

3 tot 4 uur

2 tot 3 uur

2 uur (excl. Voorbereiding)

Gepland in het 
Maasstad Ziekenhuis



STUDIES

Nieuwe studies
Aantal nieuw ingediende studies van april 2018 tot oktober 2018
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Studie nummer
L2019027
L2019016
L2018112
L2018117
L2019017
L2018114
L2019009
L2019032
L2019033
L2018110
L2019025
L2019028Santeon
L2019034
L2019035
L2019002
L2019020
L2019015
L2019018
L2019012
L2019029
L2019036Santeon
L2019008
L2019014
L2019030
L2019005
L2018118
L2019010
L2019021
L2018113
L2018115Santeon
L2018120
L2019006
L2018107SP
L2018108
L2018116
L2019011
L2019022
L2019023
L2019024
L2019004
L2019026
L2019019
L2019031
L2019001
L2019013
L2019003
L2018109
L2018111
L2018121
L2019037
L2018119
L2019007Santeon

Korte studietitel
MET-REPAIR
Rotterdam biological cohort
NWDI
Perfusie en littekenkwaliteit
COLAB
IMPROVE hand studie
ACP-hf
Vesalius
The PRECISE Protocol
MULTI-VERS PROJECT
Radiomics in colorectal cancer
Test nieuwe data route VBHC
IMPROMPTU
BURN-NTR
bariatrische begeleiding
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