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Rijnstate is een ziekenhuis met locaties in Arnhem,
Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid, en behoort tot de 26
Samenwerkende topklinische (STZ) ziekenhuizen in
Nederland die hooggespecialiseerde medische zorg
verlenen.

Rijnstate Research & Innovatie bericht over inhoudelijke
medisch-wetenschappelijke en innovatie ontwikkelin-
gen van zorgprofessionals in en/of gelieerd aan Rijnstate,
en biedt tevens inzicht in professionalisering issues.
Rijnstate Research & Innovatie verschijnt twee keer per
jaar in een oplage van 2000 exemplaren en is ook op de
website van het ziekenhuis te vinden.

Wilt u het magazine liever online ontvangen? Neem dan
contact  met ons op via wetenschapsbureau@rijnstate.nl.

Colofon
Het blijven bijzondere tijden
zolang we in de greep zijn van de
COVID-19 pandemie. Dankzij een
daadkrachtige aanpak en inzet van
zorgmedewerkers van Rijnstate,
onder regie van het Operationeel
Team COVID in samenwerking met
de Raad van Bestuur en CMSR,
houden we ons tot op heden
prima staande. Een ander uniek feit
daarbij is dat het wetenschappelijk
onderzoek, met name gericht op
COVID-19, juist in een stroomver-
snelling is gekomen. Bevlogen
internist-infectioloog en onder-
zoeker Robert-Jan Hassing geeft ons een actueel overzicht van de ver-
schillende onderzoeksprojecten naar COVID-19 binnen Rijnstate.
Huisarts-onderzoeker Geert-Jan Geersing, verbonden aan het Julius
Centrum-UMC Utrecht, vertelt in een interview over het COVID@HEART
onderzoeksproject waarbij een consortium van huisartsen, cardiologen
en epidemiologen gegevens verzamelt over het verloop van een COVID-
19-infectie bij cardiovasculaire patiënten buiten het ziekenhuis. Ook
kunt u in dit themanummer lezen over innoveren in COVID-19 tijd.

In onze vaste rubrieken wordt u weer geïnformeerd over recent afgeron-
de promoties, verschillende innovatieve en maatschappelijke projecten
binnen Rijnstate en de omliggende regio. Zo is er speciaal aandacht voor
de Atriumfibrilleren poli binnen Rijnstate die een jaar geleden van start
is gegaan.

Met veel plezier heb ik me de afgelopen 3 jaar ingezet voor het
Magazine. Met mijn nieuwe functie als voorzitter van de Centrale
Wetenschap Commissie geef ik binnenkort graag het stokje over aan
een andere collega. Ik wil de redactie bedanken voor de prettige samen-
werking.

Tot slot nog een speciaal woord van dank voor Nienke Faber die zich
jarenlang heeft ingezet voor Rijnstate; onder andere bij het
Kwaliteitsbureau, Wetenschapsbureau en voor het Magazine. Nienke
heeft Rijnstate recent verlaten in verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd. Haar inbreng is altijd zeer waardevol geweest
en daarbij was ze een geweldige teamspeler. 

Ik wens u veel leesplezier!

Martin Hemels

Door dr. Martin Hemels, cardioloog-hartritmespecialist
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© Niets uit dit magazine mag openbaar gemaakt worden, op
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestem-
ming van de redactie.
De redactie van Rijnstate Research & Innovatie stelt zich niet ver-
antwoordelijk voor de vakinhoudelijke informatie in dit maga-
zine. Bij ingezonden stukken behoudt de redactie zich het recht
voor om, zonder opgaaf van redenen, artikelen in te korten dan
wel te weigeren. Ingezonden artikelen zonder naam worden niet
geplaatst. 
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Nieuws

Nieuwe voorzitter CWC

Alweer drie jaar geleden begon Bart Witteman als voorzitter van de
Centrale Wetenschapscommissie (CWC). Bart heeft de voorzittersrol
deze jaren met ambitie en toewijding vervuld. Hij is erin geslaagd
een goede brug te slaan tussen de artsen/onderzoekers en het
Wetenschapsbureau. Hij heeft zich ingezet om het opstarten en uit-
voeren van wetenschappelijk onderzoek zo makkelijk mogelijk te
maken, juist om artsen te stimuleren voor wie wetenschappelijk
onderzoek in Rijnstate nog relatief onbekend terrein was. Nu, drie
jaar later, merk ik dat het contact met de specialisten verbeterd is en
het belang van wetenschappelijk onderzoek in Rijnstate steeds dui-
delijker wordt. Dat is niet alleen een gevoel, maar is ook zichtbaar in
het nog steeds toenemend aantal wetenschappelijke studies dat
opgestart wordt en het aantal adviesvragen dat bij het
Wetenschapsbureau binnenkomt. 

Per 1 september heeft Martin Hemels het voorzitterschap van de
CWC overgenomen van Bart. Martin is cardioloog en hartritmespe-
cialist bij Rijnstate sinds 2012. Daarnaast is hij een dag in de week
werkzaam in het Radboudumc. Martin draagt onderzoek en innova-
tie een warm hart toe en begeleidt momenteel vier promovendi in
de rol als copromotor. Naast het onderzoek dat hij zelf uitvoert, heeft
hij veel aandacht voor multidisciplinair onderzoek met andere top-
klinische ziekenhuizen en met huisartsen. De ambitie van Martin is
om de ingezette lijn van het Wetenschapsbureau voort te zetten en
daarbij multidisciplinair onderzoek en verbinding met verpleegkun-
dig onderzoek binnen Rijnstate verder te bevorderen.

Door dr. Simone Croezen, hoofd Wetenschap en Kennis
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Nieuws Wetenschap

Promovendi Rijnstate Overleg (PRO) – impact
COVID-19 op werkzaamheden promovendi
Rijnstate
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Het ‘Promovendi Rijnstate Overleg’ (PRO) is opgericht vanuit de
behoefte om met promovendi onderling ervaringen uit te wis-
selen en van elkaar te kunnen leren. Binnen dit platform wordt
voor en door promovendi iedere maand een bijeenkomst geor-
ganiseerd waarin verschillende onderwerpen rondom aca-
demische vaardigheden en onderzoek in Rijnstate aan bod
komen. Het aantal onderzoekers binnen Rijnstate wordt steeds
groter en de onderzoekers zijn verspreid over verschillende
afdelingen en onderzoeksgroepen. Het PRO is er op gericht om
Rijnstate onderzoekers bij elkaar te brengen, de interactie
tussen onderzoekers te vergroten en kennisoverdracht onder-
ling te optimaliseren. 

Dit academische jaar wordt het PRO georganiseerd door vier pro-
movendi, namelijk Majorie van Helvert (Vaatchirurgie), Marlous
Verhulst (Neurologie), Sietske Okkema (Bariatrische chirurgie) en
Liselot van Erp (MDL). Iedereen betrokken bij wetenschappelijk
onderzoek in Rijnstate is welkom om aan te sluiten bij onze maan-
delijkse bijeenkomst op de eerste maandag van de maand om 12:00
uur.  

COVID-19
De afgelopen maanden hebben ook onze werkzaamheden en werk-
omstandigheden in het teken gestaan van COVID-19. De nieuwe
standaard werd thuiswerken en zo min mogelijk (extra) bezoeken
voor patiënten aan het ziekenhuis. Van de één op de andere dag
waren de kantoren, voorheen gevuld met onderzoekers, leeg. Met
het thuiswerken had de een meer moeite dan de ander.  Zonder col-
lega’s om je heen is het makkelijker focussen op je werkzaamheden,
echter is het lastig om de hele werkweek productief te blijven.
Iedereen was het er over eens dat de sociale momenten met colle-
ga’s gemist werden. Overleggen werden veelal digitaal voortgezet,
zo ook de PRO bijeenkomsten. Een aantal maandagen verzamelden
we met 20+ onderzoekers in een Teams vergadering om elkaar op

de hoogte te houden van de mogelijkheden rondom onderzoek
met patiënten, het verloop van COVID-19 in Rijnstate en om tips &
tricks te delen om toch voortgang te maken met het onderzoek en
het promotietraject. Daarnaast gaf Robert-Jan Hassing een presen-
tatie over de opzet en inhoud van lopende COVID-19 studies in
Rijnstate. De digitale omgeving werd ook gebruikt om in kleinere
groepen een koffiepauze te houden.  

Naast de wijziging naar online PRO bijeenkomsten, werden ook veel
veranderingen bemerkt in de werkzaamheden van de promovendi.
Doordat de vereiste extra handelingen die vaak nodig zijn voor stu-
dies (extra ziekenhuisbezoek, metingen, materialen) niet uitgevoerd
konden worden, hebben veel studies vertraging opgelopen. De
inclusie heeft zeker zes tot acht weken stil gelegen. Wat de gevolgen
van deze vertraging zijn voor de verschillende studies en promo-
vendi moet nog blijken. Daarnaast heeft het veelal fysieke contact
met patiënten plaatsgemaakt voor telefonische en videobel afspra-
ken. Gelukkig waren patiënten hier heel ontvankelijk voor en lever-
de dit in sommige gevallen een tijdsbesparing op voor beide partij-
en. Toen de inclusie van patiënten stil lag en metingen in de meeste
gevallen niet door konden gaan, kon de focus verlegd worden naar
het schrijven van artikelen en het analyseren van de verkregen data. 

Langzaamaan merken we dat veel onderzoekers weer richting
Rijnstate komen en studies weer beginnen op te starten. Iedere
afdeling kent zijn eigen afspraken over wat wel en niet mogelijk is.
Voor veel werkplekken is bepaald hoeveel onderzoekers hier tege-
lijk aan het werk mogen en onderling wordt afgestemd wie wan-
neer aanwezig zal zijn. Met de PRO bijeenkomsten, die per septem-
ber weer van start zijn gegaan, gaan we over op een deels fysiek en
deels digitaal overleg. 

Wil je ook een keer langskomen bij het PRO bijeenkomsten of heb je
andere vragen over het PRO? Mail dan naar PRO@rijnstate.nl. 
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Promoties
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Hoe fysische krachten menselijke cellen van het afweersysteem
beïnvloeden

Svenja Mennens
10 juli 2020

Forces matter: Effects of the biophysical environ-
ment on human immune cells

Mensen, maar ook cellen, staan onder constante invloed van hun
omgeving. Cellen bevinden zich in weefsels, waar ze niet alleen bio-
chemische, maar ook mechanische signalen (zoals stroming van
vloeistoffen, rek en druk) kunnen ervaren. Dit onderzoek toont aan
dat naast stamcellen en hartspiercellen, ook de dendritische cellen
van ons afweersysteem zijn beïnvloed door mechanische signalen
uit hun omgeving. De onderzoekers ontdekten dat functies van
dendritische cellen, zoals herkenning en opname van pathogenen,
maar ook migratie door weefsels, afhankelijk zijn van de elasticiteit
van hun omgeving. De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen
de relevantie van het effect van mechanische signalen op cellen.
Daarnaast kunnen inzichten over elasticiteit bijdragen aan verbete-
ring van in vitro generatie van dendritische cellen die gebruikt wor-
den voor immunotherapie tegen kanker. Tenslotte draagt dit onder-
zoek bij aan het inzicht in functioneren van cellen van het afweer-
systeem in weefsels met veranderde elasticiteit zoals bij fibrose of
kanker.

Over de promovendus
Svenja Mennens behaalde in 2014 cum laude haar master
Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dankzij
een PhD grant voor Radboudumc master studenten voerde ze haar
promotieonderzoek uit op de afdelingen Tumorimmunologie en
Celbiologie binnen het Radboud Institute for Molecular Life
Sciences. Momenteel is Svenja werkzaam als laboratoriumspecialist
Klinische Chemie in opleiding in Rijnstate.
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Beperkingen van de Bovenste Extremiteit in het Tijdperk van
Patient Reported Outcome Measures

Tom Kootstra
1 september 2020

Evaluating Upper Extremity Disorders in the Era of
Patient Reported Outcome Measures

Sinds halverwege de 20e eeuw wordt letsel van de bovenste extre-
miteit objectief gemeten middels tradionele uitkomstmaten als
range of motion (goniometer) en knijpkracht (dynamometer).
Gedurende de laatste twee decennia zijn er nieuwe uitkomstmaten
ter beschikking gekomen om functionaliteit te meten vanuit het
perspectief van de patiënt, de zogenoemde ‘patient reported outco-
me measures’ ofwel PROMs. In dit proefschrift wordt beschreven
waarom gestandaardiseerde subjectieve uitkomstmaten nodig zijn,
waar ze voordelen bieden in vergelijking met de traditionele uit-
komstmaten en waar ruimte voor verbetering is. Een groot voordeel
van de subjectieve uitkomstmaten gebruikt in dit proefschrift, is een
verhoging in het percentage patiënten dat gevolgd kan worden tot
het laatste moment van follow-up. Dit in tegenstelling tot patiënten
onderzocht met een goniometer of dynamometer, hierbij is altijd
lichamelijk onderzoek nodig. Dit heeft tot gevolg dat de conclusies
die gehangen worden aan de data betrouwbaarder zijn, wat in trau-
maonderzoek belangrijk is omdat een prospectieve studieopzet
veelal onmogelijk is. Nadeel van het gebruik van PROMs bij boven-
ste extremiteitletsel is dat er momenteel nog geen goede uitkomst-
maten zijn ontwikkeld die nauwkeurig de functionaliteit van de vin-
gers kunnen opmeten. Om deze patiëntengroep beter te kunnen
helpen zullen hier in de toekomst stappen in gezet moeten worden.

Over de promovendus
In 2010 is Tom Kootstra begonnen met de studie Geneeskunde aan
de Universiteit Utrecht. Gedurende de eerste klinische co-schappen
werd zijn interesse gewekt voor hand- en polsonderzoek. Na kort
onderzoek te hebben gedaan bij de afdeling Plastische Chirurgie in
het UMC Utrecht heeft hij een half jaar onderzoek gedaan bij de
Hand & Upper Extremity Service in het Massachusetts General
Hospital te Boston (Harvard Medical School), waar de basis voor dit
proefschrift is gelegd. Na terugkeer in Nederland heeft hij zijn proef-
schrift voltooid bij de afdeling Traumachirurgie in het St. Antonius
Ziekenhuis Nieuwegein. Vanaf mei 2020 is hij als anios Chirurgie
werkzaam in Rijnstate.

Evaluation of   
extra-hepatic risk factors 

for severe  liver disease

 

Isabelle Ditmar Munsterman
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Artikel

Rijnstate werkt graag samen met regionale partners om
daarmee de zorg in deze omgeving te verbeteren. Op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek gebeurt dit onder meer via het
Promotiefonds. Deze samenwerking met het Radboudumc stim-
uleert al sinds 2016 gezamenlijk promotieonderzoek tussen de
twee ziekenhuizen. Inmiddels zijn de eerste twee promovendi,
Jantine Jansen-Schotman en Roel Stolk, bijna klaar met hun pro-
motie. In dit dubbelinterview kijken zij terug op hun onderzoek
en delen zij hun belangrijkste inzichten.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Jantine: Ik ben 28 jaar en woon samen met mijn man en dochter in
Deventer. Na het afronden van de opleiding Technische
Geneeskunde ben ik gestart met mijn promotieonderzoek op
Interne Geneeskunde en de afdeling Dialyse. 
Roel: Ik ben derde jaars AIOS interne en zal gaan differentiëren tot
internist-intensivist.

Hoe ben je ertoe gekomen om te gaan promoveren?
Roel: Onderzoek doen heeft me al aangesproken vanaf mijn studen-
tentijd. Ik denk dat het doen van (promotie)onderzoek een mooie
toevoeging is op een medisch specialistische opleiding: je leert kri-
tisch informatie te beoordelen, bijvoorbeeld over veel gebruikte
medische interventies en je leert strategieën te ontwikkelen om
complexe problemen op te lossen. Daarnaast gaf dit project me de
kans om een paar jaar vaardigheden op te doen buiten de 'comfort-
zone' van de kliniek en (niet onbelangrijk) kreeg ik de kans te werken
in een enorm enthousiaste en leuke groep. 
Jantine: Tijdens mijn afstudeeronderzoek was de eerste subsidieron-
de van het Radboud-Rijnstate Promotiefonds. Dit kwam voor mij op
het perfecte moment. Ik had het erg naar mijn zin in Rijnstate in mijn
rol als onderzoeker. Daarnaast zagen de resultaten van mijn afstu-
deeronderzoek er veelbelovend uit. Deze vormden dan ook de basis
van onze subsidieaanvraag. Dankzij de toekenning van het
Promotiefonds heb ik de mogelijkheid gekregen mijn onderzoek te
vervolgen. Ik word vanuit Rijnstate begeleid door Hans de Boer,
Marcel van Borren en Louis Reichert, en vanuit het Radboud door
Jack Wetzels en Heinrich Kloke.

Wat is het onderwerp van je promotie en wat zijn je belangrijk-
ste bevindingen?
Jantine: Mijn onderzoek richt zich met name op het monitoren van
de hydratiestatus bij dialysepatiënten. Bij deze patiënten is de uit-
scheiding van water sterk verminderd en bestaat er kans op overvul-
ling, hoge bloeddruk en vochtophoping in de longen, soms met fata-
le gevolgen. Hemodialyse wordt toegepast om de overtollige hoe-
veelheid vocht te onttrekken. Dit komt erg nauw. Betrouwbare moni-

toring van de volume status is dan ook essentieel. Helaas is de nauw-
keurigheid van de huidige methoden beperkt.
We hebben een methode ontwikkeld waarmee op objectieve en
non-invasieve wijze een inschatting gemaakt kan worden van de
mate van over- of ondervulling. Deze techniek berust op het meten
van de totale elektrische lichaamsweerstand, met behulp van twee
kleefelektrodes op de hand en op de voet. We hebben de methode
gevalideerd in de kliniek en alle stoorfactoren in kaart gebracht. De
verwachting is dat we op basis van deze weerstandsmetingen een
betrouwbaar advies kunnen geven over de hoeveelheid te onttrek-
ken water tijdens dialyse, zodat complicaties gerelateerd aan een
suboptimaal vochtbeleid minder frequent zullen voorkomen dan nu
het geval is. In het najaar van 2020 zal een pilotstudie starten waar
deze methode voor het eerst wordt toegepast in de kliniek. 
Roel: Mijn onderzoek richt zich op de immunologische effecten van
vasopressors, met name noradrenaline, tijdens sepsis. Onze experi-
menten hebben aangetoond dat noradrenaline in witte bloedcellen
de immuunrespons ontregelt en dat verscheidene afweermechanis-
men worden onderdrukt. Gebruik van noradrenaline leidt bij septi-
sche proefdieren tot een toegenomen bacteriële verspreiding in
organen en het bloed, maar bij gezonde proefpersonen en IC-
patiënten hebben we ook aanwijzingen gevonden dat noradrenali-
ne de immuunrespons kan verstoren. Een alternatieve vasopressor,
vasopressine, heeft deze eigenschappen niet. Omdat noradrenaline
veruit de meest gebruikte vasopressor is op de Intensive Care zijn
onze bevindingen aanleiding om te kijken of deze eigenschappen
leiden tot een slechtere outcome bij sepsispatiënten op de IC en of
gebruik van alternatieven zoals vasopressine de outcome zou kun-
nen verbeteren.

Hoe stel je je voor dat deze resultaten de zorg gaan veranderen
de komende jaren? Wat is daarvoor nodig?
Roel: We zouden graag een klinische trial doen waarbij sepsispatiën-
ten op de IC worden behandeld met noradrenaline of vasopressine,
en dan onderzoeken wat de effecten zijn op de immuunrespons en
de afweer. Mogelijk krijgt het gebruik van alternatieve vasopressors
daardoor een belangrijkere plaats in de behandeling van kritisch
zieke patiënten. 
Jantine: De pilotstudie is mogelijk de sleutel tot succes. Ik hoop daar-
om dat deze studie na mijn vertrek kan worden voortgezet. Bij posi-
tief resultaat zal de meerwaarde van onze methode op grote schaal
moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld middels een regionale of
nationale interventiestudie. Het zou mooi zijn als dit uiteindelijk leidt
tot implementatie in de kliniek. 

Wat vind je het leukst aan promoveren? 
Roel: Ik heb het geluk gehad om met een aantal getalenteerde en

Promoveren in Rijnstate vanuit het Promotiefonds:
de eerste twee promovendi vertellen
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Door dr. Esther van Loon, coördinator verpleegkundig onderzoek
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enthousiaste studenten en collega's de experimenten uit te voeren.
Het is ontzettend leuk om met een groepje een project op te zetten,
uit te voeren en de uitkomsten te analyseren en op basis daarvan kri-
tisch te bedenken wat de volgende stap moet worden. De vriend-
schappen die gesloten zijn tijdens deze tijd zijn zeker ook een hoog-
tepunt.  
Jantine: De veelzijdigheid van het werk. Mijn promotieonderzoek
bestond uit meerdere deelonderzoeken die parallel liepen. Hierdoor
was er altijd wel iets te doen en was geen dag hetzelfde. De eerste
jaren van mijn onderzoek was ik vooral druk met de organisatie van
de verschillende studies en was ik veel te vinden op de dialyseafde-
ling voor het verzamelen van data.  Op dit moment besteed ik mijn
tijd vooral aan data analyse, het schrijven van artikelen en het over-
dragen van kennis. 

Wat is je ambitie na je promotie?
Jantine: Ik zit nu in de afrondende fase van mijn promotieonderzoek.
Wat ik hierna wil gaan doen weet ik nog niet precies. Ik ambieer geen
carrière in de wetenschap, maar zou het leuk vinden om de ervaring
die ik heb opgedaan tijdens mijn promotieonderzoek toe te passen
in een functie op het grensvlak van techniek en gezondheidszorg.
Bijvoorbeeld in een functie als data analist of adviseur. Mochten jul-
lie suggesties hebben, dan hoor ik het graag!
Roel: Momenteel ben ik weer met de internistenopleiding aan de
slag. Verder blijf ik wel betrokken bij onderzoek. Zo zijn we bijvoor-
beeld bezig om een onderzoeksproject op te stellen om te kijken

naar testosteron veranderingen in mannelijke sepsispatiënten waar-
bij we wederom een samenwerking tussen Rijnstate en Radboud-
umc hebben gestart. Daarnaast zou ik graag meer willen leren over
kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Heb je nog een leuke anekdote over promoveren?
Jantine: Denk niet in problemen, maar in oplossingen.
Roel: Mijn vrouw en ik hebben allebei onderzoek gedaan naar nora-
drenaline. Terwijl ik heb gekeken naar de remming van de immuun-
respons probeerde zij juist het tegenovergestelde te bewijzen. Wat
blijkt, we hebben allebei gelijk. 

Wat zou je zeggen tegen een collega die overweegt om onder-
zoek te gaan doen/te gaan promoveren?
Roel: Kijk of het onderwerp je aanspreekt, en als dat zo is:  ga ervoor!
Jantine: Vooral doen! Het is hard werken en soms doorbijten, maar
het gaf mij ook de gelegenheid om me breed te oriënteren en een
mooie basis te leggen voor de toekomst. 

Jantine verwacht december 2020 haar promotieonderzoek af te ron-
den, Roel hoopt dat in de eerste helft van 2021 te doen.

Jantine Jansen-Schotman Roel Stolk
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Promotieonderzoek

Wat heb je onderzocht? 
Mijn onderzoek gaat over Medisch Psychiatrische Units (MPU’s).
MPU’s zijn klinische afdelingen in algemene en academische zieken-
huizen die zich richten op mensen met zowel lichamelijke als psy-
chische aandoeningen. Rijnstate heeft één van de oudste MPU’s van
Nederland. Ik heb onderzocht hoe MPU’s nu zijn georganiseerd en
hoe dit beter kan. 

Om welke patiënten gaat het? 
In een bevolkingsonderzoek, uitgevoerd in de Verenigde Staten, had
meer dan de helft van de mensen met een psychische aandoening
één of meerdere lichamelijke aandoeningen. Ruim een kwart van de
mensen met een lichamelijke aandoening had ook een psychische
aandoening.  In het ziekenhuis heeft 15-50% van de klinisch opge-
nomen patiënten ook een psychische aandoening. We weten dat in
de geestelijke gezondheidszorg driekwart van de patiënten met
een ernstige psychische aandoening ook een of meer (chronische)
lichamelijke aandoeningen heeft waarvoor zij in het ziekenhuis
behandeld worden. 
MPU’s richten zich op de ziekste onder deze patiënten. Het gaat om
een uiteenlopende groep mensen. Psychiatrisch hebben deze
patiënten vaak stemmingsstoornissen zoals een depressieve of
bipolaire stoornis, psychotische stoornissen, somatisch symptoom
stoornissen zoals conversiestoornis, middelenmisbruik, persoonlijk-
heidsstoornissen, maar ook dementie en delirium. Hun lichamelijke
problemen zijn uiteenlopend.  Zowel wat betreft aard als ernst. 

Waar zit de winst?
Wat veel mensen niet weten is dat patiënten met ernstige psychia-
trische aandoeningen vijftien tot twintig jaar korter leven en dat zij
vaak al vroeg in hun leven één of meer chronische lichamelijke ziek-
ten hebben. Andersom zijn de prognose en kwaliteit van leven
slechter bij patiënten met lichamelijke ziekten die ook een psychi-
sche aandoening hebben. Vaak leidt de combinatie van lichamelijke
en psychische aandoeningen tot meer zorggebruik en hogere zorg-
kosten. 

Hoe is de zorg voor deze patiënten geregeld?
De zorg voor lichamelijke en psychische aandoeningen is wereld-
wijd gescheiden van elkaar georganiseerd. Dat betekent dat er bin-
nen de geestelijke gezondheidszorg beperkte aandacht is voor
lichamelijke gezondheid, en andersom dat er binnen de lichamelij-
ke gezondheidszorg niet altijd voordoende aandacht is voor de psy-
chische aspecten van ziek-zijn. Die scheiding tussen zorg voor
lichaam en geest is historisch zo gegroeid, onder meer door specia-
lisatie binnen de geneeskunde. De keerzijde van specialisatie is frag-
mentatie. Hierdoor krijgen deze patiënten vaak niet de juiste zorg.
Dat kan, zoals ik hiervoor al schetste, leiden tot gezondheidsschade
en toegenomen sterfte. 

Waarom een aparte afdeling in het ziekenhuis?
MPU’s hebben verschillende doelen. Natuurlijk willen we de kwali-
teit van de zorg voor deze doelgroep verbeteren. Het lijkt erop dat
deze afdelingen er ook voor zorgen dat patiënten minder lang in
het ziekenhuis hoeven te blijven en minder vaak hoeven te worden
heropgenomen. Dit kan door patiënten vanaf het begin van hun zie-
kenhuisopname ‘integraal’ te behandelen: zowel door een ‘soma-
tisch georiënteerde’ specialist, als door de psychiater. Dat is winst
voor de patiënt en kost minder geld. Een andere belangrijke reden
om MPU’s op te richten is dat de reguliere verpleegafdelingen daar-
door ontlast worden. Die afdelingen hebben niet altijd de bemen-
sing of expertise om de doelgroep goed te behandelen en verple-
gen. 

En wat kan er dan beter in de organisatie van medisch psychia-
trische units?
Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van MPU’s.
Veertig Nederlandse ziekenhuizen hebben zo’n afdeling. Dat aantal
komt overeen met meer dan 40% van de ziekenhuizen. Ter vergelij-
king, in de Verenigde Staten heeft slechts 3% van de ziekenhuizen
een MPU.  Wij doen het dus al heel goed. Die MPU’s in Nederland zijn
wel heel verschillend georganiseerd. Daarom zijn in 2014 veldnor-
men opgesteld, die ervoor zorgen dat duidelijker wordt welke zorg
op een MPU mogelijk is en moet zijn. Waarschijnlijk hebben MPU’s
die patiënten met zware problematiek  behandelen de meeste toe-
gevoegde waarde. MPU’s kunnen zich nog meer dan ze nu al doen
richten op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en
middelengebruik, omdat daar de grootste potentiele gezondheids-
winst zit. Uit mijn onderzoek blijkt dat op meer Nederlandse MPU’s
de faciliteiten voor gedwongen opname, elektroconvulsietherapie
(ECT) en een actieve betrokkenheid van zowel ‘somatisch-georiën-
teerde’ specialisten als psychiaters nodig zijn om de zorg verder te
verbeteren. MPU’s spelen een rol in het tegengaan van het stigma
op psychiatrische aandoeningen, door deze kwetsbare groep in het
hart van de ‘lichamelijke’ gezondheidszorg te behandelen en door
een leeromgeving te bieden voor studenten geneeskunde, artsen
en andere disciplines in opleiding. In de toekomst is het belangrijk
dat MPU’s onderdeel gaan uitmaken van zorgnetwerken die erop
gericht zijn om de uitkomsten van deze patiëntengroep te verbete-
ren. 

Wat heeft dit proefschrift verder opgeleverd?
Omdat MPU’s zo verschillend zijn georganiseerd, was het niet met-
een mogelijk om vergelijkend onderzoek naar hun behandeluit-
komsten te doen. Met de basis die is gelegd in dit proefschrift, hoop
ik dat verder onderzoek naar de kosten en effecten van deze zorg in
de toekomst wel mogelijk wordt. Nederlandse MPU’s zijn nu op het
gebied van organisatie in kaart gebracht. Er is gekeken naar de
somatische en psychiatrische behandelmogelijkheden van de ver-
schillende MPU’s. Vervolgens zijn wiskundige modellen gebruikt om

Medisch psychiatrische units: het verbeteren van
hun organisatie, focus en waarde
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deze MPU’s in te delen in verschillende organisatie-types. In de lite-
ratuur heb ik gekeken welke soorten MPU’s er elders op de wereld
zijn beschreven en hoe de organisatie in elkaar zit. Daaruit blijkt dat
veel MPU’s zijn ontstaan vanuit psychiatrische afdelingen, dat hun
bestaffing sterk samenhangt met die oorsprong, en dat er winst te
behalen valt door somatische dokters meer te betrekken bij de zorg
voor psychiatrische patiënten. Ook valt op dat de organisatie van
MPU’s vaak historisch zo gegroeid is. Dat betekent dat een meer rati-
onele inrichting door vooraf gestelde doelen met keuzes in de orga-
nisatie te verbinden vaak ontbreekt. In systematisch literatuuron-
derzoek kan worden aangetoond dat klinisch opgenomen patiën-
ten in het ziekenhuis, die naast hun lichamelijke aandoening ook
een psychische aandoening hebben, langer zijn opgenomen dan
vergelijkbare patiënten zonder psychische aandoening. Ook zijn de
medische kosten van deze groep gemiddeld hoger, en worden zij
vaker heropgenomen. In het kader van dit proefschrift zijn kwali-
teitsindicatoren voor psychiatrie in het ziekenhuis ontwikkeld, deze
zijn nu landelijk ingevoerd. Ook is de afweging van dokters onder-
zocht om een patiënt wel of niet op een MPU op te nemen. De
expertise van MPU-verpleegkundigen is daarin misschien wel de
belangrijkste factor. Zij zijn echte duizendpoten die moeten kunnen
zorgen voor patiënten met uiteenlopende combinaties van licha-
melijke en psychische aandoeningen. Tot slot gaat een van de
hoofdstukken over het in kaart brengen van de patiëntenpopulatie
van een nieuwe MPU in het Erasmus MC. Die MPU is met behulp van
dit onderzoek inmiddels open. 

Heb je vanuit je onderzoek nog aanbevelingen voor Rijnstate?
Rijnstate steunt het idee van integrale lichamelijke en psychische

zorg van oudsher. Onze PAAZ bestaat al vele decennia en de MPU is
een van de oudste van Nederland. Door steeds kortere ligduren en
de mogelijkheden van zorg op afstand, liggen de meer complexere
patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische aan-
doeningen in de kliniek. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een
neurologische aandoening en daarnaast psychische of gedragspro-
blemen, aan mensen die na een suïcidepoging moeten worden
opgenomen in het ziekenhuis, maar ook aan patiënten met een in
de voorgeschiedenis (ernstige) psychische aandoening of midde-
lengebruik. Als die mensen lichamelijk ernstig ziek worden geeft dat
soms problemen in verpleging en behandeling. Andersom kan de
PAAZ niet al deze patiënten overnemen. Naast de MPU die we al wel
hebben, kunnen we met de andere vakgroepen verkennen of een
vorm van meer intensieve multidisciplinaire zorg voor deze patiën-
ten wenselijk is. Rijnstate heeft daarnaast een relatief groot ‘verkeer-
de bedden’ probleem, en in de regio is het (na)zorgaanbod voor
mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische aan-
doeningen beperkt. We moeten daarom vol inzetten op een net-
werk dat als doel heeft de uitkomsten van deze patiënten te verbe-
teren. Dat scheelt ons wellicht als bijvangst een hoop langdurige
opnames. 

Maarten van Schijndel werkt sinds 2016 als psychiater in Rijnstate.
Afgelopen jaar was hij als wetenschappelijk secretaris betrokken bij het
Gezondheidsraad advies ‘Integrale zorg voor mensen met lichamelijke
en psychische aandoeningen’. Hij heeft op 11 november met succes zijn
proefschrift verdedigd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
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Artikel

De COVID-19 pandemie heeft enorm veel impact op ons alle-
maal. Ons dagelijks leven en de gezondheidszorg zijn ingri-
jpend veranderd. Nog nooit eerder hebben we in het ziekenhuis
te maken gehad met een nieuwe ziekte waarbij iedere week de
medische inzichten veranderden. Digitale COVID-19 nascholin-
gen werden wekelijks door duizenden artsen in Nederland
gevolgd, protocollen werden bijna dagelijks aangepast en via
beveiligde appgroepen brachten collega’s door het land elkaar
met kennis op de hoogte. Maar ook binnen Rijnstate heeft
COVID-19 de samenwerking tussen verschillende vakgroepen
duidelijk versterkt en is er enorm hard door iedereen gewerkt.
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is het ook een
achtbaan van ontwikkelingen geweest, waar nu al veel lessen
uit te leren zijn. 

In een paar weken van petrischaaltje naar kliniek
Het eerste wat we nu - denk ik - anders zouden aanpakken is de
inzet van ongeregistreerde middelen bij COVID-19. Het bekendste
voorbeeld is het malaria middel (hydroxy)chloroquine. Toen het
virus voor het eerst gekweekt kon worden in China begin 2020, ver-
scheen er een studie waarbij in vitro virusremming werd gezien
wanneer er hoge dosering chloroquine bij het virus werd gedaan1.
Deze bevinding, in combinatie met bevindingen uit enkele kleine
klinische onderzoeken van matige kwaliteit en het idee dat er rela-
tief weinig bijwerkingen te verwachten zijn, zorgde ervoor dat
(hydroxy)chloroquine massaal werd ingezet in de wereld2.
Aangemoedigd door Donald Trump werd het zelfs als profylaxe
gebruikt. Ook wij hebben in Rijnstate met de rug tegen de muur en
gesteund door de landelijke richtlijn ruim 300 patiënten behandeld
met hydroxychloroquine, de variant met minder bijwerkingen dan
chloroquine. Observationele studies die vervolgens verschenen
toonden wisselende bevindingen, maar prospectieve gerandomi-
seerde studies lieten uiteindelijk geen effect van deze middelen
zien. Of er extra schade is toegebracht is nog niet duidelijk. Ook wij
zijn onze data aan het vergelijken met andere centra. Maar mis-
schien nog interessanter is een studie met de apotheek van het
Radboudumc in samenwerking met Rijnstate, waarin we bijwerkin-
gen vergelijken tussen chloroquine (Radboud beleid) en hydroxy-
chloroquine (Rijnstate beleid). Hierin blijken inderdaad duidelijke
verschillen te zitten. De les die we geleerd hebben is dat we er alles
aan moeten doen om deze experimentele middelen alleen via
gerandomiseerd onderzoek (RCT) in te zetten, zodat er echt wat
wordt geleerd van de bevindingen.  

COVID-19 en angiotensinereceptorblokkers
Het effect van ACE-remmer (ACE-R) of angiotensinereceptorblokker
(ARB) gebruik en het beloop van COVID-19 was al snel een punt van
discussie. Vanwege oversterfte onder cardiovasculaire patiënten en
de wetenschap dat COVID-19 ingrijpt op het renine angiotensine-

systeem in de longen werd er al snel geopperd dat ACE-Rs en ARBs
een negatief effect op het beloop van COVID-19 konden hebben. Dit
heeft geleid tot veel onrust en het tijdelijk stoppen van een genees-
middel dat voor veel patiënten erg belangrijk is. Vervolgens kwam
de hypothese dat deze geneesmiddelen beschermend zouden kun-
nen werken, juist omdat COVID-19 via het activeren van dit systeem
tot longschade kan leiden3. Ook dit is een vraagstelling die bijna
onmogelijk kan worden beantwoord met observationeel onder-
zoek, vanwege de vele cofounders waar rekening mee gehouden
zou moeten worden. Een goed opgezette RCT naar het effect van
het toevoegen van een ARB bij COVID-19 patiënten, de PREATORIAN
studie van de afdeling Cardiologie van het Radboudumc, zou een
antwoord op deze vraag kunnen geven4. Rijnstate was één van de
deelnemende centra. Deze studie is echter gepauzeerd om aan te
sluiten bij een wereldwijd consortium omdat er helaas nog onvol-
doende inclusies waren. Het zou ook erg interessant zijn om het pre-
ventieve effect van ACE-Rs en ARBs te onderzoeken in een prospec-
tief onderzoek in een huisartsen populatie. 

Plasma therapie bij COVID-19
Gedoneerd plasma van patiënten die een COVID-19 infectie hebben
doorgemaakt (en wat dus COVID-19 antistoffen bevat) wordt
wereldwijd massaal ingezet als therapie bij COVID-19 patiënten. In
de Verenigde Staten zijn al vele duizenden COVID-19 patiënten met
plasma behandeld buiten studieverband! Deze therapie is alleen
maar gebaseerd op geringe ervaring bij eerdere coronavirussen en
het theoretische idee dat deze antistoffen helpen om COVID-19 te
klaren5. In Nederland was het alleen maar mogelijk om plasma in
studieverband te geven, via de Con COVID studie van Sanquin en
het Erasmus MC6. Ook Rijnstate heeft deelgenomen aan dit onder-
zoek, dat echter voortijdig is gestopt vanwege de observatie tijdens
een interim analyse, dat de meerderheid van de patiënten al toren-
hoge antistoffen had op het moment dat het plasma werd toege-
diend. In andere studies is er nu wel enig effect te zien bij het vroeg
toedienen van plasma, maar deze therapie lijkt niet de oplossing
voor vergevorderde COVID-19 infecties in het ziekenhuis. Daarom is
nu de COVEARLY studie opgezet als vervolg op de Con COVID stu-
die, waarin aan patiënten in een vroeg stadium van de infectie plas-
ma gegeven gaat worden. Hiervoor zullen dus voornamelijk patiën-
ten van huisartsen en GGD in aanmerking komen. Een uitdagende
organisatie, maar wel een mooie samenwerking tussen de eerste en
tweede lijn. Een andere bijzondere patiëntenpopulatie waarbij plas-
matherapie gegeven kan worden zijn COVID-19 patiënten die het
virus niet kunnen klaren vanwege een (humorale) afweerstoornis. In
Rijnstate hebben we twee patiënten op de intensive care kunnen
genezen van een chronische COVID-19 infectie met plasma therapie
via een ‘compassionate use’ programma van Sanquin. Dit is nog
maar zelden beschreven in de wereld. 

Onderzoek naar COVID-19; wetenschap in
een snelkookpan
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De toekomst van interventie onderzoek
Na invoeren van de landelijke lockdown maatregelen verdween
COVID-19 in juni 2020 gelukkig bijna net zo snel uit het ziekenhuis
als dat het gekomen was. Dus tijd om te bezinnen en ons voor te
bereiden op een tweede golf. Veel goede interventie studies (zoals
de PREATORIAN studie) bleken nog niet genoeg inclusies te hebben
om tot conclusies te komen en de grote publicaties en beleidsver-
anderingen komen uit consortia waarbij data uit de hele wereld
worden gebundeld. Op deze manier is het zo snel als mogelijk dui-
delijk welk het beste beleid is bij een COVID-19 infectie. Dit lijkt de
prognose van COVID-19 patiënten al aanzienlijk te verbeteren.  Het
is de bedoeling dat Rijnstate hier ook aan gaat meewerken via het
landelijke REMAP-CAP studie netwerk, waarin wij onze interventie-
studies kunnen uitvoeren. 

Voorkomen is beter dan genezen    
COVID-19 zal niet vanzelf verdwijnen en het is wachten op het uit-
rollen van een goed werkend vaccin. Het tuberculose vaccin BCG
lijkt te kunnen helpen om deze periode te overbruggen. BCG vacci-
natie kan het immuunsysteem stimuleren, waardoor mensen onge-
veer een jaar lang minder luchtweginfecties laten zien7. Dit zou dus
ook bescherming tegen COVID-19 kunnen geven. Rijnstate partici-
peert in twee grote studies waarin dit effect placebo gecontroleerd
wordt onderzocht, dat zijn de BRACE studie voor ziekenhuismede-
werkers en de BCG PRIME studie voor patiënten vanaf 60 jaar. Tot
november 2020 kunnen patiënten nog in de BCG PRIME studie wor-
den geïncludeerd.       

Conclusie
Het is bijzonder om mee te maken hoeveel studies er in zo’n korte
tijd opgezet kunnen worden met de hulp van ons Wetenschaps-
bureau en steun van het Vriendenfonds (www.rijnstatevrienden-
fonds.nl/steun-onderzoek-naar-het-voorkomen-en-behandelen-
van-corona1). Alleen in Rijnstate zijn er dit jaar al ruim 30 COVID-19
studies gestart. Iedereen is zich bewust van de prioriteit van deze
onderzoeken en dit is een mooi voorbeeld van hoeveel we in korte
tijd voor elkaar kunnen krijgen met gezamenlijke inspanning. Ook
de verschillende landelijke samenwerkingen zijn een prachtig voor-
beeld van hoe we met elkaar problemen aan moeten pakken. Er zijn
echter ook een paar kanttekeningen te plaatsen. Er is een wildgroei
aan retrospectieve onderzoeken, deze leveren allemaal puzzelstuk-
jes om COVID-19 te ontrafelen. Hierbij zitten veel onderzoekers ech-
ter nog vaak op een eigen eiland en hebben we helaas al diverse
conclusies langs zien komen die later werden weerlegd. Het zou
beter zijn om nog meer samen te werken en om deze retrospectie-
ve studies echt goed statistisch te benaderen. En zoals eerder
gezegd, de echte antwoorden komen waarschijnlijk toch uit de
grote prospectieve RCTs, waarvoor we ook een gezamenlijke
inspanning moeten leveren. We gaan nog een onzekere toekomst
tegemoet met COVID-19, hopelijk blijft het COVID-19 onderzoek in
Rijnstate zich op deze manier verder ontwikkelen.   
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Uit het leven van promovendi

Per oktober 2019 is de atriumfibrilleren (AF) poli van start
gegaan binnen Rijnstate. De poli wordt eenmaal per week
gedraaid door twee artsen die bezig zijn met een promotietra-
ject met als hoofdthema atriumfibrilleren: Jaap Seelig en Tim
de Vries. Zij worden begeleid door cardiologen Martin Hemels
en Ron Pisters.

Wat voegt de nieuwe atriumfibrilleren poli toe?
Atriumfibrilleren, ook wel boezemfibrilleren genoemd, is de meest
voorkomende hartritmestoornis.1 Ongeveer 350.000 mensen in
Nederland zijn hiermee bekend, tel daarbij waarschijnlijk nog eens
100.000 bij wie er wel sprake is van deze ritmestoornis, maar bij wie
de diagnose nog niet is gesteld.1 Vooral dit laatste is een probleem,
aangezien AF onbehandeld kan leiden tot een beroerte en/of een
onverwachte ziekenhuisopname.1,2 Daarnaast komt deze hartritme-
stoornis vooral voor op oudere leeftijd: circa één op de tien 80-plus-
sers heeft AF.2,3 Aangezien de focus steeds meer verschuift naar
screening en er sprake is van een steeds ouder wordende bevolking,
zal AF een grotere rol gaan spelen binnen de Nederlandse zorg. 

Het is daarom van belang om deze zorg zoveel mogelijk te standaar-
diseren. Met deze poli willen wij de mogelijkheid bieden aan ande-
re zorgverleners om patiënten met een nieuwe diagnose van AF (of
atriumflutter) laagdrempelig hier naar te verwijzen. De patiënten
worden vervolgens gestructureerd in kaart gebracht,  krijgen uitleg
over de ritmestoornis en indien nodig wordt er gestart met medica-
tie. De gekozen behandeling is zoveel mogelijk op recente onder-
zoeksresultaten gebaseerd. Op deze manier willen wij de best
mogelijke zorg bieden aan iedere patiënt. 
Ook streven wij naar de juiste zorg op de juiste plek. Als de patiënt
stabiel is ingesteld op de medicijnen, dan wordt hij of zij terugver-
wezen naar de huisarts. 

Welke patiënten zijn geschikt voor deze poli?
Iedere patiënt die vanwege AF verwezen wordt is van harte welkom,
maar sommigen vallen door de aanwezigheid van meerdere aan-
doeningen buiten de door ons gekozen structuur en kunnen daar-
om beter direct naar een cardioloog verwezen worden. Bijvoorbeeld
patiënten die ook last hebben van hartfalen of die al eerder een
ablatie hebben gehad. Samenvattend richt de AF-poli richt zich
vooral op:
• Patiënten met een recente diagnose (nieuwe AF), voor het opti-

maliseren van de behandeling en het in kaart brengen van een

eventuele onderliggende hartziekte.
• Controle van patiënten na een cardioversie. Dat wil zeggen: (een

poging tot) herstel van het hartritme middels medicijnen of een
elektrische schok.

• Patiënten met zogenoemd ‘secundair AF’. 
‘Secundair of getriggerd AF is een aanval van deze ritmestoornis die
ontstaat na een uitlokkende en vaak behandelbare oorzaak, zoals
een infectie of een hartinfarct’, legt cardioloog Martin Hemels ons
uit. ‘Als patiënten alleen een episode van getriggerd AF hebben
doorgemaakt, dan weten we nog niet zo goed of behandeling met
bloedverdunners altijd zinvol is. Het AF blijft namelijk vaak weg op
de korte termijn, maar komt bijna altijd op een later moment weer
terug. Omdat hier maar weinig onderzoek naar is gedaan, weten 
we niet goed wat de beste behandelingsstrategie hierin is’. Naast
goede zorg op de juiste plek is het daarom belangrijk om deze
patiënten in kaart te brengen door middel van wetenschappelijk
onderzoek.

AF-poli biedt mogelijkheden voor onderzoek
Het oprichten van de AF-poli biedt mogelijkheden om op een rela-
tief makkelijke manier goed onderzoek uit te voeren. ‘Een van de
voordelen van de AF-poli is dat belangrijke kenmerken van patiën-
ten, zoals nierfunctie of de ingestelde therapie, op een systemati-
sche wijze genoteerd worden in het medisch dossier’, vertelt cardio-
loog Ron Pisters ons. ‘Dit is enerzijds prettig voor de verwijzer, maar
anderzijds voorkomen we later veel handwerk (zoals dubbele regi-
stratie) als we de medische gegevens willen gebruiken voor onder-
zoek. Uiteraard worden de patiënten waarvan we gegevens willen
verzamelen hiervan op de hoogte gesteld. Dit gaat ons helpen om
de kwaliteit van AF-zorg steeds beter te maken!’. 

De eerste maanden van de poli lijken een succes: veel patiënten zijn
inmiddels al behandeld via de poli en er worden meer patiënten
gevraagd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Ook
de arts-onderzoekers Jaap Seelig en Tim de Vries zijn blij met de
poli: ‘Door ons onderzoekswerk zijn we minder betrokken bij de
praktijk en vooral bezig met het verfijnen van de theorie. Het op de
juiste manier toepassen van de theorie bevordert de kwaliteit van
de zorg en maakt ons daarnaast meer bewust van de beperkingen
van de huidige richtlijnen en andere literatuur. Dit brengt ons op
nieuwe ideeën voor onderzoek. Alhoewel wij de voordelen van deze
poli voor ons onderzoek waarderen, zijn we vooral blij met de afwis-
seling in onze werkzaamheden.’

Atriumfibrilleren poli binnen Rijnstate: goede
zorg op de juiste plek, onderzoek en innovatie 
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AF-poli biedt mogelijkheden voor innovatie
Door de betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek zijn de art-
sen van de AF-poli in staat om innovaties op korte termijn toe te
passen. Door de opkomst van COVID-19 was het bij een groot deel
van de patiënten met AF niet meer goed mogelijk om ze adequaat
te adviseren over hun behandeling, omdat informatie van hartfilm-
pjes en Holters ontbraken. In samenwerking met andere onder-
zoekscentra is de AF-poli daarom gestart met het gebruik van een
smartphone applicatie waardoor patiënten middels de camerasen-
sor van hun telefoon vanuit huis de hartslag kunnen meten. Deze
applicatie geeft informatie over de hartfrequentie, het hartritme,
hoe vaak het AF optreedt en de relatie met klachten, en kan tevens
ingezien worden door de behandelaar. Gecombineerd met een tele-
fonisch spreekuur konden patiënten op deze manier gepast geadvi-
seerd worden, met als bonus dat patiënten ook meer inzicht kregen
in hun eigen hartritme. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de grote

meerderheid van patiënten die deze applicatie gebruikten, erg
tevreden was en hier de voorkeur aan gaf boven een fysieke contro-
leafspraak. Daarnaast geeft de applicatie meer informatie over het
effect van de behandeling dan een hartfilmpje, zonder de stap te
hoeven maken naar een Holter.  De AF-poli gaat dus door met het
gebruik van deze innovatie en het effect hiervan wordt geëvalueerd
in internationaal studieverband.4

Referenties
1. Brochure atriumfibrilleren.  https://www.hartstichting.nl/getmedia/

c504aba2-4a3c-4287-9e48-98db0ec5f2d8/brochure-hartstichting-atri-
umfibrilleren.pdf.

2. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk
factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991;22:983-8.

3. Go AS, Hylek EM, Phillips KA, Chang Y, Henault LE, Selby JV, et al. Prevalence
of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm
management and stroke prevention: the AnTicoagulation and Risk
Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. Jama. 2001;285:2370-5.

4. Linz D, Pluymaekers N, Hendriks JM. TeleCheck-AF for COVID-19. Eur
Heart J. 2020;41:1954-5.

Achter: Jaap Seelig, Tim de Vries, midden: Kristin Meinen-Werner, voor: Ron Pisters en Martin Hemels

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:41  Pagina 19



Door Michiel Tent, wetenschapsjournalist

21

Artikel

Dr. G.-J. (Geert-Jan) Geersing is huis-
arts in de huisartsenpraktijk Buitenhof
in het OLVG in Amsterdam-Oost.
Daarnaast is hij als onderzoeker (asso-
ciate professor) op het gebied van
trombose en antistolling verbonden
aan het Julius Centrum in het UMC
Utrecht.

COVID@HEART
Geersing: ‘In COVID@HEART verza-
melt een consortium van huisartsen,
cardiologen en epidemiologen
gegevens over het verloop van een
COVID-19-infectie bij cardiovasculai-
re patiënten buiten het ziekenhuis. 
Het kon zo snel tot stand komen
door de al bestaande samenwerking
en netwerken tussen huisartsen en
cardiologen. Dat dit kan, is echt uniek
voor Nederland.
Om een volledig beeld te krijgen van
de impact op hart- en vaatziekten,
moet je beginnen met kijken buiten
het ziekenhuis. De achterliggende hypothese is dat cardiovasculaire
risico's nog vóór eventuele opname verlaagd kunnen worden. We
hebben drie onderzoeksvragen. 

Ten eerste willen we onder besmette cardiovasculaire patiënten die
nog thuis zijn, groepen kunnen identificeren met een hoog risico op
een ernstig verloop en complicaties. Een deel van de met COVID-19
besmette patiënten verslechtert abrupt. Dit lijkt gerelateerd aan
ontsteking van het vaatendotheel, met vaatlekkage en mogelijk
trombotische complicaties als gevolg. Om te kunnen voorspellen
wie dat zijn, gaan we data analyseren van registratienetwerken van
huisartsen in Nederland, maar ook daarbuiten. 

Ten tweede willen we de verschillen in het klachtenpatroon van
COVID-19-besmetting en van ACS verhelderen. De presentatie van
beide ziektebeelden heeft een belangrijke overlap. Sommige
patiënten die besmet lijken met COVID-19 en in quarantaine gaan,
blijken thuis een hartinfarct te hebben doorgemaakt. Omgekeerd
worden soms patiënten met verdenking op een hartinfarct door de

huisarts met spoed naar de eersteharthulp verwezen, zonder
beschermende maatregelen, en blijken die patiënten dan besmet
met COVID-19. 

Ten derde willen we in een prospectief onderzoek kijken naar ver-
banden tussen langdurige klachten in de herstelfase van een infec-
tie en vroege signalen van cardiovasculaire aandoeningen. Het doel:
toekomstige cardiovasculaire schade voorspellen en trachten te
voorkomen. Eerst sturen we patiënten een eenvoudige vragenlijst.
Als de antwoorden, en aansluitend biomarkers, klachten van moge-
lijk cardiovasculaire origine suggereren, kan worden doorverwezen
naar de cardioloog.

We hebben ondertussen goedkeuring van de METC en we hebben
contacten gelegd met verschillende huisartsen-registratienetwer-
ken. In oktober konden we met de eerste analyses van start. De tota-
le loopduur van de studie is anderhalf jaar; eind 2020 kunnen we
onze eerste bevindingen presenteren.’

Interview met Geert-Jan Geersing 
Overgenomen uit De Cardioloog, augustus 2020 (nummer 4), www.decardioloog.nl.

Geert-Jan Geersing
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Kwaliteit

De gevolgen van de COVID-19 uitbraak zijn wereldwijd enorm,
maar over het virus COVID-19 is nog weinig met zekerheid 
bekend. Er is snel veel kennis nodig voor succesvolle bestrijd-
ing, preventie en behandeling van deze virusinfectie. Om de
zorg voor coronapatiënten te verbeteren en de volksgezond-
heid beter te beschermen, doen we daarom binnen Rijnstate
wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek voeren we zelf uit,
maar ook samen met andere instellingen.

Voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en COVID-
19 zijn medische gegevens nodig van patiënten met (een vermoe-
den op) besmetting met COVID-19. Deze gegevens zijn binnen
Rijnstate verzameld in een centrale COVID database. Deze dataset
bevat gegevens die in het EPD (HiX) gestructureerd opgeslagen zijn.
Het betreft hier onder andere opnamegegevens, metingen en lab-
uitslagen van binnen Rijnstate opgenomen (verdachte) coronapa-
tiënten.

De data wordt dagelijks ververst klaargezet door de afdeling BIT en
wordt door het Wetenschapsbureau periodiek geladen in Research
Manager (gevalideerd en beveiligd  datamanagement systeem).
Als je als onderzoeker deze onderzoeksdata wilt gebruiken voor
onderzoek dan kun je contact opnemen met het Wetenschaps-
bureau: Wetenschapsbureau@Rijnstate.nl. Voordat toegang wordt
verleend moet het onderzoek wel eerst zijn goedgekeurd door de
Lokale Haalbaarheidscommissie/Raad van Bestuur Rijnstate. 

Toestemming patiënt
Gezien de specifieke omstandigheden en het spoedeisende karak-
ter in de piekdagen van het coronavirus in Nederland,  is er in deze
periode niet gewerkt met een actieve toestemmingsprocedure voor
registratiestudies maar gewerkt volgens het zogeheten 'geen
bezwaar systeem'. Patiënten zijn nadrukkelijk geïnformeerd via ver-
schillende media over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen
tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor wetenschappelijk
onderzoek. De gegevens van patiënten die bezwaar maakten zijn
niet mee genomen in de registratiestudies rond COVID-19.
Hiermee heeft Rijnstate gehandeld volgens de landelijke richtlijn
van de ELSI website*.

Op het moment dat de situatie het weer toeliet zijn alle in Rijnstate
coronapatiënten alsnog telefonisch of,  indien niet telefonisch te
bereiken, per brief benaderd om ze te informeren over de lopende
COVID onderzoeken. 

Voor al het overige WMO onderzoek heeft de patiënt/wettelijk ver-
tegenwoordiger toestemming gegeven volgens de procedure zoals
deze is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie
(METC). 

*https://elsi.health-ri.nl/sites/elsi/files/2020-07/Statement%20
nader%20gebruik%20spoedsituaties%20v4.1.pdf

Centrale COVID-19 database

2200544_Philips_advertentie_voor_ICT&Health_magazine_V3.indd   1 07/10/2020   13:52
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Implementatie

Na meer dan een jaar van voorbereiden stonden we dan eindelijk
op het punt van beginnen; twee inDemand innovatietrajecten. En
toen kwam COVID-19.
Innovatief op zich was het onverwacht online samenwerken in een
innovatietraject voor de ontwikkeling van een e-health toepassing.
Te meer daar we meerdere partijen nog nooit live gezien hadden. 
We maken gebruik van Teams en Miro. Miro is een web-based onli-
ne whiteboard en brainstorm tool. Het werkt eenvoudig, je kunt
bestanden toevoegen, geeltjes plakken en iedereen kan tegelijk in
het whiteboard samenwerken. 

Welke twee vraagstukken heeft Rijnstate aangedragen?
Hoe zou je mensen die kanker hebben gehad kunnen onderste-
unen in het omgaan met stress gerelateerde klachten?
Ines von Rosenstiel, kinderarts en initiatiefneemster van de poli
Integrative Oncology gaf 
aan dat een groot deel van de patiënten op haar poli die kanker
hebben gehad, nadien klachten ervaren.  ‘Als je naar buiten loopt is
je lichaam genezen verklaard, maar je hoofd is nog lang niet zover’
geven patiënten aan. Joost Derwig, klinisch psycholoog beaamt dit
en geeft aan dat het een verwerkingsproces is waar mensen door-
heen gaan.  ‘Wat zou het mooi zijn als patiënten zelf dit verwerkings-
proces kunnen vormgeven door zicht te krijgen op het passende
aanbod in het hele grote diverse aanbod van zelfhulp’. 

Naast Ines von Rosenstiel en Joost Derwig, bestaat het projectteam
uit: Karin Beelen, oncoloog, Alexandra Fahrenkrog, stafmedewerker
beleid en kwaliteit oncologie, José van de Rijdt, informatieadviseur,
Koen Beelen, managing director Co-Capacity Healthcare, Floor van
de Watering en Keanu Leenknegt Business Development Health &
Life sciences OostNL.

Hoe kun je het planningsproces van het behandeltraject van
Vitalys automatiseren, waardoor het makkelijker en sneller
gaat en minder foutgevoelig is?
Wendy Weijers, manager voor- en natraject Vitalys en Kristy
Leenders, manager Vitalys gaven aan dat het plannen van het
behandeltraject bij Vitalys (25 afspraken gedurende vijf jaar) een

Innoveren in COVID-tijd

‘Samenwerken en brainstormen doen we nu online’

inDemand staat voor vraaggedreven en co-creatie
De innovatievraagstukken die tegenwoordig op ons afkomen,
hebben vaak een complexe samenhang die niet door één organi-
satie kan worden opgelost. Samenwerken en expertise bundelen
is cruciaal. Echter, hoe werk je goed samen? Hoe vergroot je de
kans dat innovaties slagen? Om dit in onze regio te optimaliseren
heeft Rijnstate zich samen met OostNL en de Provincie
Gelderland in 2018 aangemeld bij het inDemand programma.

‘inDemand is een Europese community en innovatiemodel waar-
in zorginstellingen en bedrijven vraaggedreven e-health oplos-
singen co-creëren met economische steun van lokale fondsen’.
Waarom is dit model innovatief? Het is de verwachting dat de
vraaggedreven aanpak en co-creatie leiden tot kansrijkere inno-
vaties en betere adoptie. Op dit moment doen vijftien regio’s in
Europa ervaring op met dit model. In onze regio levert OostNL de
business support, de provincie Gelderland subsidieert de projec-
ten. Rijnstate heeft twee vraagstukken aangeleverd, waar de
geselecteerde startende bedrijven in zes maanden co-creatie
mee aan de slag gaan.
Wat is het doel?
• Innovaties ontwikkelen die meerwaarde bieden en geadop-

teerd worden door de gebruiker en andere stakeholders in het
ziekenhuis.

• Economische meerwaarde voor de ondernemer en regio creë-
ren.

• Optimaliseren van het  lokale innovatienetwerk en het innova-
tieproces.

• Uitwisselen van kennis en ervaring met andere EU regio’s.
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immense en foutgevoelige klus is die nu nog in Excel gebeurt.
Wendy:  ‘Als er iets verandert is de kans op fouten groot, wat erg ver-
velend is voor de patiënt’.

Naast Wendy Weijers en Kristy Leenders vormen Ilse Blauw, informa-
tieadviseur, Ad de Zeeuw, managing partner Tracqtion, Johan
Lievestro, directeur Lievestro, Floor van de Watering en Keanu
Leenknegt Business Development Health & Life sciences OostNL het
projectteam.

Weten we wat de eindgebruiker ervaart?
Binnen het oncologietraject hebben we in fase 1 gebruik gemaakt
van design thinking. Het is een iteratief proces waarbij de behoefte

van de eindgebruiker centraal staat om de juiste oplossing te vin-
den.  Je kruipt als het ware in de huid van de ervaringsdeskundige
en andere betrokken stakeholders om te komen tot de kern van het
probleem, voordat je de oplossing gaat vormgeven. Over één ding
was het projectteam het dan ook unaniem eens. Een ervaringsdes-
kundige moest als gelijkwaardig partner betrokken zijn bij het pro-
ject. En dat is gelukt! 

In juni zijn beide teams gestart. De co-creatie periode loopt tot
december 2020.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jolien de Gruijter, innovatiemanager vroege innovatie & preventie
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Rijnstate Vriendenfonds
Door ir. Mariska Kiewiet de Jonge, manager fondsenwerving
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De afgelopen periode stond ook voor het Rijnstate
Vriendenfonds in het teken van corona. Het was heel bijzonder
om te zien hoeveel mensen en bedrijven uit de regio het zorg-
personeel en de patiënten van Rijnstate een hart onder de riem
wilden steken. Bloemen, spandoeken, chocolade of verkoe-
lende shirts voor het IC personeel; we hebben in deze turbu-
lente tijd zoveel moois mogen ontvangen voor onze patiënten
en medewerkers en daar zijn we ontzettend dankbaar voor! 

Onderzoek naar het voorkomen en behandelen van corona
Het Vriendenfonds heeft een financiële bijdrage kunnen leveren
aan onderzoek naar het voorkomen en behandelen van corona. Het
COVID-19 onderzoeksteam van Rijnstate, dat bestaat uit artsen, ver-
pleegkundigen en wetenschappers, werkt volop mee aan landelijke
en regionale studies. Deze onderzoeken zijn van levensbelang, maar
ook erg kostbaar en daarom werft het Vriendenfonds hier ook nu
nog actief gelden voor.

Onderzoek naar behandelmethodes
Sinds de uitbraak zetten de medewerkers van Rijnstate zich met
man en macht in voor de behandeling van corona. Inmiddels zijn er
meer dan 300 patiënten in ons ziekenhuis behandeld. Daarnaast
doet Rijnstate vanaf het eerste moment volop mee aan lokaal en
landelijk onderzoek (waaronder de PRAETORIAN-COVID studie) naar
de juiste behandelmethodes bij corona. Op deze manier is het
mogelijk om patiënten met de nieuwste inzichten te behandelen.

Voorkomen corona
COVID-19 is nog niet verdwenen. Daarom doet Rijnstate ook mee
aan onderzoek om manieren te vinden om corona te voorkomen
(BRACE studie). Het COVID-19 onderzoeksteam leert veel uit de
gegevens die ze hebben verzameld bij de coronapatiënten van
Rijnstate. Artsen, verpleegkundigen en andere onderzoekers uit
Rijnstate hebben op deze manier de mogelijkheid om onderzoek te
doen naar COVID-19. Ook kan Rijnstate deze informatie delen met
andere centra om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het
bestuderen en bestrijden van corona in Nederland en in de wereld.
Er is een enthousiast team samengesteld met erg gemotiveerde
onderzoekers die inmiddels ruim 30 wetenschappelijke studies
begeleiden. Helaas worden de meeste van deze onderzoeken niet
gesponsord en daarom zijn externe steun en donaties zo belangrijk.

Ook bijdragen aan het onderzoek naar het voorkomen en
behandelen van corona? Of donateur worden van het Rijnstate
Vriendenfonds? Kijk dan op www.rijnstatevriendenfonds.nl of
geef op NL25 INGB 0672 8708 19  t.n.v. Rijnstate Vriendenfonds.

Zet onze zorgmedewerkers in het licht!
Rijnstate bedankt haar zorgmedewerkers door ze in het licht te zet-
ten en aandacht te geven voor hun niet aflatende zorg en inzet tij-
dens de coronacrisis. Wil jij hen ook bedanken? Koop dan nu een
lichtje! 

In de schijnwerpers
In december worden de licht-
jes in de kerstboom voor de
ingang van Rijnstate ontsto-
ken. Hiermee zetten we onze
medewerkers in de schijnwer-
pers, maar verlichten we ook
voor onze patiënten de don-
kere dagen voor kerst. 
De opbrengst gaat naar drie
projecten die het herstel van
onze patiënten ondersteunen en hun welbevinden vergroten: Een
dakterras voor de IC patiënten, een beleef- en beweeg tuin voor de
oncologische- en geriatrische patiënten en een beleef- en speeltuin
waar onze jonge patiëntjes in een groene omgeving kunnen spelen
en genieten.

Help mee en doneer een lichtje
Wil je ook meehelpen? Koop dan op www.rijnstatevriendenfonds.nl
symbolisch een lampje voor in de kerstboom en zet onze zorgme-
dewerkers in het licht!

Rijnstate Vriendenfonds in tijden van corona

Hartverwarmend was de actie van Leander, Thijs en Nickay! Deze
drie broers verkochten bloembollen en haalden hiermee maar
liefst € 615,- op voor onderzoek naar behandeling van corona in
Rijnstate. Daarnaast brachten ze ook voor het zorgpersoneel van
Rijnstate een zakje bloembollen mee, als blijk van waardering
voor al het werk dat alle medewerkers in het ziekenhuis de afge-
lopen maanden hebben verzet.
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Wetenschappelijk onderzoek van 1 april tot en met 15 september 2020

Wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd door de Raad van
Bestuur in de periode 1 april tot en met 15 september 2020
(een deel van de lijst is ook terug te vinden op
www.Clinicaltrial.gov of in het Nederlands trialregister). De
vetgedrukte titels betreffen onderzoeken in Rijnstate geïniti-
eerd.

Apotheek (RVE)

Comet (corona). COvid MEdicaTion study.Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Margreet Filius, ziekenhuisapo-
theker.    

Beeldvorming (RVE) 

D-SPECT. Toegevoegde waarde van myocardiale flow metin-
gen bij myocardperfusiescintigrafie. Een monocenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marie Louise Bernsen, aios
Radiologie.    

ICOVAI data sharing Covid-19 (corona). Develop an Artificial
Intelligence (AI) solution, for screening and diagnosis of COVID-19
on chest CT. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Jasper Martens, radioloog.   

Confidence-01 Reg. A multi-center international registry to eva-
luate the efficacy of imaging with opto-acoustics to diagnose bre-
ast cancer. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Carla Meeuwis, radioloog.   

PERFEQTOS. Performance feedback on quality of care in hospitals
performing thrombectomy for ischemic stroke, a cluster-randomi-
zed trial. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Jasper Martens, radioloog.   

AI-CineMRI. Artificial intelligence assisted detection of adhesions
on CineMRI. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Frank Joosten, radioloog.  

Cardiologie (RVE)

DECISION. Digoxin Evaluation in Chronic heart failure:
Investigational Study In Outpatients in the Netherlands: DECISI-
ON. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Frank
Willems, cardioloog.   

PACIFIC-AF. Multicenter, randomized, active comparator-control-
led, double-blind, double-dummy, parallel group, dose-finding
Phase 2 study to compare the safety of the oral FXIa inhibitor BAY
243334 to apixaban in patients with atrial fibrillation Een multi-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Ron Pisters, cardio-
loog.    

Clear synergy (oasis 9). A 2x2 factorial randomized controlled trial
of CoLchicine and spironolactonE in patients with ST elevation
myocARdial infarction/SYNERGY Stent Registry – Organization to
Assess Strategies for Ischemic Syndromes 9. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Melvyn Tjon, cardioloog. 

RHYS. Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) in patients
with Heyde syndrome. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker: Ron Pisters, cardioloog.   

Chirurgie (RVE)

PRIME II. Randomized Controlled Trial of Laparoscopic Primary
Crural Repair versus Primary Repair with Circular Bio-absorbable

Hiatal MESH Reinforcement in Hiatal Hernia Repair. Een multicen-
ter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric  Hazebroek, chirurg.    

Pain Trac. Natural course of Pain following surgery through an
Abdominal Incision: The Role of Adhesions and other factors in
Chronification of abdominal pain. Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Marnix de Roos, chirurg.    

SAS. Optimizing diagnostics to distinguish between complicated
and uncomplicated appendicitis; a double-edged sword. Een mul-
ticenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marnix de Roos,
chirurg.    

CovidSurgUMCG (corona). Evaluation of COVID Prevalence,
Complications and Outcome in Elective and Emergency Surgery
during COVID-19-Pandemic. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Ramon van Eekeren, chirurg.   

Scout-4. Patients with acute appendicitis during the COVID-19
pandemic (SCOUT-4): multicenter, retrospective cohort study. Een
multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marnix de
Roos, chirurg.    

Dermatologie (RVE)

Lastmeter melanoom. Een monocenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Ingrid Laffra, verpleegkundig specialist inten-
sieve zorg.  

Plasma gemedieerde ablatie bij XP. Plasma gemedieerde
ablatie bij Xanthelasma Palpebrarum. Een monocenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Wynand Vissers, dermatoloog.    

Geriatrie (RVE)

Detectie Delirium. Detectie van delirium (met DeltaScan) bij
kwetsbare ouderen met een heupfractuur. Een monocenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Diana Taekema, geriater.    

Gynaecologie (RVE) 

SAM DCE. Patient’s preference: sacrospinous hysteropexy or modi-
fied Manchester operation, a discreet choice experiment. Een mul-
ticenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Ronald Mouw,
gynaelocoog.    

HR

MuCo-studie (corona), Bepalen van antistoffen en immunologi-
sche stoffen in neusvocht tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Een
multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Jan Heinen,
bedrijfsarts Arbo.   

IC/MC (RVE)

Cost effectiveness of ICU Covid-19 (corona). Cost effectiveness of
intensive care unit admission of COVID-19 patients. Een multicen-
ter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Wim van Harten, voor-
zitter Raad van Bestuur, onderzoeker.    

ProVent_COVID (corona). PRactice of VENTilation in COVID–19
patients (PRoVENT-COVID) – an observational study of invasively
ventilated patients in the Netherlands. Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Aart Strang, internist.   
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COVID-19 ICU. Prophylaxis versie (corona). Effect van aangepaste
tromboseprofylaxe op de incidentie van trombotische complica-
ties bij COVID-19 ICU patiënten. Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Birgitte Westerhof, anesthesioloog.    

Interne geneeskunde (RVE)

TBER-geleide ultrafiltratie. Ultrafiltratie volumes gestuurd
door metingen van de totale lichaamsweerstand in hemodial-
yse patiënten: een pilotstudie gericht op haalbaarheid. Een
monocenter onderzoek.  Lokale hoofdonderzoeker: Hans de Boer,
internist.   

Treatment of severe hyponatremia Treatment of severe
hyponatremia. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonder-
zoeker: Anneke Bech, internist.    

Praetorian-covid (corona). PRAETORIAN-COVID: A double-blind,
placebo-controlled randomized clinical trial with valsartan for
PRevention of Acute rEspiraTORy dIstress syndrome in
hospitAlized patieNts with SARS-COV-2 Infection Disease. Een
multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Robert-Jan
Hassing, internist.    

Concovid study (corona). Convalescent Plasma Therapy from
Recovered Patients to Treat Severe SARS-CoV-2 Disease (CONCO-
VID study). Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Robert-Jan Hassing, internist.   

Effect van 3-maandelijks denosumab injecties op acute
Charcot. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Arianne van Bon, internist.   

POST-PBH-IDL. Treatment of post bariatric hypoglycemia in daily
practice : a prospective observational study in the Netherlands
POST-PBH-IDL : Prospective Observational Study Treating PBH In
Daily Life. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Arianne van Bon, internist.    

IMCOP (corona). Impact of Medical treatment on the clinical
course of COVID-19 Patients (IMCOP). A large Dutch nationwide
retrospective cohort study. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Robert-Jan Hassing, internist.    

Clinico (corona). Clinical features of SARS-CoV-2 (CliniCo). Een mul-
ticenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Robert-Jan
Hassing, internist.    

Recover (corona). REgional evaluation of treatment outcome of
COVID-19 patients admitted to non-ICU departments in hospitals
in South-East NetheRlands (the RECOVER study). Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Robert-Jan Hassing    

SF-COVID (corona). Wat is de impact van COVID-19 besmetting
met opname in het ziekenhuis op de kwaliteit van leven. Een mul-
ticenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Robert-Jan
Hassing, internist.    

Bacterial co-infections and antibiotic use Covid. Bacterial co-infec-
tions and antibiotic use during the early phase of hospitalized
patients with COVID-19. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker: Robert-Jan Hassing, internist.    

VKAs, DOACs en Bariatrie. Safety and Efficacy of
Anticoagulation with vitamin K antagonists and DOACs
before and after Bariatric Surgery. Een monocenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Houshang Monajemi, internist.    

Argus (CORONA). YEARS algorithm or other diagnostic algorithms
for patients with suspected pulmonary embolism and suspected
COVID-19 infection. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdon-
derzoeker: Marcel Hovens, internist.    

Brace (CORONA). BCG vaccination to Reduce the impact of COVID-
19 in healthcare workers following Coronavirus Exposure (BRACE)
Trial. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Jet
Gisolf, internist.    

BCG-Prime (Corona). BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN VACCINATION
TO PREVENT SERIOUS RESPIRATORY TRACT INFECTION AND
COVID-19 IN VULNERABLE ELDERLY – AN ADAPTIVE RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdon-
derzoeker: Robert-Jan Hassing, internist.    

Kindergeneeskunde (RVE) 

SOS BPD study. Supplemental oxygen strategies in children with
Bronchopulmonary dysplasia (BPD) after the neonatal intensive
care unit: the SOS BPD study. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Christine  ten Hove, kinderarts.   

Long (RVE)

The PREDMETH trial: Effectiveness of methotrexate versus predni-
solone as first-line therapy for pulmonary sarcoidosis – A rando-
mized controlled trial. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker: Linda Moonen, longarts.   

Obstructieve longziekte risciofactor Covid-19. Is de aanwezig-
heid van een obstructieve longziekte een risicofactor voor een
ernstiger beloop van een COVID-19 pneumonie? Een monocenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marjo van de Ven, longarts.    

NOTUS. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-
group, 52-week Pivotal Study to Assess the Efficacy, Safety, and
Tolerability of Dupilumab in Patients with Moderate-to-severe
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Type 2
inflammation. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Marjo van de Ven, longarts.    

MDL (RVE) 

Care recently diagnosed IBD patients. What care do patients
with a recent diagnosis of inflammatory bowel disease need?
A structured patient-centered development of a new protocol.
Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Peter
Wahab, MDL arts.    

Neurologie (RVE)

Stroke-on-a-chip. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdon-
derzoeker: Jeannette Hofmeijer, neuroloog.    

NEXT-MS. Personalized extended interval dosing of natalizumab
in relapsing remitting multiple sclerosis Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Jop Mostert , neuroloog.   

Oncologie (RVE)

Patterns of Care in stage 3. Patient and treatment-related factors
influencing treatment choice for stage III NSCLC. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Niels Claessens, longarts.    

ACE-CL-311. A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3
Study to Compare the Efficacy and Safety of Acalabrutinib (ACP-
196) in Combination with Venetoclax with and without
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Obinutuzumab Compared to Investigator’s Choice of
Chemoimmunotherapy in Subjects with Previously Untreated
Chronic Lymphocytic Leukemia Without del(17p) or TP53
Mutation. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Ellen van der Spek, internist.    

CheckMate 7G8. A phase 3, randomized, double-blind trial of
nivolumab in combination with intravesical BCG versus standard
of care BCG alone in participants with high-risk non-muscle inva-
sive bladder cancer that is resistant or recurrent after treatment
with BCG. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Theo van Voorthuizen, internist.    

Achiles . A randomized phase II study comparing atezolizumab
after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy
alone in limited disease small-cell lung cancer. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Niels Claessens, longarts.    

TESARO / ZEJULA PASS. Post-authorization safety study to evalua-
te the risks of myelodysplastic syndrome/acute myeloid leukemia
and second primary malignancies in adult patients with platinum-
sensitive, relapsed, high-grade serous epithelial ovarian, fallopian
tube, or primary peritoneal cancer receiving maintenance treat-
ment with ZEJULA® (niraparib). Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Maurice van der Vorst, internist.    

HOVON 155  AML. A randomized phase II multicenter study to
assess the tolerability and efficacy of the addition of midostaurin
to 10-day decitabine in unfit (i.e. HCT-CI ≥ 3) dult AML and high
risk myelodysplasia (MDS) (IPSS-R >4.5) patients. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marloes Cuijpers, internist.   

Langer leven met niet meer te genezen kanker. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Michael van Balken, uro-
loog.   

AEGEAN. A phase III double blind placebo controlled Multi center
international study of neoadjuvant/adjuvant durvalumab for the
treatment of patients with resectable stages II and III Nons small
cell lung cancer. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonder-
zoeker: Niels Claessens , longarts.  

TERAVOLT (corona). International registry on thoracic cancer
patiens with COVID-19. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker: Hans Smit, longarts.    

DOCC (corona). Registry Dutch Oncology COVID-19 Consortium
(DOCC). Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Hans Smit, longarts.   

MINIMAX. Minimal invasive axillary staging and treatment after
neoadjuvant systemic therapy (NST) in node positive breast can-
cer (MINIMAX): a Dutch multicenter observational study to gain
insight in less and more invasive axillary staging and treatment in
relation to oncologic safety and  quality of life (QoL) to develop
evidence-based guidelines. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Ramon van Eekeren, chirurg.    

Supplement gebruik in kankerpatiënten gedurende chemo- en/of
radiotherapie. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Ines von Rosenstiel, kinderarts.   

Ondersteunende en Palliatieve Zorg (RVE)

Proactieve Palliatieve Zorgplanning 2020 Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Henriette Sterenborg,  verpleeg-
kundig specialist intensieve zorg.  

Orthopedie (RVE)

ARTREUZE. Ontsluiten van de heup- en knieartrose database;
Externe validatie van een bestaand predictiemodel uit het
Radboudumc op de patiëntenpopulatie van Rijnstate. Een multi-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Job van Susante,
orthopedisch chirurg.    

TFNA vs Gamma. Fracture fixation failure in trochanteric frac-
tures treated with TFNA versus Gamma Trochanteric Nail. Een
monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Job van
Susante, orthopedisch chirurg.    

Complications & survival of THA after FFN. Complications and
survival of primary and conversion Total Hip Arthroplasties
after femoral neck fractures: A comparison of two procedures.
Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Matthijs
Somford, orthopedisch chirurg.    

Botdoorgroei in intercorporele bone grafts. Beoordelen van
botdoorgroei in intercorporele bone grafts op CT-scans. Een
monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Job van
Susante, orthopedisch chirurg.    

Routine FU KHP. Necessity of routine follow-up in patients
with a femoral neck fracture treated with hemiarthroplasty.
Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Matthijs
Somford, orthopedisch chirurg.    

Para Peri (RVE)

Covid-19 Logopedie (corona). Covid-19-onderzoek voor en door
logopedisten. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Ingrid de la Combé, hoofd Zorg I.   

Pathologie (RVE)

Folliculair lymfoom. Combined genetic and clinical profiles for
substantiated treatment choices in patients with follicular lym-
phoma. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Michiel van den Brand, patholoog.   

Pijn (RVE)

Relief (A7007). A Global Registry to Evaluate the Long-Term
Effectiveness of Neurostimulation Therapy for Pain. Een multicen-
ter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Jan-Willem Kallewaard,
anesthesioloog.    

Intellis spinal cord stimulation. Objective long-term data recor-
ding of daily activity in patients with failed back surgery syndro-
me treated with spinal cord stimulation - a prospective 12-month
follow-up study. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonder-
zoeker: Jan-Willem Kallewaard , anesthesioloog.   

Wetenschappelijk onderzoek van 1 april tot en met 15 september 2020
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STa-2. A multi-country, randomized, double-blind, placebo-con-
trolled study investigating the efficacy and safety of STA363 at
two concentrations (60 mg/mL and 120 mg/mL) compared to pla-
cebo in patients with chronic discogenic low back pain Een multi-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Jan-Willem
Kallewaard, anesthesioloog.    

Vasculair Centrum (RVE) 

Aneufix. Treatment of type II Endoleaks with ACP-T20: assessment
of safety, performance and clinical benefit. Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Michel Reijnen, chirurg.    

DUAL-PAD. DUAL pathway inhibition (low-dose rivaroxaban and
aspirin) as compared to aspirin only to improve endothelial func-
tion in peripheral artery disease (PAD). Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Michel Reijnen, chirurg.    

One-Two-Treat Trial. Abdominal Aortic Aneurysm study.
Tonometry(1) and duplex ultrasound(2) to predict cardiovascular
events in to be treated patients with an abdominal aortic aneu-
rysm. Een in Rijnstate geïnitieerd multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Michel Reijnen, chirurg.    

Limflow registry. The Dutch LimFlow registry; a clinical post mar-
keting trial investigating the long term results after a
Percutaneous Deep Vein Arterialization (LimFlow) in the treat-
ment of no-option chronic limb ischemia patient. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Luuk Smeets, chirurg.   

Horizon, CTQJ230A12301. Een gerandomiseerde,
dubbelblinde,placebo-gecontroleerde, multicenter studie die de
impact van lipoproteine(a)verlaging door TQJ230 op belangrijke
voorvallen bij patienten met hart-en vaatziekten evalueert. Een
multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Houshang
Monajemi, internist.    

Surpass CVOT. The Effect of Tirzepatide versus Dulaglutide on
Major Adverse Cardiovasculair Events in Patients with Type 2
Diabetes Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Houshang Monajemi, internist.    

Calcium in echoPIV. Influence of a calcified atherosclerotic
plaque on the quality of echoPIV measurements. Een mono-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Michel Reijnen, chi-
rurg.    

Predictoren MOCA. Analyses predictors after MOCA. Een
monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Michel
Reijnen, chirurg.    

INNER-B. A post-market clinical follow-up study in patients with
thoracoabdominal aortic aneurysms treated with E-nside TAAA
Multibranch Stent Graft System Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Michel Reijnen, chirurg.   

Merits study. Momentary assessment of patient Experiences in
Real life switching to Insulin Glargine 300 in Type 1 diabetes
Study. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Arianne van Bon,    

Vitalys 

RING. Creating a laparoscopic banded sleeve gastrectomy.
Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric
Hazebroek, chirurg.    

Undo. Reversal of the Gastric Bypass. Een monocenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric  Hazebroek, chirurg.    

Preop Weigt Loss – Retro. The effect of preoperative weight loss
on surgical complications and weight loss after bariatric surgery.
Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric
Hazebroek, chirurg.    

Maagscintigrafie na bariatrie. Evaluatie van maagscintigrafie
bij patiënten na een bariatrische operatie. Een monocenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric  Hazebroek, chirurg.   

LIS. The limb length does matter for the number of internal
hernias. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Eric  Hazebroek, chirurg.    

GENEVA (corona). Global outcomes of bariatric surgery in the
COVID-19 era. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Eric  Hazebroek, chirurg.    

QUINT. Quality of life including gastrointestinal problems and
mental health issues in patients 5 years after bariatric sur-
gery. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric
Hazebroek, chirurg.    

Patient compliance of multivitamin intake after bariatric surgery.
Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Eric
Hazebroek, chirurg.    

Wetenschapsbureau

Covid-19 centrale registatie (corona). Registratie o.b.v. WHO-
Isarac Rapid version 23-03-2020. Een monocenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Simone Croezen, hoofd wetenschap en
kennis.    

RIVM statusonderzoek. Disease Burden of Invasive Meningococcal
Disease in the Netherlands between en Epidemiology of invasive
group A streptococcal disease in the Netherlands. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Bianca Baten, trial coördina-
tor.    
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Publicaties van 1 april t/m 31 augustus 2020

Artikelen gepubliceerd in een medisch (wetenschappelijk) tijd-
schrift (in een issue of als e-pub/online first) in de periode
vanaf 1 april tot en met 31 augustus 2020.

Aarts JWM, Burg LC, Kasius JC, Groenewoud H, Kraayenbrink AA,
Stalmeier P, Zusterzeel PLM. Patients’ and gynecologists’ views on
sentinel lymph node mapping in low- and intermediate-risk
endometrial cancer: a Dutch vignette study. Int J Gynecol Cancer.
2020;30(6):813-8.

Admiraal MM, Horn J, Hofmeijer J, Hoedemaekers CWE, van Kaam
CR, Keijzer HM, van Putten M, Schultz MJ, van Rootselaar AF. EEG
reactivity testing for prediction of good outcome in patients after
cardiac arrest. Neurology. 2020;95(6):e653-e61.

d’Alessandro E, Becker C, Bergmeier W, Bode C, Bourne JH, Brown H,
Buller HR, Ten Cate-Hoek AJ, Ten Cate V, van Cauteren YJM, Cheung
YFH, Cleuren A, Coenen D, Crijns H, de Simone I, Dolleman SC, Klein
CE, Fernandez DI, Granneman L, van THA, Henke P, Henskens YMC,
Huang J, Jennings LK, Jooss N, Karel M, van den Kerkhof D, Klok FA,
Kremers B, Lämmle B, Leader A, Lundstrom A, Mackman N,
Mannucci PM, Maqsood Z, van der Meijden PEJ, van Moorsel M,
Moran LA, Morser J, van Mourik M, Navarro S, Neagoe RAI, Olie RH,
van Paridon P, Posma J, Provenzale I, Reitsma PH, Scaf B, Schurgers L,
Seelig J, Siegbahn A, Siegerink B, Soehnlein O, Soriano EM, Sowa
MA, Spronk HMH, Storey RF, Tantiwong C, Veninga A, Wang X,
Watson SP, Weitz J, Zeerleder SS, Ten Cate H. Thrombo-Inflammation
in Cardiovascular Disease: An Expert Consensus Document from
the Third Maastricht Consensus Conference on Thrombosis. Thromb
Haemost. 2020;120(4):538-64.

Bakker WJ, Aufenacker TJ, Boschman JS, Burgmans JPJ. Heavyweight
Mesh Is Superior to Lightweight Mesh in Laparo-Endoscopic
Inguinal Hernia Repair: A Meta-analysis and Trial Sequential
Analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Surg. 2020.

Balken van M, Schlatmann F, Maat HP. Are decision aids for all? Time
to take care of the millions of low literate. World journal of urology.
2020.

Bestebreurtje P, Roeleveld N, Knibbe CAJ, van Sorge AA, Plötz FB, de
Wildt SN. Development and Stability Study of an Omeprazole
Suppository for Infants. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2020.

Biemans VBC, Sleutjes JAM, de Vries AC, Bodelier AGL, Dijkstra G,
Oldenburg B, Löwenberg M, van Bodegraven AA, van der Meulen-
de Jong AE, de Boer NKH, Srivastava N, West RL, Römkens TEH,
Horjus Talabur Horje CS, Jansen JM, van der Woude CJ, Hoekstra J,
Weersma RK, van Schaik FDM, Hoentjen F, Pierik MJ. Tofacitinib for
ulcerative colitis: results of the prospective Dutch Initiative on
Crohn and Colitis (ICC) registry. Aliment Pharmacol Ther.
2020;51(9):880-8.

Bijlsma R, Wouters R, Wessels H, Sleijfer S, Beerepoot L, Ten Bokkel
Huinink D, Cruijsen H, Heijns J, Lolkema MP, Steeghs N, van
Voorthuizen T, Vulink A, Witteveen E, Ausems M, Bredenoord A, May
AM, Voest E. Preferences to receive unsolicited findings of germline
genome sequencing in a large population of patients with cancer.
ESMO Open. 2020;5(2).

Blans MJ, Pijl MEJ, van de Water JM, Poppe HJ, Bosch FH. The imple-
mentation of POCUS and POCUS training for residents: the Rijnstate
approach. Neth J Med. 2020;78(3):116-24.

Boer de H, Bom W, Veendrick P, Bom E, van Borren M, Joosten F.
Hyperactive thyroid nodules treated by radiofrequency ablation: a
Dutch single-centre experience. Neth J Med. 2020;78(2):64-70.

Boeschoten SA, Boehmer AL, Merkus PJ, van Rosmalen J, de Jongste
JC, Fraaij PLA, Molenkamp R, Heisterkamp SG, van Woensel JB,
Kapitein B, Haarman EG, Wösten-van Asperen RM, Kneyber MC,
Lemson J, Hartman S, van Waardenburg DA, Bunker-Wiersma HE,
Brouwer CN, van Ewijk BE, Landstra AM, Verwaal M, Vaessen-
Verberne AA, Hammer S, Buysse CM, de Hoog M. Risk factors for
intensive care admission in children with severe acute asthma in
the Netherlands: a prospective multicentre study. ERJ Open Res.
2020;6(3).

Bonouvrie DS, Beamish AJ, Leclercq WKG, van Mil E, Luijten A,
Hazebroek EJ, Vreugdenhil ACE, Olbers T, van Dielen FMH.
Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass versus sleeve gastrectomy
for teenagers with severe obesity - TEEN-BEST: study protocol of a
multicenter randomized controlled trial. BMC Surg. 2020;20(1):117.

Brand van den M, Nooijen P, van der Laan KD, de Bruin PC, van
Leeuwen AMG, Leeuwis JW, Meijer JW, Otte-Höller I, Hebeda KM.
Discrepancies in digital hematopathology diagnoses for consulta-
tion and expert panel analysis. Virchows Archiv : an international
journal of pathology. 2020.

Brinkman-Stoppelenburg A, Vergouwe Y, Booms M, Hendriks MP,
Peters LA, Quarles van Ufford-Mannesse P, Terheggen F, Verhage S,
van der Vorst MJDL, Willemen I, Polinder S, van der Heide A. The
Impact of Palliative Care Team Consultation on Quality of Life of
Patients with Advanced Cancer in Dutch Hospitals: An
Observational Study. Oncol Res Treat. 2020;43(9):405-13.

Brouns A, Hendriks LEL, van der Noort V, van de Borne B, Schramel F,
Groen HJM, Biesma B, Smit HJM, Dingemans AC. Efficacy of
Ibandronate Loading Dose on Rapid Pain Relief in Patients With
Non-Small Cell Lung Cancer and Cancer Induced Bone Pain: The
NVALT-9 Trial. Front Oncol. 2020;10:890.

Buiten RA, Ploumen EH, Zocca P, Doggen CJM, Jessurun GAJ,
Schotborgh CE, Roguin A, Danse PW, Benit E, Aminian A, van
Houwelingen KG, Schramm AR, Stoel MG, Somi S, Hartmann M,
Linssen GCM, von Birgelen C. Thin Composite-Wire-Strut
Zotarolimus-Eluting Stents Versus Ultrathin-Strut Sirolimus-Eluting
Stents in BIONYX at 2 Years. JACC Cardiovasc Interv.
2020;13(9):1100-9.

Buiten RA, Ploumen EH, Zocca P, Doggen CJM, van Houwelingen KG,
Danse PW, Schotborgh CE, Stoel MG, Scholte M, Linssen GCM, de
Man F, von Birgelen C. Three contemporary thin-strut drug-eluting
stents implanted in severely calcified coronary lesions of partici-
pants in a randomized all-comers trial. Catheter Cardiovasc Interv.
2020.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 34



35

Buiten RA, Warta S, Ploumen EH, Doggen CJM, van der Heijden LC,
Hartmann M, Danse PW, Schotborgh CE, Scholte M, Linssen GCM,
Zocca P, von Birgelen C. Coronary bifurcations treated with thin-
strut drug-eluting stents: a prespecified analysis of the randomized
comparison of biodegradable polymer and durable polymer drug-
eluting stents in an all comers population trial. Coron Artery Dis.
2020.

Chu G, Seelig J, Trinks-Roerdink EM, Geersing GJ, Rutten FH, de
Groot JR, Huisman MV, Hemels MEW. Antithrombotic management
of patients with atrial fibrillation-Dutch anticoagulant initiatives
anno 2020. Neth Heart J. 2020;28(Suppl 1):19-24.

Chu G, Seelig J, Trinks-Roerdink EM, van Alem AP, Alings M, van den
Bemt B, Boersma LV, Brouwer MA, Cannegieter SC, Ten Cate H,
Kirchhof CJ, Crijns HJ, van Dijk EJ, Elvan A, van Gelder IC, de Groot
JR, den Hartog FR, de Jong JS, de Jong S, Klok FA, Lenderink T,
Luermans JG, Meeder JG, Pisters R, Polak P, Rienstra M, Smeets F,
Tahapary GJ, Theunissen L, Tieleman RG, Trines SA, van der Voort P,
Geersing GJ, Rutten FH, Hemels ME, Huisman MV. Design and
rationale of DUTCH-AF: a prospective nationwide registry pro-
gramme and observational study on long-term oral antithrombotic
treatment in patients with atrial fibrillation. BMJ Open.
2020;10(8):e036220.

Cobussen M, Haeseker MB, Stoffers J, Wanrooij VHM, Savelkoul PHM,
Stassen PM. Renal safety of a single dose of gentamicin in patients
with sepsis in the emergency department. Clin Microbiol Infect.
2020.

Coopman R, Fennis J, Ghaeminia H, van de Vyvere G, Politis C,
Hoppenreijs TJM. Volumetric osseous changes in the completely
edentulous maxilla after sinus grafting and lateral bone augmenta-
tion: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020.

Cornelissen SWE, Veenboer PW, Wessels FJ, Meijer RP. Diagnostic
Accuracy of Multiparametric MRI for Local Staging of Bladder
Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Urology. 2020.

Cruijsen M, van der Velden W, de Haan AFJ, Klein SK, Hoogendoorn
M, Tromp Y, de Valk B, van Rees B, de Boer F, van der Spek E, Pruijt J,
Verdonck LF, Vellenga E, Blijlevens N, van de Loosdrecht AA, Huls G.
Use of azacitidine and its safety and efficacy in daily clinical prac-
tice in The Netherlands: the OCEAN study. Leuk Lymphoma. 2020:1-
4.

Dalhuisen I, Ackermans E, Martens L, Mulders P, Bartholomeus J, de
Bruijn A, Spijker J, van Eijndhoven P, Tendolkar I. Longitudinal effects
of rTMS on neuroplasticity in chronic treatment-resistant depres-
sion. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020.

Dam van LF, Gautam G, Dronkers CEA, Ghanima W, Gleditsch J, von
Heijne A, Hofstee HMA, Hovens MMC, Huisman MV, Kolman S,
Mairuhu ATA, Nijkeuter M, van de Ree MA, van Rooden CJ,
Westerbeek RE, Westerink J, Westerlund E, Kroft LJM, Klok FA. Safety
of using the combination of the Wells rule and D-dimer test for
excluding acute recurrent ipsilateral deep vein thrombosis. J
Thromb Haemost. 2020.

Damoiseaux M, van Doorn W, van Lochem E, Damoiseaux J. Testing
for IgA anti-tissue transglutaminase in routine clinical practice:
Requesting behaviour in relation to prevalence of positive results. J
Transl Autoimmun. 2020;3:100045.

Donker Kaat L, van der Wielen-Jongen JCF, Kruit MC, Bromberg JEC,
Baas F, Lesnik Oberstein S. A case of co-occurrence of radiation-
induced leukoencephalopathy and CADASIL. Neurol Clin Pract.
2020;10(3):e19-e21.

Dorsthorst te M, van Balken M, Heesakkers J. Tibial nerve stimula-
tion in the treatment of overactive bladder syndrome: technical
features of latest applications. Curr Opin Urol. 2020;30(4):513-8.

Eijndhoven van PFP, Bartholomeus J, Möbius M, de Bruijn A, Ferrari
GRA, Mulders P, Schene AH, Schutter D, Spijker J, Tendolkar I. A ran-
domized controlled trial of a standard 4-week protocol of repetitive
transcranial magnetic stimulation in severe treatment resistant
depression. J Affect Disord. 2020;274:444-9.

Erp van LW, Roosenboom B, Komdeur P, Dijkstra-Heida W, Wisse J,
Horjus Talabur Horje CS, Liem CS, van Cingel REH, Wahab PJ,
Groenen MJM. Improvement of Fatigue and Quality of Life in
Patients with Quiescent Inflammatory Bowel Disease Following a
Personalized Exercise Program. Dig Dis Sci. 2020.

Fanti S, Goffin K, Hadaschik BA, Herrmann K, Maurer T, MacLennan S,
Oprea-Lager DE, Oyen WJ, Rouvière O, Mottet N, Bjartell A.
Consensus statements on PSMA PET/CT response assessment crite-
ria in prostate cancer. European journal of nuclear medicine and
molecular imaging. 2020.

Ferdek MA, Oosterman JM, Adamczyk AK, van Aken M, Woudsma KJ,
Peeters B, Nap A, Wyczesany M, van Rijn CM. Effective Connectivity
of Beta Oscillations in Endometriosis-Related Chronic Pain During
rest and Pain-Related Mental Imagery. The journal of pain : official
journal of the American Pain Society. 2019;20(12):1446-58.

Fürstenau M, Langerbeins P, de Silva N, Fink AM, Robrecht S, von
Tresckow J, Simon F, Hohloch K, Droogendijk J, van der Klift M, van
der Spek E, Illmer T, Schöttker B, Fischer K, Wendtner CM, Tausch E,
Stilgenbauer S, Niemann CU, Gregor M, Kater AP, Hallek M, Eichhorst
B. COVID-19 among fit patients with CLL treated with venetoclax-
based combinations. Leukemia. 2020;34(8):2225-9.

Füssenich W, Brusse-Keizer MGJ, Somford MP. Severe Hallux Valgus
Angle Attended With High Incidence of Nonunion in Arthrodesis of
the First Metatarsophalangeal Joint: A Follow-Up Study. The Journal
of foot and ankle surgery : official publication of the American
College of Foot and Ankle Surgeons. 2020;59(5):993-6.

Ghaeminia H, Nienhuijs ME, Toedtling V, Perry J, Tummers M,
Hoppenreijs TJ, van der Sanden WJ, Mettes TG. Surgical removal ver-
sus retention for the management of asymptomatic disease-free
impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev.
2020;5(5):Cd003879.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 35



Publicaties van 1 april t/m 31 augustus 2020

Gimbel M, Qaderdan K, Willemsen L, Hermanides R, Bergmeijer T, de
Vrey E, Heestermans T, Tjon Joe Gin M, Waalewijn R, Hofma S, den
Hartog F, Jukema W, von Birgelen C, Voskuil M, Kelder J, Deneer V,
Ten Berg J. Clopidogrel versus ticagrelor or prasugrel in patients
aged 70 years or older with non-ST-elevation acute coronary syn-
drome (POPular AGE): the randomised, open-label, non-inferiority
trial. Lancet. 2020;395(10233):1374-81.

Glimmerveen AB, Keijzer HM, Ruijter BJ, Tjepkema-Cloostermans
MC, van Putten M, Hofmeijer J. Relevance of Somatosensory Evoked
Potential Amplitude After Cardiac Arrest. Front Neurol. 2020;11:335.

Gommans DHF, Nas J, Pinto-Sietsma SJ, Koop Y, Konst RE, Mensink F,
Aarts GWA, Konijnenberg LSF, Cortenbach K, Verhaert DVM,
Thannhauser J, Mol JQ, Rooijakkers MJP, Vos JL, van Rumund A, Vart
P, Hassing RJ, Cornel JH, de Jager CPC, van den Heuvel MM, van der
Hoeven HG, Verbon A, Pinto YM, van Royen N, van Kimmenade RRJ,
de Leeuw PW, van Agtmael MA, Bresser P, van Gilst WH, Vonk-
Noordergraaf A, Tijssen JGP, van Royen N, de Jager CPC, van den
Heuvel MM, van der Hoeven HG, Verbon A, Pinto YM, van
Kimmenade RRJ. Rationale and design of the PRAETORIAN-COVID
trial: A double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial
with valsartan for PRevention of Acute rEspiraTORy dIstress syn-
drome in hospitAlized patieNts with SARS-COV-2 Infection Disease.
Am Heart J. 2020;226:60-8.

Gonzalez-Urquijo M, Reijnen MMPJ, Lozano-Balderas G, Fabiani MA.
A Late Post-EVAR Rupture in a 102-Year-Old Patient Related to a
Type II Endoleak. Vasc Endovascular Surg. 2020:1538574420945447.

Grisar K, Luyten J, Preda F, Martin C, Hoppenreijs T, Politis C, Jacobs
R. Interventions for impacted maxillary canines: A systematic review
of the relationship between initial canine position and treatment
outcome. Orthod Craniofac Res. 2020.

Groot Jebbink E, van Den Ham LH, van Woudenberg BBJ, Slart R,
Zeebregts CJ, Rijnders TJM, Lardenoije JHP, Reijnen MMPJ.
Physiological Appearance of Hybrid FDG-Positron Emission
Tomography/Computed Tomography Imaging Following
Uncomplicated Endovascular Aneurysm Sealing Using the Nellix
Endoprosthesis. J Endovasc Ther. 2020;27(3):509-15.

Haasnoot KJC, Backes Y, Moons LMG, Kranenburg O, Trinh A,
Vermeulen L, Noë M, Tuynman JB, van Lent AUG, van Ginneken R,
Seldenrijk CA, Raicu MG, Trumpi K, Ubink I, Milne AN, Boonstra JJ,
Groen JN, Schwartz MP, Wolfhagen FHJ, Geesing JMJ, ter Borg F,
Brosens LAA, van Bergeijk J, Spanier BWM, de Vos Tot Nederveen
Cappel WH, Kessels K, Seerden TCJ, Vleggaar FP, Offerhaus GJA,
Siersema PD, Elias SG, Laclé MM. Associations of non-pedunculated
T1 colorectal adenocarcinoma outcome with consensus molecular
subtypes, immunoscore, and microsatellite status: a multicenter
case-cohort study. Mod Pathol. 2020.

Haken ten I, Ben Allouch S, van Harten WH. Reporting incidents
involving the use of advanced medical technologies by nurses in
home care: a cross-sectional survey and an analysis of registration
data. BMJ Qual Saf. 2020.

Heine ter R, Keizer RJ, van Steeg K, Smolders EJ, van Luin M, Derijks
HJ, de Jager CPC, Frenzel T, Brüggemann R. Prospective validation of

a model-informed precision dosing tool for vancomycin in inten-
sive care patients. Br J Clin Pharmacol. 2020.

Hoogervorst P, Konings P, Hannink G, Holla M, Schreurs W,
Verdonschot N, van Kampen A. Functional outcomes, union rate,
and complications of the Anser Clavicle Pin at 1 year: a novel
intramedullary device in managing midshaft clavicle fractures. JSES
Int. 2020;4(2):272-9.

Huijs E, Nap A. The effects of nutrients on symptoms in women with
endometriosis: a systematic review. Reprod Biomed Online.
2020;41(2):317-28.

Hussein AA, Elsayed AS, Aldhaam NA, Jing Z, Peabody JO, Wijburg
CJ, Wagner A, Canda AE, Khan MS, Scherr D, Schanne F, Maatman TJ,
Kim E, Mottrie A, Aboumohamed A, Gaboardi F, Pini G, Kaouk J, Yuh
B, Rha KH, Hemal A, Palou Redorta J, Badani K, Saar M, Stockle M,
Richstone L, Roupret M, Balbay D, Dasgupta P, Menon M, Guru KA. A
comparative propensity score-matched analysis of perioperative
outcomes of intracorporeal vs extracorporeal urinary diversion
after robot-assisted radical cystectomy: results from the
International Robotic Cystectomy Consortium. BJU Int.
2020;126(2):265-72.

Keijzer HM, Klop M, van Putten MJAM, Hofmeijer J. Delirium after
cardiac arrest: Phenotype, prediction, and outcome. Resuscitation.
2020;151:43-9.

Kempen van ZLE, Hoogervorst ELJ, Wattjes MP, Kalkers NF, Mostert
JP, Lissenberg-Witte BI, de Vries A, Ten Brinke A, van Oosten BW,
Barkhof F, Teunissen CE, Uitdehaag BMJ, Rispens T, Killestein J.
Personalized extended interval dosing of natalizumab in MS: A
prospective multicenter trial. Neurology. 2020;95(6):e745-e54.

Klaver MN, Wintgens LIS, Wijffels M, Balt JC, van Dijk VF, Alipour A,
Chaldoupi SM, Derksen R, Boersma LVA. Acute success and safety of
the second-generation PVAC GOLD phased RF ablation catheter for
atrial fibrillation. Journal of interventional cardiac electrophysiology
: an international journal of arrhythmias and pacing. 2020.

Koch MW, Mostert J, Greenfield J, Liu WQ, Metz L. Gadolinium
enhancement on cranial MRI in multiple sclerosis is age dependent.
J Neurol. 2020;267(9):2619-24.

Koenrades MA, Donselaar EJ, van Erp MAJM, Loonen TGJ, van
Lochem P, Klein A, Geelkerken RH, Reijnen MMPJ.
Electrocardiography-gated computed tomography angiography
analysis of cardiac pulsatility-induced motion and deformation
after endovascular aneurysm sealing with chimney grafts. J Vasc
Surg. 2020.

Koggel LM, Wahab PJ, Robijn RJ, Aufenacker TJ, Witteman BPL,
Groenen MJM, Vrolijk JM. Efficacy and Safety of 100 Laparoscopy-
Assisted Transgastric Endoscopic Retrograde
Cholangiopancreatography Procedures in Patients with Roux-en-Y
Gastric Bypass. Obes Surg. 2020.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 36



37

Koning MV, Klimek M, Rijs K, Stolker RJ, Heesen MA. Intrathecal
hydrophilic opioids for abdominal surgery: a meta-analysis, meta-
regression, and trial sequential analysis. British journal of anaesthe-
sia. 2020;125(3):358-72.

Lehr AM, Oner FC, Delawi D, Stellato RK, Hoebink EA, Kempen DHR,
van Susante JLC, Castelein RM, Kruyt MC. Increasing Fusion Rate
Between 1 and 2 Years After Instrumented Posterolateral Spinal
Fusion and the Role of Bone Grafting. Spine (Phila Pa 1976). 2020.

Loonstra FC, Hoitsma E, van Kempen ZL, Killestein J, Mostert JP.
COVID-19 in multiple sclerosis: The Dutch experience. Multiple scle-
rosis (Houndmills, Basingstoke, England). 2020:1352458520942198.

Maas ET, Juch JNS, Ostelo R, Groeneweg JG, Kallewaard JW, Koes
BW, Verhagen AP, van Dongen JM, van Tulder MW, Huygen F. Cost-
Effectiveness of Radiofrequency Denervation for Patients With
Chronic Low Back Pain: The MINT Randomized Clinical Trials. Value
Health. 2020;23(5):585-94.

Marsman MS, Wetterslev J, Vriens P, Bleys R, Jahrome AK, Moll FL,
Keus F, Koning GG. Eversion technique versus conventional
endarterectomy with patch angioplasty in carotid surgery: protocol
for a systematic review with meta-analyses and trial sequential
analysis of randomised clinical trials. BMJ Open.
2020;10(4):e030503.

Mattijssen-Horstink L, Langeraar JJ, Mauritz GJ, van der Stappen W,
Baggelaar M, Tan E. Radiologic discrepancies in diagnosis of frac-
tures in a Dutch teaching emergency department: a retrospective
analysis. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emer-
gency medicine. 2020;28(1):38.

Montorsi F, Bandini M, Briganti A, Dasgupta P, Gallina A, Gallucci M,
Gill IS, Guru KA, Hemal A, Menon M, Moschini M, Murphy DG, Parekh
DJ, Patel HD, Patel HRH, Stöckle M, Tewari AK, Wijburg CJ, Wiklund P,
Wilson TG, Mottrie A. Re-establishing the Role of Robot-assisted
Radical Cystectomy After the 2020 EAU Muscle-invasive and
Metastatic Bladder Cancer Guideline Panel Recommendations. Eur
Urol. 2020.

Moonen HPFX, Koot RAC, Hoven-Gondrie ML. [Eccrine carcinoma: a
diagnostic pitfall]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164.

Mulder BA, Ten Berg J, Ten Cate H, van Es N, Hemels MEW, Kappelle
LJ, Bearda Bakker HB, de Borst GJ, Drenth DJ, Geersing GJ, Rienstra
M. Complex clinical scenarios with the use of direct oral anticoagu-
lants in patients with atrial fibrillation: a multidisciplinary expert
advisory board. Neth Heart J. 2020.

Munnix ICA, van Oerle R, Verhezen P, Kuijper P, Hackeng CM,
Hopman-Kerkhoff HIJ, Hudig F, van de Kerkhof D, Leyte A, de Maat
MPM, Oude Elferink RFM, Ruinemans-Koerts J, Schoorl M, Slomp J,
Soons H, Stroobants A, van Wijk E, Henskens YMC. Harmonizing
light transmission aggregometry in the Netherlands by implemen-
tation of the SSC-ISTH guideline. Platelets. 2020:1-8.

Neustaeter A, Vehof J, Snieder H, Jansonius NM. Glaucoma in large-
scale population-based epidemiology: a questionnaire-based
proxy. Eye (Lond). 2020.

Niet de A, Donselaar EJ, Holewijn S, Tielliu IFJ, Lardenoije JWHP,
Zeebregts CJ, Reijnen MMPJ. Endograft Conformability in
Fenestrated Endovascular Aneurysm Repair for Complex
Abdominal Aortic Aneurysms. J Endovasc Ther.
2020:1526602820936185.

Nuijten MAH, Monpellier VM, Eijsvogels TMH, Janssen IMC,
Hazebroek EJ, Hopman MTE. Rate and Determinants of Excessive
Fat-Free Mass Loss After Bariatric Surgery. Obes Surg.
2020;30(8):3119-26.

Oberst S, van Harten W, Sæter G, de Paoli P, Nagy P, Burrion JB, Lovey
J, Philip T. 100 European core quality standards for cancer care and
research centres. Lancet Oncol. 2020;21(8):1009-11.

Orelio CC, van Hessen C, Sanchez-Manuel FJ, Aufenacker TJ,
Scholten RJ. Antibiotic prophylaxis for prevention of postoperative
wound infection in adults undergoing open elective inguinal or
femoral hernia repair. Cochrane Database Syst Rev.
2020;4(4):Cd003769.

Oussoren FK, Holewijn S, Claessens N, van der Veen D, Reijnen MM.
Pulmonary complications and survival after elective infrarenal
endovascular abdominal aneurysm repair in patients with docu-
mented chronic obstructive pulmonary disease. Vascular.
2020;28(5):557-67.

Pape S, Gevers TJG, Vrolijk JM, van Hoek B, Bouma G, van Nieuwkerk
CMJ, Taubert R, Jaeckel E, Manns MP, Papp M, Sipeki N, Stickel F, Efe
C, Ozaslan E, Purnak T, Nevens F, Kessener DJN, Kahraman A,
Wedemeyer H, Hartl J, Schramm C, Lohse AW, Heneghan MA, Drenth
JPH. High discontinuation rate of azathioprine in autoimmune hep-
atitis, independent of time of treatment initiation. Liver Int. 2020.

Platteel ACM, Wevers BA, Lim J, Bakker JA, Bontkes HJ, Curvers J,
Damoiseaux J, Heron M, de Kort G, Limper M, van Lochem EG,
Mulder AHL, Saris CGJ, van der Valk H, van der Kooi AJ, van Leeuwen
EMM, Veltkamp M, Schreurs MWJ, Meek B, Hamann D. Frequencies
and clinical associations of myositis-related antibodies in The
Netherlands: A one-year survey of all Dutch patients. J Transl
Autoimmun. 2019;2:100013.

Pottkämper JCM, Hofmeijer J, van Waarde JA, van Putten M. The
postictal state - What do we know? Epilepsia. 2020;61(6):1045-61.

Pouwels S, Omar I, Aggarwal S, Aminian A, Angrisani L, Balibrea JM,
Bhandari M, Biter LU, Blackstone RP, Carbajo MA, Copaescu CA,
Dargent J, Elfawal MH, Fobi MA, Greve JW, Hazebroek EJ, Herrera MF,
Himpens JM, Hussain FA, Kassir R, Kerrigan D, Khaitan M, Kow L,
Kristinsson J, Kurian M, Lutfi RE, Moore RL, Noel P, Ozmen MM, Ponce
J, Prager G, Purkayastha S, Rafols JP, Ramos AC, Ribeiro RJS, Sakran N,
Salminen P, Shabbir A, Shikora SA, Singhal R, Small PK, Taylor CJ,
Torres AJ, Vaz C, Yashkov Y, Mahawar K. The First Modified Delphi
Consensus Statement for Resuming Bariatric and Metabolic Surgery
in the COVID-19 Times. Obes Surg. 2020:1-6.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 37



Publicaties van 1 april t/m 31 augustus 2020

Rijswijk van J, van Welie N, Dreyer K, Pham CT, Verhoeve HR, Hoek A,
de Bruin JP, Nap AW, van Hooff MHA, Goddijn M, Hooker AB,
Bourdrez P, van Dongen A, van Rooij IAJ, van Rijnsaardt-Lukassen
HGM, van Golde RJT, van Heteren CF, Pelinck MJ, Duijn AEJ, Kaplan
M, Lambalk CB, Mijatovic V, Mol BWJ. Tubal flushing with oil-based
or water-based contrast at hysterosalpingography for infertility:
long-term reproductive outcomes of a randomized trial. Fertil Steril.
2020;114(1):155-62.

Roosenboom B, Lochem EGV, Meijer J, Smids C, Nierkens S, Brand
EC, Erp LWV, Kemperman L, Groenen MJM, Horjus Talabur Horje CS,
Wahab PJ. Development of Mucosal PNAd(+) and MAdCAM-1(+)
Venules during Disease Course in Ulcerative Colitis. Cells. 2020;9(4).

Ruppert PMM, Michielsen CCJR, Hazebroek EJ, Pirayesh A,
Olivecrona G, Afman LA, Kersten S. Fasting induces ANGPTL4 and
reduces LPL activity in human adipose tissue. Molecular metabo-
lism. 2020;40:101033.

Scarfò L, Chatzikonstantinou T, Rigolin GM, Quaresmini G, Motta M,
Vitale C, Garcia-Marco JA, Hernández-Rivas J, Mirás F, Baile M,
Marquet J, Niemann CU, Reda G, Munir T, Gimeno E, Marchetti M,
Quaglia FM, Varettoni M, Delgado J, Iyengar S, Janssens A, Marasca
R, Ferrari A, Cuéllar-García C, Itchaki G, Špa ek M, de Paoli L, Laurenti
L, Levin MD, Lista E, Mauro FR, Šimkovi  M, van der Spek E,
Vandenberghe E, Trentin L, Wasik-Szczepanek E, Ruchlemer R, Bron
D, de Paolis MR, Del Poeta G, Farina L, Foglietta M, Gentile M,
Herishanu Y, Herold T, Jaksic O, Kater AP, Kersting S, Malerba L,
Orsucci L, Popov VM, Sportoletti P, Yassin M, Pocali B, Barna G,
Chiarenza A, Dos Santos G, Nikitin E, Andres M, Dimou M, Doubek
M, Enrico A, Hakobyan Y, Kalashnikova O, Ortiz Pareja M,
Papaioannou M, Rossi D, Shah N, Shrestha A, Stanca O, Stavroyianni
N, Strugov V, Tam C, Zdrenghea M, Coscia M, Stamatopoulos K, Rossi
G, Rambaldi A, Montserrat E, Foà R, Cuneo A, Ghia P. COVID-19 sever-
ity and mortality in patients with chronic lymphocytic leukemia: a
joint study by ERIC, the European Research Initiative on CLL, and
CLL Campus. Leukemia. 2020;34(9):2354-63.

Scheepens DS, van Waarde JA, Lok A, de Vries G, Denys D, van
Wingen GA. The Link Between Structural and Functional Brain
Abnormalities in Depression: A Systematic Review of Multimodal
Neuroimaging Studies. Front Psychiatry. 2020;11:485.

Scheepens DS, van Waarde JA, ten Doesschate F, Westra M, Kroes
MCW, Schene AH, Bockting CLH, Schoevers RA, Denys D, Ruhé HG,
van Wingen GA. Effectiveness of Emotional Memory Reactivation vs
Control Memory Reactivation Before Electroconvulsive Therapy in
Adult Patients With Depressive Disorder: A Randomized Clinical
Trial. JAMA Netw Open. 2020;3(8):e2012389.

Schepers NJ, Hallensleben NDL, Besselink MG, Anten MGF, Bollen TL,
da Costa DW, van Delft F, van Dijk SM, van Dullemen HM, Dijkgraaf
MGW, van Eijck CHJ, Erkelens GW, Erler NS, Fockens P, van Geenen
EJM, van Grinsven J, Hollemans RA, van Hooft JE, van der Hulst
RWM, Jansen JM, Kubben F, Kuiken SD, Laheij RJF, Quispel R, de
Ridder RJJ, Rijk MCM, Römkens TEH, Ruigrok CHM, Schoon EJ,
Schwartz MP, Smeets X, Spanier BWM, Tan A, Thijs WJ, Timmer R,
Venneman NG, Verdonk RC, Vleggaar FP, van de Vrie W, Witteman BJ,
van Santvoort HC, Bakker OJ, Bruno MJ. Urgent endoscopic retro-
grade cholangiopancreatography with sphincterotomy versus con-

servative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis
(APEC): a multicentre randomised controlled trial. Lancet.
2020;396(10245):167-76.

Schijns W, Boerboom A, de Bruyn Kops M, de Raaff C, van
Wagensveld B, Berends FJ, Janssen IMC, van Laarhoven C, de Boer H,
Aarts EO. A randomized controlled trial comparing oral and intra-
venous iron supplementation after Roux-en-Y gastric bypass sur-
gery. Clinical nutrition. 2020.

Schluep M, Hoeks SE, Endeman H, S IJ, Romijn TMM, Alsma J, Bosch
FH, Cornet AD, Knook AHM, Koopman-van Gemert A, van Melsen T,
Peters R, Simons KS, Wils EJ, Stolker RJ, van Dijk M. A cross-sectional
investigation of communication in Do-Not-Resuscitate orders in
Dutch hospitals. Resuscitation. 2020;154:52-60.

Schotman JM, van Borren M, Wetzels JFM, Kloke HJ, Reichert LJM, de
Boer H. Sensitivity of total body electrical resistance measurements
in detecting extracellular volume expansion induced by infusion of
NaCl 0.9. Eur J Clin Nutr. 2020.

Schreur V, Brouwers J, van Huet RAC, Smeets S, Phan M, Hoyng CB,
de Jong EK, Klevering BJ. Long-term outcomes of vitrectomy for
proliferative diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol. 2020.

Seelig J, Verheugt FWA, Hemels MEW, Illingworth L, Lucassen A,
Adriaansen H, Bongaerts MCM, Pieterse M, Herrman JPR, Hoogslag
P, Hermans W, Groenemeijer BE, Boersma LVA, Pieper K, Ten Cate H.
Changes in anticoagulant prescription in Dutch patients with
recent-onset atrial fibrillation: observations from the GARFIELD-AF
registry. Thromb J. 2020;18:5.

Silfhout van L, Smeekens EAJ, van Eekeren RRJP, Burger JPW.
Outcomes of Stenting as a Bridge to Surgery in Malignant Colonic
Obstruction, With Emphasis on Perforation Rate and Clinical
Success. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2020;30(4):332-8.

Steenbeek MP, Bulten J, Snijders M, Lombaers M, Hendriks J, van den
Brand M, Kraayenbrink AA, Massuger L, Sweegers S, de Hullu JA,
Pijnenborg JMA, Küsters-Vandevelde HVN, Reijnen C. Fallopian tube
abnormalities in uterine serous carcinoma. Gynecol Oncol.
2020;158(2):339-46.

Steenhoven van JEC, Kuijer A, Kornegoor R, van Leeuwen G, van
Gorp J, van Dalen T, van Diest PJ. Assessment of tumour prolifera-
tion by use of the mitotic activity index, and Ki67 and phosphohis-
tone H3 expression, in early-stage luminal breast cancer.
Histopathology. 2020.

Stepniewska K, Humphreys GS, Gonçalves BP, Craig E, Gosling R,
Guerin PJ, Price RN, Barnes KI, Raman J, Smit MR, D’Alessandro U,
Stone WJR, Bjorkman A, Samuels AM, Arroyo-Arroyo MI, Bastiaens
GJH, Brown JM, Dicko A, El-Sayed BB, Elzaki SG, Eziefula AC, Kariuki
S, Kwambai TK, Maestre AE, Martensson A, Mosha D, Mwaiswelo RO,
Ngasala BE, Okebe J, Roh ME, Sawa P, Tiono AB, Chen I, Drakeley CJ,
Bousema T. Efficacy of single dose primaquine with artemisinin
combination therapy on P. falciparum gametocytes and transmis-
sion: A WWARN individual patient meta-analysis. J Infect Dis. 2020.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 38



39

Stolk R, van der Pasch E, Naumann F, Schouwstra J, Bressers S, van
Herwaarden T, Gerretsen J, Schambergen R, Ruth M, van der Hoeven
H, van Leeuwen H, Pickkers P, Kox M. Norepinephrine Dysregulates
the Immune Response and Compromises Host Defense During
Sepsis. Am J Respir Crit Care Med. 2020.

Stolk RF, Kox M, Pickkers P. Noradrenaline drives immunosuppres-
sion in sepsis: clinical consequences. Intensive Care Med.
2020;46(6):1246-8.

Uden van DJP, Prins MW, Siesling S, de Wilt JHW, Blanken-Peeters
CFJM, Aarntzen EHJG. [18F]FDG PET/CT in the staging of inflamma-
tory breast cancer: A systematic review. Crit Rev Oncol Hematol.
2020;151:102943.

Uden van DJP, van Maaren MC, Strobbe LJA, Bult P, Stam MR, van
der Hoeven JJ, Siesling S, de Wilt JHW, Blanken-Peeters CFJM. Better
survival after surgery of the primary tumor in stage IV inflammato-
ry breast cancer. Surg Oncol. 2020;33:43-50.

Vehof J, Snieder H, Jansonius N, Hammond CJ. Prevalence and risk
factors of dry eye in 79,866 participants of the population-based
Lifelines cohort study in the Netherlands. The ocular surface. 2020.

Verhagen I, Oudenhoven H, van Welzen B, Kwok WY. Ureaplasma
parvum bacterial arthritis of the elbow in a patient with rheuma-
toid arthritis treated with rituximab. Rheumatology (Oxford). 2020.

Verheesen SMH, Ten Doesschate F, van Schijndel MA, van der Gaag
RJ, Cahn W, van Waarde JA. Intoxicated persons showing challeng-
ing behavior demand complexity interventions: a pilot study at the
interface of the ER and the complexity intervention unit. Eur Arch
Psychiatry Clin Neurosci. 2020.

Vieira B, Demirtas D, van de Kamer JB, Hans EW, Rousseau LM,
Lahrichi N, van Harten WH. Radiotherapy treatment scheduling con-
sidering time window preferences. Health Care Manag Sci. 2020.

Vorst van der MJDL, Toffoli EC, Beusink M, van Linde ME, van
Voorthuizen T, Brouwer S, van Zweeden AA, Vrijaldenhoven S,
Berends JC, Berkhof J, Verheul HMW. Metoclopramide,
Dexamethasone, or Palonosetron for Prevention of Delayed
Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting After Moderately
Emetogenic Chemotherapy (MEDEA): A Randomized, Phase III,
Noninferiority Trial. The oncologist. 2020.

Vos HJ, Voorneveld JD, Groot Jebbink E, Leow CH, Nie L, van den
Bosch AE, Tang MX, Freear S, Bosch JG. Contrast-Enhanced High-
Frame-Rate Ultrasound Imaging of Flow Patterns in Cardiac
Chambers and Deep Vessels. Ultrasound Med Biol. 2020.

Vos N, Oussaada SM, Cooiman MI, Kleinendorst L, ter Horst KW,
Hazebroek EJ, Romijn JA, Serlie MJ, Mannens M, van Haelst MM.
Bariatric Surgery for Monogenic Non-syndromic and Syndromic
Obesity Disorders. Curr Diab Rep. 2020;20(9):44.

Vries de TAC, Hirsh J, Xu K, Mallick I, Bhagirath VC, Eikelboom JW,
Ginsberg JS, Kruger PC, Chan NC. Apixaban for Stroke Prevention in
Atrial Fibrillation: Why are Event Rates Higher in Clinical Practice
than in Randomized Trials?-A Systematic Review. Thromb Haemost.
2020;120(9):1323-9.

Wessels M, Velthuis A, van Lochem E, Duijndam E, Hoorweg-Nijman
G, de Kruijff I, Wolters V, Berghout E, Meijer J, Bokma JA, Mul D, van
der Velden J, Roovers L, Mearin ML, van Setten P. Raising the Cut-Off
Level of Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies to Detect Celiac
Disease Reduces the Number of Small Bowel Biopsies in Children
with Type 1 Diabetes: A Retrospective Study. The Journal of pedi-
atrics. 2020;223:87-92.e1.

Westerink L, Nicolai JLJ, Samuelsen C, Smit HJM, Postmus PE,
Griebsch I, Postma MJ. Budget impact of sequential treatment with
first-line afatinib versus first-line osimertinib in non-small-cell lung
cancer patients with common EGFR mutations. Eur J Health Econ.
2020;21(6):931-43.

Wiegers EJA, Compagne KCJ, Janssen PM, Venema E, Deckers JW,
Schonewille WJ, Albert Vos J, Lycklama À Nijeholt GJ, Roozenbeek B,
Martens JM, Hofmeijer J, van Oostenbrugge RJ, van Zwam WH,
Majoie C, van der Lugt A, Lingsma HF, Roos Y, Dippel DWJ. Path
From Clinical Research to Implementation: Endovascular Treatment
of Ischemic Stroke in the Netherlands. Stroke. 2020;51(7):1941-50.

Wijck van IP, Holewijn S, van Walraven LA, Reijnen MM. Drug-coated
balloon angioplasty for the treatment of edge stenosis after self-
expanding covered stent placement for superficial femoral artery
occlusive disease. Vascular. 2020:1708538120943319.

Wilbers TJ, Koning MV. Renal replacement therapy in critically ill
patients with COVID-19: A retrospective study investigating mortal-
ity, renal recovery and filter lifetime. J Crit Care. 2020;60:103-5.

With de RR, Erküner Ö, Rienstra M, Nguyen BO, Körver FWJ, Linz D,
Cate Ten H, Spronk H, Kroon AA, Maass AH, Blaauw Y, Tieleman RG,
Hemels MEW, de Groot JR, Elvan A, de Melis M, Scheerder COS, Al-
Jazairi MIH, Schotten U, Luermans J, Crijns H, van Gelder IC.
Temporal patterns and short-term progression of paroxysmal atrial
fibrillation: data from RACE V. Europace : European pacing, arrhyth-
mias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups
on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiolo-
gy of the European Society of Cardiology. 2020;22(8):1162-72.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 39



Publicaties van 1 april t/m 31 augustus 2020

Witjes JA, Babjuk M, Bellmunt J, Bruins HM, de Reijke TM, de Santis
M, Gillessen S, James N, Maclennan S, Palou J, Powles T, Ribal MJ,
Shariat SF, van der Kwast T, Xylinas E, Agarwal N, Arends T, Bamias A,
Birtle A, Black PC, Bochner BH, Bolla M, Boormans JL, Bossi A,
Briganti A, Brummelhuis I, Burger M, Castellano D, Cathomas R, Chiti
A, Choudhury A, Compérat E, Crabb S, Culine S, de Bari B, de Blok W,
de Visschere PJL, Decaestecker K, Dimitropoulos K, Dominguez-
Escrig JL, Fanti S, Fonteyne V, Frydenberg M, Futterer JJ, Gakis G,
Geavlete B, Gontero P, Grubmüller B, Hafeez S, Hansel DE, Hartmann
A, Hayne D, Henry AM, Hernandez V, Herr H, Herrmann K, Hoskin P,
Huguet J, Jereczek-Fossa BA, Jones R, Kamat AM, Khoo V, Kiltie AE,
Krege S, Ladoire S, Lara PC, Leliveld A, Linares-Espinós E, Løgager V,
Lorch A, Loriot Y, Meijer R, Mir MC, Moschini M, Mostafid H, Müller
AC, Müller CR, N’Dow J, Necchi A, Neuzillet Y, Oddens JR, Oldenburg
J, Osanto S, Oyen WJG, Pacheco-Figueiredo L, Pappot H, Patel MI,
Pieters BR, Plass K, Remzi M, Retz M, Richenberg J, Rink M,
Roghmann F, Rosenberg JE, Rouprêt M, Rouvière O, Salembier C,
Salminen A, Sargos P, Sengupta S, Sherif A, Smeenk RJ, Smits A,
Stenzl A, Thalmann GN, Tombal B, Turkbey B, Lauridsen SV, Valdagni
R, van der Heijden AG, van Poppel H, Vartolomei MD, Veskimäe E,
Vilaseca A, Rivera FAV, Wiegel T, Wiklund P, Willemse PM, Williams A,
Zigeuner R, Horwich A. Corrigendum to ‘EAU-ESMO Consensus
Statements on the Management of Advanced and Variant Bladder
Cancer-An International Collaborative Multistakeholder Effort

Under the Auspices of the EAU-ESMO Guidelines Committees’
[European Urology 77 (2020) 223-250]. Eur Urol. 2020;78(1):e48-e50.

Woliner-van der Weg W, Peppelman M, Elshot YS, Visch MB, Crijns
MB, Alkemade HAC, Bronkhorst EM, Adang E, Amir A, Gerritsen MJP,
van Erp PEJ, Lubeek SFK. Biopsy outperforms reflectance confocal
microscopy in diagnosing and subtyping basal cell carcinoma:
results and experiences from a randomized controlled multicentre
trial. Br J Dermatol. 2020.

Zegers M, Veenstra GL, Gerritsen G, Verhage R, van der Hoeven HJG,
Welker GA. Perceived Burden Due to Registrations for Quality
Monitoring and Improvement in Hospitals: A Mixed Methods Study.
Int J Health Policy Manag. 2020.

Zuylen van ML, Hermanides J, ten Hoope W, Preckel B, van de Beek
D, van Gool WA, Schoenmaker N. Registration of attentional func-
tion as a predictor of incident delirium (the RAPID study).
Alzheimers Dement (N Y). 2020;6(1):e12031.

Zwart LA, Jansen RW, Ruiter JH, Germans T, Simsek S, Hemels ME.
Opportunistic screening for atrial fibrillation with a single lead
device in geriatric patients. J Geriatr Cardiol. 2020;17(3):149-54.

Rijnstate okt 2020_Opmaak 1  23-11-20  16:42  Pagina 40




