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Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie
met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-
Zuid. Onze kwalitatief hoogwaardige en veilige
ziekenhuiszorg is altijd dichtbij voor alle inwoners
van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers.
Rijnstate is met circa 5.500 medewerkers de grootste
werkgever van de regio Arnhem.

Over Rijnstate Research & Innovatie
Rijnstate Research & Innovatie wordt uitgegeven in
opdracht van de kamers van ‘Wetenschap’ en ‘Innovatie’
van Rijnstate en wordt kostenneutraal geproduceerd. Het
magazine bericht over actuele onderzoeksresultaten en
achtergronden van medisch-wetenschappelijk onder-
zoek van zorgprofessionals in en/of gelieerd aan
Rijnstate. Tevens biedt het inzicht in de ontwikkelingen
die verdere professionalisering van wetenschap en inno-
vatie bevorderen. Rijnstate Research & Innovatie ver-
schijnt twee keer per jaar in een oplage van 2000 exem-
plaren. Rijnstate Research & Innovatie is ook op de websi-
te van het ziekenhuis te vinden.

Wilt u het magazine liever niet per post ontvangen? Neem
dan contact op met wetenschapsbureau@rijnstate.nl.

© Niets uit dit magazine mag openbaar gemaakt worden, op welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de redactie.
De redactie van Rijnstate Research & Innovatie stelt zich niet verantwoor-
delijk voor de vakinhoudelijke informatie in dit magazine. 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. 

Colofon
Voor u ligt alweer een nieuwe
editie van ons eigen Rijnstate
Research en Innovatie maga-
zine. Hierin besteden we onder
andere aandacht aan de
samenwerking met de
Wageningen University en
Ziekenhuis Gelderse Vallei op
het gebied van de voedings-
zorg. Deze projecten passen
heel goed binnen onze ambitie
om de regionale samenwer-
king verder te verdiepen.   

Er is recent weer een aantal
collegae gepromoveerd op interessante, uiteenlopende, onderwerpen;
van verstandig(e) kiezen, een kwalitatieve benadering van levervolume,
voor training op afstand ter bevordering van behoud van niergezond-
heid, naar een betere selectie van het selectief toepassen van selectieve
borstkankerbehandeling, tot onderzoek naar betere methoden om het
levercysteleven te verharden. Onder de nieuwsberichten kunt u een
korte samenvatting lezen van de verschillende promotieonderzoeken.
Ik wil de onderzoekers via deze weg nog van harte feliciteren met hun
behaalde resultaten. In een artikel gaat verpleegkundig specialist
Nienke Langebeek uitgebreider in op haar, in juni 2017 afgeronde, pro-
motieonderzoek met betrekking tot medicatietherapietrouw, kwaliteit
van leven en de ouder wordende HIV-1 geïnfecteerde patiënt. Cognitief
wetenschapper Debby Vreeken, sinds augustus 2017 als onderzoekster
verbonden aan het Rijnstate, beschrijft een dag uit haar leven als pro-
movenda. Karlijn Sax heeft wellicht binnenkort een innovatieve behan-
deling voor heftige klachten tijdens de overgang zoals ze beschrijft als
haar Trending Topic.

Het gaat te ver om elk interessant en lezenswaardig onderwerp te
benoemen dat in het huidige magazine de revue passeert. Wel wil ik uw
aandacht nog even vragen voor het onderzoek naar de mogelijke oor-
zakelijke relatie tussen doorbloedingsstoornissen van de hersenen als
gevolg van een vernauwde halsslagader en het optreden van depressie.
Dit onderzoeksproject is ontstaan dankzij goede samenwerking tussen
verschillende disciplines in Rijnstate, maar er is nog wel extra financie-
ring nodig waarvoor via het Rijnstate Vriendenfonds mede uw hulp
wordt gevraagd!

In de afgelopen maanden is de samenstelling van de redactie van dit
magazine gewijzigd, waarover u meer leest op de nieuwspagina. Ik wil
afsluiten met een persoonlijke noot gericht aan aftredend hoofdredac-
trice Annemiek Nap: ‘Hartelijk dank voor al je goede werk voor het
magazine de afgelopen jaren en ik hoop dat ik de door jou ingezette lijn
succesvol kan doorzetten.’

Ik wens u veel leesplezier!

Door dr. Martin Hemels, cardioloog-hartritmespecialist
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Verstandskiezen die geen klachten geven: verwijderen of niet?

Hossein Ghaeminia
23 juni 2017
Veel verstandskiezen worden verwijderd, zonder dat zij klachten
veroorzaken. Omdat er een gebrek is aan wetenschappelijk onder-
zoek, onderzocht Hossein Ghaeminia of het effectief is om een
klachtenvrije verstandskies te verwijderen. Hij concludeert dat er
per patiënt een afweging gemaakt moet worden. Enerzijds brengt
een ingreep risico’s op complicaties, zoals wondinfecties en schade
aan de gevoelszenuw van de onderlip en kin met zich mee.
Anderzijds blijkt het laten zitten van een klachtenvrije verstandskies
op termijn te leiden tot meer schade aan de buurtanden. Daarnaast
laat Ghaeminia zien welke patiënten risico lopen op vervelende
complicaties, zoals  zenuwschade en infecties, na het verwijderen
van verstandskiezen. Verder ontwikkelde hij een classificatie waar
aan de hand van de röntgenfoto een inschatting gemaakt kan wor-
den hoe groot het risico op zenuwschade is. Hierdoor kan de
patiënt beter worden voorgelicht over de individuele risico‘s op

Nieuws

complicaties. Ook de afweging voor het wel of niet verwijderen van
de verstandskies kan beter gemaakt worden. Tot slot laat
Ghaeminia zien op welke manier  zenuwschade en infecties voorko-
men kunnen worden. 

Over de promovendus 
Hossein Ghaeminia studeerde Tandheelkunde en Geneeskunde aan
de Radboud Universiteit. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit op
de afdeling Mondziekten- Kaak- en Aangezichtschirurgie van het
Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut Radboud Institute
for Health Sciences. Na het afronden van zijn opleiding tot Mond-
Kaak-en Aangezichtschirurg in 2015, is hij nu werkzaam als MKA chi-
rurg in het Radboudumc en in Rijnstate. 

Promoties
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Wijzigingen in de samenstelling van de redactie RR&I
In het afgelopen halfjaar is de samenstelling van de redactie
behoorlijk gewijzigd. Allereerst heeft Annemiek Nap na vijf jaar de
functie van hoofdredacteur te hebben uitgevoerd het stokje over-
gedragen aan Martin Hemels, cardioloog - hartritmespecialist. 

Voorts is in de hoofdredactie de plaats van de CWC voorzitter gewij-
zigd: Marcel Hovens heeft zijn verdienstelijke voorzitterschap van
de CWC neergelegd. De nieuwe voorzitter van de CWC en lid van de
hoofdredactie is Bart Witteman, chirurg. 

Dank gaat uit naar redactielid Wendy te Woerd. Zij heeft ook na vijf
jaar plaatsgemaakt voor Marloes van Mierlo, coördinator verpleeg-
kundig onderzoek. Tot de redactie zijn toegetreden Karin Ruiter,
innovatiemanager, Annette Visser, manager fondsenwerving en last
but not least Linda Hoekjan, strategisch communicatie adviseur bij
Rijnstate Marketing & Communicatie.

Rijnstate Research Rounds
De goedbezochte bijeenkomst van Rijnstate Research Rounds van
14 september j.l. heeft in het teken gestaan van promotie-onder-
zoek. In het bijzonder promotieonderzoek dat gezamenlijk door
Radboudumc en Rijnstate is geïnitieerd. Twee sprekers kwamen aan
het woord:
Hanneke Keijzer onderzoekt bij Neurologie in hoeverre het mogelijk
is de comateuze, veelal instabiele patiënt te onderzoeken met
moderne MRI sequenties. 
Debby Vreeken doet onderzoek bij Bariatrie en vraagt zich in haar
onderzoek af wat de invloed is van ons gewicht op het brein!?

Ook de bijeenkomst op 2 november j.l. stond in het teken van pro-
motieonderzoek.
Roeland Stork onderzoekt op Intensive Care de immuunsysteem-
onderdrukkende eigenschappen van noradrenaline. 
     Charlotte Michels onderzoekt voor Urologie met haar RACE study
de ((kosten-)effectiviteit van Robot-geassisteerde chirurgie (RARC)).
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Patient-gerapporteerde gezondheid in polycysteuze leverziekte

Myrte Neijenhuis
31 mei 2017

Polycysteuze leverziekte is een erfelijke aandoe-
ning waarbij meerdere cysten (holten gevuld
met vocht) aanwezig zijn in de lever. Als gevolg
van de cysten kan de lever tot wel tien keer gro-
ter zijn dan normaal. Hoewel het levervolume
objectief gemeten kan worden, geeft dit volume
niet altijd een goede afspiegeling van het welzijn
van de patiënt. Vanuit patiëntenperspectief moet

behandeling gericht zijn op het verbeteren van symptomen en
kwaliteit van leven (ook wel patiëntgerapporteerde gezondheid
genoemd), in plaats van op het verminderen van levervolume
alleen.

Myrte Neijenhuis laat met haar onderzoek zien dat ernstige lever-
vergroting als gevolg van polycysteuze leverziekte leidt tot een dui-
delijke ziektelast en verminderde kwaliteit van leven. Remmen van
het progressieve beloop van polycysteuze leverziekte is noodzake-
lijk om verdere achteruitgang van kwaliteit van leven te voorkomen.
De ontwikkelde polycysteuze leverziekte vragenlijst kan gebruikt
worden als betrouwbare patiëntgerapporteerde uitkomstmaat om
het behandeleffect op symptomen te meten. Het leegzuigen van
cysten (aspiratie sclerotherapie) en bepaalde medicijnen (somato-
statine analogen) kunnen worden gebruikt om het welzijn van
patiënten met polycysteuze leverziekte te verbeteren.

Over de promovendus
Myrte Neijenhuis behaalde in 2006 haar VWO diploma aan het
Montessori College in Nijmegen. Na voltooiing van haar studie
Geneeskunde aan het Radboudumc (2013) begon ze aan haar pro-
motieonderzoek ‘Patient-Reported Health in Polycystic Liver
Disease’ bij de afdeling Maag-Darm-Leverziekten, Radboudumc.
Neijenhuis is per 1 februari gestart met haar opleiding tot Maag-,
Darm- en Leverarts in Rijnstate.

Ischemische preconditionering ter vermindering van 
ischemie-reperfusieschade van de nier

Theo Menting
26 oktober 2017

Door verminderde doorbloeding van de nier kan
schade ontstaan. Dit heet ischemie-reperfusie-
schade en ontstaat bij grote hart- en vaatopera-
ties, niertransplantaties, sepsis en door het toe-
dienen van contrastvloeistof voor radiologisch
onderzoek. Een nieuwe manier om deze schade
te beperken is enkele malen kortdurend de door-
bloeding van een arm te blokkeren; dit heet

ischemische preconditionering op afstand. Dieronderzoek laat veel
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positieve resultaten van deze vorm van bescherming zien, maar bij
patiënten zijn deze resultaten minder duidelijk. Theo Menting zocht
uit waarom conditionering in dierstudies zo veel beter lijkt te wer-
ken dan in patiëntenstudies en hoe de resultaten in patiënten ver-
beterd kunnen worden. Bij het verminderen van contrastnefropa-
thie werkt ischemische preconditionering bij de patiënten met het
hoogste risico op contrastschade.   

Over de promovendus
Theo Menting, behaalde zijn artsexamen aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen en was gedurende die periode onder
andere praeses van de Medische Faculteits Vereniging. Daarna was
hij eerst als assistent niet in opleiding werkzaam in het Slingeland
Ziekenhuis, Doetinchem en later in het Radboudumc. Bovenstaand
onderzoek voerde hij uit op de afdeling Heelkunde van het
Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences. In
2012 begon hij aan de opleiding tot chirurg, wederom eerst in het
Slingeland ziekenhuis en later in het Radboudumc. Sinds 2017
werkt hij als vaatdifferentiant in Rijnstate, waar hij zijn opleiding zal
voltooien.  

Minimaal invasieve behandeling van levercystes

Titus Wijnands
28 september 2017

Levercysten zijn met vocht gevulde blaasjes in de
lever en kunnen bij een groot volume ernstige
klachten veroorzaken. Deze cysten kunnen
behandeld worden met minimaal invasieve aspi-
ratie sclerotherapie: hierbij wordt de cyste aan-
geprikt en het vocht weggezogen (aspiratie)
waarna er een irriterend middel in wordt gespo-
ten (sclerotherapie). Ondanks dat eerder onder-

zoek een goede effectiviteit aantoonde, is er aanhoudende discus-
sie over het effect van deze behandeling. Titus Wijnands vond mid-
dels een systematisch review een sterk verhoogde effectiviteit van
aspiratie sclerotherapie met minimale veiligheidsrisico’s. Daarnaast
identificeerde hij voorspellers van behandelrespons om de selectie
van patiënten voor behandeling te verbeteren. Tenslotte onder-
zocht hij de combinatie van een medicijn (pasireotide) en aspiratie
sclerotherapie om de behandeluitkomsten te optimaliseren. In ver-
gelijking met de placebogroep liet de groep patiënten die pasireo-
tide toegediend kregen helaas geen betere uitkomsten zien.

Over de promovendus
Titus Wijnands studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Van 2013 tot 2016 voerde hij bovenstaand onderzoek
uit op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Radboudumc,
binnen het Radboud Institute for Molecular Life Sciences. In 2016 is
hij gestart met de opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts in
Rijnstate.



9

Wetenschapsbureau duaal aangestuurd
Het Wetenschapsbureau is verheugd over de komst van Carine
Doggen, klinisch epidemioloog en associate professor aan de
Universiteit Twente. Carine Doggen vult Marc Rinkes vanuit weten-
schappelijke hoek aan. Marc Rinkes blijft verantwoordelijk voor de
lijnorganisatie en het organiseren van het proces rondom het
wetenschappelijk onderzoek. 
Carine Doggen heeft veel publicaties op haar naam staan, onder
meer op het gebied van hart- en vaatziekten (myocardinfarct,
stents, veneuze trombose) en spoedeisende hulp (ketenzorg cardi-
ologie en neurologie, organisatie). Met veel enthousiasme geeft zij

op de Universiteit Twente les in de methodologie aan studenten
gezondheidswetenschappen, technische geneeskunde en biome-
dische technologie. Ook begeleidt ze studenten in hun stage. 

Carine Doggen wil graag de brug verstevigen tussen het weten-
schappelijke onderzoek op verschillende afdelingen in Rijnstate en
de Universiteit Twente. Zij vindt er een uitdaging in om problemen
uit de klinische praktijk te vertalen naar wetenschappelijke onder-
zoeksvragen.

Onderzoek bariatrie valt in de prijzen
Onderzoek Bariatrie valt in de prijzen bij de 'Op weg naar betere
voedingszorg' contest op de 18de Food for thought bijeenkomst.

Dit project betreft een samenwerking tussen Wageningen
Universiteit & Research (WUR), Ziekenhuis Gelderse Vallei en
Rijnstate op het gebied van obesitas. Patiënten die bariatrische 
chirurgie ondergaan ontwikkelen vaak vitaminetekorten. Mogelijk
kan een persoonlijk voedingsadvies patiënten helpen om tekorten
te voorkomen. Wageningen Universiteit & Research (WUR) heeft

een tool ontwikkeld, de Eetscore, waarmee persoonlijke voedings-
adviezen worden gegeven. De Eetscore wordt gebruikt voor
NutriProfiel, een dienst waarmee patiënten persoonlijk voedings-
advies gericht op het verbeteren van vitamine-inname krijgen. De
Eetscore is echter niet ontwikkeld voor gebruik door bariatrische
patiënten. Chirurg Eric Hazebroek en zijn team onderzoeken met
deze studie hoe de Eetscore kan worden geoptimaliseerd voor de
bariatrische patiëntenpopulatie. 

Bijeenkomst

CWC vergadering

CWC vergadering

CWC vergadering

CWC vergadering

Rijnstate Research Rounds

Rijnstate Research Rounds

Rijnstate Research Rounds

Wetenschaps- en Innovatiesymposium

Innovatie Platform Rijnstate

Innovatie Platform Rijnstate

Innovatie Platform Rijnstate

Innovatie Platform Rijnstate

Innovatie Platform Rijnstate

Datum

12 februari 2018

4 juni 2018

17 september 2018

3 december 2018

29 maart 2018

13 september 2018

22 november 2018

14 juni 2018

30 januari 2018

17 april 2018

26 juni 2018

25 september 2018

27 november 2018

Tijd

16.45-18.00

16.45-18.00

16.45-18.00

16.45-18.00

12.30-13.30

12.30-13.30

12,30-13.30

17.00-19.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

17.00-18.30

Zaal

Van Berge Henegouwenzaal

Van Berge Henegouwenzaal

Van Berge Henegouwenzaal

Van Berge Henegouwenzaal

Collegezaal

Collegezaal

Collegezaal

Auditorium

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Kenniscentrum

Planning bijeenkomsten wetenschap en Innovatie 2018
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Van alle psychische aandoeningen komt depressie (naast de
angststoornis) verreweg het meest voor. Bijna 20% van de
Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven mee te maken.
Depressie is een ernstige aandoening met grote gevolgen. Het
is nationaal één van de belangrijkste oorzaken van verlies van
gezondheid en kwaliteit van leven. Ongeveer de helft van de
patiënten herstelt binnen enkele maanden. Een kwart
ontwikkelt echter een chronische depressie, die slecht reageert
op behandeling en vaak vele jaren aanhoudt of steeds terug
komt. Nieuwe effectieve behandelingen zijn voor deze groep
hard nodig!

Oorzaken onduidelijk
Over het ontstaan van een depressie is nog veel
onbekend. Ook is niet precies duidelijk waarom
behandeling bij sommige patiënten effectief is
en bij andere niet. Wel weten we dat het bij de
meeste patiënten niet om één oorzaak gaat,
maar om een combinatie van oorzaken, zoals
erfelijke aanleg, lichamelijke ziekte en psycho-
logische factoren. Verschillende oorzaken ver-
gen waarschijnlijk een verschillende behande-
ling.

Mogelijk nieuw aangrijpingspunt: carotis-
stenose
Een multidisciplinair team van specialisten in
Rijnstate onderzoekt of behandelbare door-
bloedingsstoornissen van de hersenen mede
een oorzaak kunnen zijn van depressie. Dan

kan een bloedvatoperatie namelijk verbete-
ring geven. Bij depressie is de kans op slaga-
derverkalking drie maal groter dan gemid-
deld en vernauwing van een halsslagader
(carotisstenose)  kan leiden tot doorbloe-
dingsstoornissen van de hersenen. Het is al
lang bekend dat dit aanleiding kan zijn voor
een beroerte of achteruitgang van het
geheugen. Er zijn ook zijn aanwijzingen dat
een vernauwde halsslagader kan leiden tot
een depressie, maar dit is nog onvoldoende
onderzocht.

Nieuwe behandeling?
Als duidelijk wordt dat een vernauwde hals-
slagader bij sommige depressieve patiënten
inderdaad mede een oorzaak is, dan is dat
een belangrijke nieuwe bevinding. Een ver-
nauwde halsslagader is immers operatief

goed te behandelen. Als zo’n operatie leidt tot afname van depres-
sieve klachten, zal dat een enorme gezondheidswinst opleveren!

Financiering en samenwerking
Voor dit onderzoek moet bij 200 patiënten met een depressie een
echo van de halsslagaders worden gemaakt. Dit kost 95 euro per
patiënt, in totaal 19.000 euro. Om dit geld bij elkaar te krijgen, is een
crowdfunding actie gestart vanuit het Rijnstate Vriendenfonds.
Helpt u mee om dit onderzoek mogelijk te maken? Dit kan heel een-
voudig met een iDeal-donatie via
www.rijnstatevriendenfonds.nl/minderdepressie

Vriendenfonds werft voor
baanbrekend onderzoek Door drs. Annette Visser, manager

Fondsenwerving/Rijnstate Vriendenfonds

Minder depressie met betere hersendoorbloeding? 

Doneer nu en maak kans op uniek kook-
boek Rijnstate Vasculair Centrum!
Omdat leefstijl zoveel invloed heeft op het verloop en de
behandeling van vaataandoeningen, kan men zelf al veel doen
aan het verminderen en zelf voorkomen van klachten.
Gezonde voeding is daarin een belangrijk aspect. Het Rijnstate
Vriendenfonds en het Rijnstate Vasculair Centrum hebben een
kookboek ontwikkeld, samen met bijna 20 restaurants uit het
verzorgingsgebied van Rijnstate én met specialisten van
Rijnstate. In dit kookboek, DOELbewust koken, staan allerlei
heerlijke en gezonde recepten van onder meer De Boerderij,
Landgoed Warnsborn, de Hunting Lodge en De Watermolen.
Het Rijnstate Vriendenfonds verloot twee van deze kookboe-
ken onder de donateurs voor dit onderzoek. Doneer nu via
www.rijnstatevriendenfonds.nl/minderdepressie en u maakt
kans op een exemplaar van DOELbewust koken. 

Iedere euro besteed aan echo’s
Dit project is mogelijk dankzij unieke samenwerking tussen
verschillende disciplines in Rijnstate, namelijk: Dr. Michel
Reijnen (chirurg), Dr. Marcel Hovens (internist), Dr. Houshang
Monajemi (internist) Dr. Jeannette Hofmeijer (neuroloog), 
Dr. Jeroen van Waarde (psychiater), Dr. Roy Derikx (psychiater)
en Dr. Suzanne Holewijn (Senior onderzoeker en coördinator
Research Vasculair Centrum Rijnstate). Zij zetten zich 
zonder extra betaling in voor het onderzoek. Iedere donatie die

voor dit onderzoek bij het Rijnstate
Vriendenfonds binnenkomt, wordt dus
volledig besteed aan de echo’s!



Sinds in 1996 combinatie antiretrovirale therapie (cART) werd
geïntroduceerd voor de behandeling van een HIV-infectie, is de
levensverwachting van HIV geïnfecteerde mensen aanzienlijk
toegenomen. HIV kan nu getypeerd worden als een chronische
infectieziekte in plaats van een dodelijke infectieziekte.

Sinds 1996 hebben de ontwikkelingen op het gebied van cART niet
stil gestaan en is de hoeveelheid pillen die men in moet nemen aan-
zienlijk verminderd. Ondanks deze verbetering is het voor veel men-
sen moeilijk om therapietrouw te zijn en voor succes van de behan-
deling is een hoge mate van therapietrouw (>85%) noodzakelijk. Bij
een te lage therapietrouw bestaat de kans op resistentie tegen het
gebruikte middel, waardoor dit zijn werkzaamheid verliest.
Door de verbeteringen wat betreft behandeling worden mensen
met HIV ouder en kunnen zij daardoor geconfronteerd worden met
andere niet-HIV gerelateerde aandoeningen, zoals hypertensie, dia-
betes mellitus en hyperlipidemie. Tevens kunnen zij door langdurig
gebruik van medicatie last krijgen van lange termijn bijwerkingen,
zoals verminderde nierfunctie en botontkalking.
Voor de behandeling van deze zogenoemde co-morbiditeiten zijn
vaak weer andere medicijnen noodzakelijk, waardoor de hoeveel-
heid in te nemen pillen en vaak ook het aantal inname momenten
weer toeneemt. Ook kunnen deze co-morbiditeiten een negatieve
invloed hebben op de kwaliteit van leven. Dit alles kan weer meer
kans geven op een verminderde therapietrouw.

Mijn proefschrift bestaat uit drie delen. Deel I beschrijft de factoren
die therapietrouw kunnen beïnvloeden en tevens of simplificatie
van therapie een betere therapietrouw geeft en van invloed is op
therapie-tevredenheid en kwaliteit van leven van de patiënt. In deel
II wordt gekeken welke methoden gebruikt kunnen worden om the-
rapietrouw te meten en welke interventie mogelijkheden er zijn om
de therapietrouw te verhogen of de hoge mate van therapietrouw
voort te zetten. Deel III gaat over kwaliteit van leven en de ouder
wordende HIV patiënt.

Factoren die therapietrouw beïnvloeden
Om te kijken welke factoren therapietrouw beïnvloeden is er een
meta-analyse uitgevoerd binnen de bestaande wetenschappelijke
literatuur waarin gekeken is welke factoren het meest van belang
zijn bij therapietrouw.

Deze meta-analyse laat zien dat therapietrouw het meest beïnvloed
wordt door de overtuiging van de patiënt van het belang van thera-
pietrouw, het geloof dat men therapietrouw kan zijn (self-efficacy),
ongerustheid over bijwerkingen en de overtuiging van nut en
noodzaak van de medicijnen. Verder bleken ook middelengebruik
(alcohol/drugs), vertrouwen in en tevredenheid over de hulpverle-
ner, het HIV stigma en sociale steun uit de naaste omgeving van de
patiënt in hoge mate van invloed op de therapietrouw. Aspecten
van complexiteit van de behandeling, zoals dosis, frequentie, 
hoeveelheid pillen en of er een proteaseremmer in het regime

opgenomen zat, zijn, hoewel in mindere mate, ook van invloed op
de therapietrouw.
De resultaten uit deze meta-analyse geven voldoende handvatten
voor de praktijk om interventies in te zetten en verder te ontwikke-
len om zodoende de negatieve invloed van deze factoren weg te
kunnen nemen en daarmee de therapietrouw te verhogen en te
handhaven op een hoog niveau.

Binnen een studie naar de safety en effectiviteit van twee regimes,
waarvan één regime met een proteaseremmer, is gekeken naar the-
rapietrouw, therapie-tevredenheid en kwaliteit van leven tussen
beide regimes. Beide groepen startten met een proteaseremmer
bevattend regime en na randomisatie is één groep geswitcht naar
een klasse-sparend regime (zonder proteaseremmer) waarin men
zogenaamd een fixed dose regime kreeg (meerdere medicijnen in
een pil).
Het vereenvoudigde regime (fixed-dose) gaf een hogere mate van
therapietrouw, een grotere therapietevredenheid en een hogere
kwaliteit van leven. Uit deze studie komt naar voren dat simplifica-
tie van therapie, in dit geval minder pillen, een factor is die de the-
rapietrouw verhoogd.

Methoden om therapietrouw te meten en interventies om ther-
apietrouw te verhogen
Er bestaat geen gouden standaard om therapietrouw te meten. In
veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde self-
reports, vragenlijsten die patiënten zelf invullen. Dit is een makkelij-
ke en goedkope methode, maar kan ook een overschatting geven
van de therapietrouw. In een van de studies is er gekeken naar een
combinatie van een aantal methoden. Naast self-reports werd er
gebruik gemaakt van elektronische monitoring (registratie van ope-
ning pillenpot), inschatting van therapietrouw door zowel de arts
als de verpleegkundig specialist en het meten van medicijnspiegels
(TDM) en HIVRNA (hoeveelheid virus in het bloed) (HIV-RNA). In de
literatuur wordt ervan uitgegaan dat elektronische monitoring en
TDM objectieve metingen zijn, en dat de andere metingen subjec-
tief zijn. Tevens zijn er in deze studie bij een subgroep patiënten
diepte interviews afgenomen over therapietrouw. Het bleek dat een
combinatie van verschillende metingen een goed beeld geeft van
de mate van therapietrouw van een patiënt. Een combinatie van
self-report, inschatting door de verpleegkundig specialist en TDM
blijkt een goede en praktische combinatie te zijn die goed in de
dagelijkse praktijk is in te zetten.

Elektronische monitoring in combinatie met counseling wordt vaak
binnen studies ingezet als interventie om patiënten inzicht te geven
in hun inname patroon. Van deze interventie wordt aangenomen
dat dit inderdaad de therapietrouw bevordert. Om te kijken of dit
inderdaad tot een verhoging van therapietrouw leidt, is er een
meta-analyse gedaan waarin studies met deze interventie met
elkaar zijn vergeleken. 
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We zagen dat elektronische monitoring in combinatie met counse-
ling een hogere mate van therapietrouw laat zien in vergelijking
met de controlegroepen binnen deze studies. Echter, in de meeste
studies werden meerdere interventies ingezet, dus is het lastig om
te concluderen of elektronische monitoring in combinatie met
counseling alleen deze resultaten laat zien.

Kwaliteit van leven en de ouder wordende HIV patiënt
Tegenwoordig worden patiënten met HIV, dankzij de cART, ouder
dan in het verleden. Met het stijgen van de leeftijd worden patiën-
ten nu echter ook geconfronteerd met leeftijdsgebonden co-morbi-
diteiten. Ook de cART kan hierop van invloed zijn en op langere ter-
mijn aandoeningen veroorzaken.
Al deze aandoeningen kunnen weer van invloed zijn op de kwaliteit
van leven.
Binnen de AGEhIV Cohort studie, is een groep HIV patiënten van 45
jaar en ouder vergeleken met een vergelijkbare groep niet Hiv-geïn-
fecteerde personen in dezelfde leeftijdscategorie.
Beide groepen zijn gescreend op de aanwezigheid van co-morbidi-
teiten en hebben vragenlijsten ingevuld over kwaliteit van leven en
de aanwezigheid van depressieve symptomen. Alle HIV positieve
patiënten kregen cART en waren viraal goed onderdrukt.
Een groter aantal co-morbiditeiten en een HIV- positieve status
waren beiden onafhankelijk geassocieerd met een verminderde
fysieke kwaliteit van leven. Een HIV positieve status en een jongere
leeftijd waren onafhankelijk geassocieerd met een slechtere menta-
le kwaliteit van leven en meer depressieve symptomen. Er werd
geen bewijs gevonden dat het verschil in kwaliteit van leven tussen
Hiv-geïnfecteerden en niet HIV-geïnfecteerden duidelijker werd
met een hoger aantal co-morbiditeiten. Van belang is dat co-morbi-
diteiten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en indien aan-
wezig, zo goed mogelijk behandeld moeten worden, waardoor de
negatieve invloed op kwaliteit van leven af zou kunnen nemen. Dat
neemt echter niet weg dat de HIV infectie zelf een negatieve impact
blijft houden op kwaliteit van leven, ook wanneer preventieve
maatregelen worden genomen om co-morbiditeiten te voorkomen
of deze optimaal te behandelen.

Terugkijkend op dertig jaar als verpleegkundige binnen de HIV zorg,
is de ontwikkeling van cART een heel belangrijk stap geweest in de
behandeling van HIV.

De regimes van cART zijn in de loop der jaren sterk verbeterd en ver-
eenvoudigd en er kan in veel gevallen volstaan worden met een-
maal daags een combinatietablet. Toch blijft therapietrouw een
belangrijk aandachtspunt binnen de verpleegkundige zorg.
Doordat patiënten ouder worden, worden zij nu geconfronteerd
met co-morbiditeiten als gevolg van hogere leeftijd en langdurig
medicatie gebruik. Voor de behandeling van deze co-morbiditeiten
zijn vaak weer andere medicijnen nodig, waardoor het positieve
effect van eenmaal daags één tablet wegvalt. Verpleegkundige
interventies gericht op effectieve maatregelen om co-morbiditeiten
te verminderen, therapietrouw te verhogen en kwaliteit van leven
te handhaven, blijven noodzakelijk.

Toekomstig verpleegkundig onderzoek zou dan ook gericht moe-
ten zijn op nieuwe strategieën op het gebied van therapietrouw en
daarnaast op de behoeften van patiënten om de kwaliteit van leven
van deze veranderende en ouder wordende patiëntenpopulatie te
handhaven of te verbeteren.

Door dr. Nienke Langebeek, verpleegkundig specialist 
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Mijn naam is Debby Vreeken. Afgelopen juli ben ik afges-
tudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als cogni-
tieve neurowetenschapper en vanaf augustus in Rijnstate
werkzaam als promovendus. Ik ben één van de vier promoven-
di van het Rijnstate-Radboudumc Promotiefonds en dit
betekent dat ik deels in het Radboudumc (op afdeling
Anatomie) werk en deels in Rijnstate. Hier kun je me dan ook
voornamelijk vinden op de afdeling Chirurgie; bij het onder-
zoeksteam  Bariatrie. 

Mijn onderzoek richt zich op de invloed van lichaamsgewicht op de
functie en structuur van de hersenen. Dit past precies bij mijn inte-
resses, vóór mijn master aan de Radboud Universiteit heb ik name-
lijk een bachelor in Voeding en Gezondheid in Wageningen gedaan.
Daarom ben ik zeer geïnteresseerd in de rol van voeding (en alles
wat daar bij komt kijken) in het brein. Deze interesses kwamen
samen tijdens mijn masterstage bij de afdeling Anatomie aan het
RadboudUMC waar we onderzoek hebben gedaan naar het effect
van een hoog vetdieet op het gedrag en veranderingen in het brein
van jonge muizen. 

Mijn dag begint naar mijn mening standaard te vroeg, want ik ben
geen ochtendmens. Na veel te lang snoozen, hup, snel even
douchen, ontbijten en op naar het werk. Voor een dag in Nijmegen
betekent dit rennen naar het station. Als ik in Rijnstate werk, spring
ik snel op mijn fiets om de heuvels in Arnhem te trotseren. Eenmaal
op het werk aangekomen begint mijn dag standaard met een kop
koffie (of twee) en het checken van mijn mail. 

Bij onze studie zijn veel verschillende partijen betrokken, dus er
staan regelmatig vergaderingen op de planning. Deze vergaderin-
gen bereid ik in de ochtend voor. Aan ons onderzoek werken, naast
Rijnstate en het RadboudUMC, ook het Donders Instituut en TNO
mee. We zijn pas net begonnen met het onderzoek, dus contact en
input van alle partijen zijn erg belangrijk. 

Het doel van het project is om te onderzoeken wat het effect is van
gewichtsverlies na bariatrische chirurgie op cognitie en de functie
en structuur van de hersenen. Verschillende studies hebben name-
lijk aangetoond dat obesitas geassocieerd is met een verminderde
cognitie, maar ook een verminderde hersendoorbloeding en veran-
deringen in hersenstructuur. We willen het effect van de operatie op
het brein meten. Dit doen we door middel van verschillende 
neuropsychologische testen en het maken van een MRI scan om
hersendoorbloeding en functionele en structurele verbindingen in
de hersenen te meten. Verder zullen we ook verschillende weefsels
van de patiënten verzamelen, zoals van de lever, vetweefsel en
darmweefsel. We gaan de gezondheids- en ontstekingsstatus van
deze weefsels onderzoeken om te kijken of er een relatie is met het

brein. Ook willen we kijken of bariatrische chirurgie de samenstel-
ling van darmbacteriën beïnvloedt en of deze veranderingen corre-
leren met het cognitief functioneren van de patiënten. Kortom: een
ontzettend interessante en veelbelovende studie met veel verschil-
lende parameters. 

Op het moment besteed ik veel van mijn dagen aan het lezen van
wetenschappelijke artikelen, bestuderen van dikke MRI boeken en
het schrijven van het protocol voor de ethische commissie. Gelukkig
hoef ik dit niet alleen te doen en krijg ik veel hulp van mijn collega’s
en begeleiders uit beide ziekenhuizen. Als ik in de middag nog even
tijd over heb, neem ik snel nog wat studiemateriaal van de eBrok
cursus (cursus voor het uitvoeren van klinisch onderzoek) door. Aan
het eind van de dag is het tijd om nog de laatste mailtjes te verstu-
ren en met vierkante ogen richting huis te gaan. 

Na een maand kan ik als niet-clinicus zeggen dat ik naast heel veel
medische termen en afkortingen, al ontzettend veel heb geleerd
over het opzetten van een klinische studie. Ik kijk erg uit naar alles
wat gaat komen, voornamelijk het praktische deel van de studie en
het contact met de patiënten. Ik hoop dat ik na vier jaar mooie resul-
taten gepubliceerd heb en de doctors titel bij mijn naam kan zetten.
Al dromend over de toekomst, schrik ik wakker van een mail en duik
ik snel weer mijn MRI boeken in. 

Uit het leven van een promovendus
Door Debby Vreeken MSc., onderzoeker

Een dag uit het leven van een promovendus
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Op 4 juli jl. heeft Rutger Koornstra, sinds 1 juni internist-
oncoloog in Rijnstate, met succes zijn proefschrift getiteld
’Tamoxifen response prediction - improving tailored endocrine
treatment for estrogen receptor positive breast cancer’ aan het
UMC Utrecht verdedigd.

Al meer dan 40 jaar is tamoxifen een van de hoekstenen van de sys-
teemtherapie voor oestrogeen receptor positief borstkanker.
Tamoxifen kan worden beschouwd als een van de oudste vormen
van doelgerichte therapie. En hoewel tamoxifen een enorme daling
in borstkankersterfte heeft veroorzaakt, is therapieresistentie nog
altijd een belangrijk klinisch probleem voor meer dan 30% van de
patiënten die adjuvant worden behandeld en uiteindelijk toch een
recidief van de ziekte krijgen. Deze patiënten zullen uiteindelijk ook
overlijden aan de ziekte. In Nederland zijn circa 10.000 gevallen van
de 14.449 nieuwe vrouwelijke borstkanker patiënten per jaar oes-
trogeen receptor positief (ER+). Dat betekent dat ongeveer 3.000
van deze vrouwen binnen 10 jaar een recidief van de ziekte ontwik-
kelen en zullen overlijden aan hun borstkanker, ondanks de adju-
vante (anti hormonale) therapie.

Expressie van hormoonreceptoren is essentieel voor de anti hormo-
nale therapie, echter het enkel dichotoom (aanwezig/ afwezig)
bepalen van de ER-status is onvoldoende voor het betrouwbaar
inschatten van de responskans voor iedere individuele patiënt. Het
mechanisme van tamoxifenresistentie is naar alle waarschijnlijkheid
multifactorieel en het blijkt complex om veelbelovende resultaten
uit het laboratorium te valideren in patiënten cohorten. Er zijn in de
laatste decennia reeds meerdere veelbelovende celbiologische aan-
wijzingen gevonden in retrospectieve klinische studies.
Desalniettemin is het nog niet succesvol gelukt deze door te ont-
wikkelen tot de gevalideerde klinische test, die zo dringend nodig is
voor de verbetering van de endocriene therapie op maat voor hor-
moonreceptor positief borstkanker.

Voorspellen van respons op tamoxifenIn de zoektocht naar een
reproduceerbare, gevalideerde test voor responspredictie zou de
eerste stap moeten zijn, dat bestaande testen en gegevens geopti-
maliseerd worden en completer ingezet en geïnterpreteerd.
Daarnaast is het belangrijk om te weten of het optreden van thera-
piebijwerkingen aanwijzingen geeft over therapie effectiviteit.

Hormoonreceptoren als continue bepaling i.p.v. dichotoom
In de verschillende studies in dit proefschrift wordt onderzocht of er
meer informatie te destilleren is uit de onderzoeken die reeds
beschikbaar zijn in de dagelijkse praktijk, eventueel door meerdere
testresultaten te combineren.

Tegenwoordig is het bepalen en kwantificeren van de hormoonre-
ceptorstatus bij iedere borstkanker de gouden standaard. Reeds in
2007 heeft het St. Gallen expertpanel drie endocriene-respons-
klassen gedefinieerd ten behoeve van besluitvorming aangaande
adjuvante anti hormonale therapie. In het proefschrift wordt
beschrijven wij  de studie naar 6 verschillende definities van deze
respons-klassen om de optimale afkapwaarden van de ER en proge-
steronreceptor (PgR) te bepalen. Het is mogelijk gebleken de St.
Gallen definities voor zeer endocrien gevoelig (ER-H), gemiddeld
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endocrien gevoelig (ER-I) en niet endocrien gevoelig (ER-N) met
reeds beschikbare immuunhistochemie resultaten te bevestigen.
Het meest uitgesproken onderscheid tussen ER-H en ER-I patiënten
aangaande de tijd tot terugkeer van de ziekte was te vinden met de
afkapwaarden ER≥50 en PgR≥75. Daarnaast beschrijven we dat er
een evident verschil is in anti hormonale gevoeligheid tussen de ER-
H en de ER-I patiënten. ER-H patiënten hebben tijdens de behande-
ling met tamoxifen en in de eerste jaren daarna meer voordeel van
de adjuvante behandeling, maar daarna ontwikkelen de ER-H
patiënten meer late recidieven. Op grond hiervan stellen wij dat de
indeling in St. Gallen klassen meer prognostische waarde bevat dan
enkel de dichotome indeling hormoonreceptor positief of negatief.

Combinatie met Mammaprint
In de laatste jaren zijn verschillende genprofielen ontdekt en gepu-
bliceerd. Het 70-genen profiel (MammaPrint ®), in Nederland het
bekendst, is eenvoudig toegankelijk en beschikbaar in de dagelijkse
klinische praktijk als prognostisch beslishulpmiddel. Er blijkt meer-
waarde van het combineren van het 70-genen profiel met immuun-
histochemische kleuringen, twee gevalideerde testen voor het
inschatten van de uitkomst na tamoxifen behandeling voor vrou-
wen met ER+ borstkanker. In tamoxifen behandelde patiënten, is
zowel het 70-genen profiel (gecorrigeerd voor St. Gallen respons
klasse; HR 2.17, 95%CI 1.01-4.66) als de St. Gallen respons klasse
(gecorrigeerd voor 70-genen profiel; HR 6.35, 95%CI 1.90-21.3)
geassocieerd met borstkanker specifieke overleving (BCSS). Een
gecombineerde analyse van 70-genen profiel en ER/PgR heeft daar-
naast nog toegevoegde waarde.

Testen of hormoonreceptor functioneel is of slechts aanwezig
De fysiologische rol zorgt ervoor dat ER bindt aan de natuurlijke
ligand, het estradiol, waarna de receptor hecht aan het chromatine,
coregulatoren rekruteert en veranderingen in transcriptie activiteit
induceert. Vervolgens ontstaat er een toegenomen celproliferatie
en tumorgroei. Onderzoek toont aan dat intrinsieke effecten op de
ER/ chromatine interactie kunnen leiden tot tamoxifen resistentie.
De verbeterde techniek om op een directe wijze de binding tussen
ER en chromatine in kaart te brengen,  creëert de mogelijkheid om
door middel van een zogenaamde carrier al met zeer beperkte
input hoeveelheden de ER-chromatine interactie plaatsen genoom-
wijd te bepalen. Deze carrier kan weer worden verwijderd vooraf-
gaand aan de DNA-amplificatie en sequencing. De verwachting is,
dat door deze techniek met hoge resolutie transcriptie factor plaats-
bepaling op het genoom mogelijk is, juist voor de beperkte biopten
vanuit klinische studies.

Opvliegers door tamoxifen behandeling
Regelmatig wordt gesuggereerd dat het optreden van bijwerkingen
een surrogaat indicator zou zijn voor therapiesucces. Onderzocht is
of de frequentie en/of de ernst van het optreden van opvliegers
door tamoxifen gebruik gecorreleerd zijn aan de serum concentra-
ties van tamoxifen of van actieve tamoxifenmetabolieten. Geen
enkele associatie is ontdekt tussen de concentraties van tamoxifen
metabolieten en opvliegers gedurende de behandeling. Wel is een
suggestie gewekt dat de frequentie van opvliegers zou kunnen toe-

nemen bij een hogere serum concentratie van tamoxifen en de
metabolieten in postmenopauzale vrouwen, die ook al last hadden
van opvliegers voor start behandeling met tamoxifen.

Vervolgens hebben is er gekeken naar de relatie tussen genetische
varianten in ESR1, het gen dat codeert voor oestrogeen receptor
alfa, en opvliegers. Eerder onderzoek suggereerde dat de grote
interindividuele variabiliteit in het optreden van vasomotor symp-
tomen, zoals opvliegers, ondanks gelijke adjuvante anti-hormonale
behandeling, verklaard zou kunnen worden door variatie in recept-
or affiniteit door tamoxifen. Desondanks hebben wij geen bewijs
gevonden voor de hypothese dat het optreden van opvliegers
gecorreleerd is met rs9340799 en/of rs2234693 polymorfismen in
ESR1 in ons gehele cohort. Derhalve redeneren wij dat het optreden
van opvliegers niet voorspeld kan worden op basis van genetische
analyse van rs9340799 en/of rs2234693.
Op basis van de bevindingen pleiten wij ervoor om opvliegers niet
te beschouwen als een surrogaat indicator voor therapeutische
serumconcentraties van endoxifen of van tamoxifen receptor 
affiniteit.

Door dr. Rutger Koornstra, internist-oncoloog
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In de vorige editie van RR&I is het monitoringbeleid besproken,
de verantwoordelijkheden, achtergrond en uitvoer zijn uit-
gelegd. Maar wat kan een onderzoeker nu verwachten van het
monitoren en van de monitor in het licht van de steeds strikter
wordende wet- en regelgeving voor het doen van wetenschap-
pelijk klinisch onderzoek?

In principe is de bekende taak van een monitor het controleren.
Controleren of de regels worden nageleefd, of de rechten van de
proefpersoon worden beschermd en of de verzamelde data logisch
en correct is.

Specifiek controleert de monitor hoe men omgaat met de proefper-
soon, met name hoe de geïnformeerde toestemmingsprocedure
verloopt. Wordt de informatie juist verstrekt, krijgt de proefpersoon
voldoende tijd en gelegenheid voor vragen en wordt tenslotte door
beide partijen op de juiste manier het formulier getekend.
Natuurlijk wordt nagekeken of de privacy wordt gewaarborgd, dus
of er met de gegevens wordt omgegaan zoals is afgesproken met
de proefpersoon.

Ook wordt gekeken of het protocol  wordt gevolgd. Hierbij moet je
denken aan het includeren van alleen die proefpersonen die vol-

doen aan alle in- en exclusiecriteria, aan tijdige uitvoer van hande-
lingen en melden van ongewenste voorvallen.

De data wordt ook gecheckt. Kloppen de gegevens in de database
met de brongegevens, zoals EZIS of werkdocumenten?
Daarnaast is ook, zoals uit de inspectie van de IGZ in 2016 bleek, het
bijhouden van de documenten van groot belang. In de ’investigator
site file’ moet bijvoorbeeld gedocumenteerd staan wie er welke rol
binnen het onderzoek heeft en dat men hiervoor getraind is.

Maar naast die controlerende functie moet de monitor vooral
gezien worden als adviseur/hulp. Als een onderzoeker vragen heeft
of advies wil over de uitvoering van een onderzoek, is de monitor
een aanspreekpunt. Dit kan zowel voorafgaand, tijdens als ook na
afloop van een onderzoek.

Het gezamenlijk doel van monitor en onderzoeker moet zijn het uit-
voeren van elk onderzoek op een kwalitatief hoog niveau, zodat de
veiligheid van de proefpersoon geborgd is en de resultaten
betrouwbaar. Kwalitatief hoogstaand onderzoek zal eerder geac-
cepteerd worden voor publicatie en uiteindelijk leiden tot betere
zorg voor de patiënt.

In 2019 gaat er in Europa veel veranderen in de toetsing van
klinisch geneesmiddelenonderzoek. De zogenaamde European
Clinical Trial Regulation (ECTR) gaat dan van kracht. Deze veror-
dening heeft als doel het vereenvoudigen en versnellen van
klinisch geneesmiddelenonderzoek binnen de Europese Unie,
zodat meer patiënten eerder kunnen profiteren van de laatste
wetenschappelijke ontwikkelingen. Om de versnelling
mogelijk te maken dienen de onderzoeksprotocollen vanaf
2019 ingediend te worden in een EU-webportaal voor de cen-
trale medische ethische toetsing die maximaal drie maanden in
beslag zal nemen. 

Op dit moment zijn in Nederland de voorbereidingen voor de
implementatie van de verordening in volle gang. De Dutch Clinical
Research Foundation (DCRF) heeft, met steun van het ministerie van
VWS, op zich genomen de implementatie van de verordening in
Nederland soepel te laten verlopen. De DCRF werkt hierbij nauw
samen met de CCMO, die in Nederland als toetsende instantie
optreedt. In dit kader is een van de doelen van de DCRF het inrich-
ten van een toetsingsproces dat er aan bijdraagt dat Nederland een
goede concurrentiepositie heeft ten opzichte van de andere

Europese landen. Zo is de werkgroep Lokale Haalbaarheid van de
DCRF bezig een lokale haalbaarheids (LH)-procedure te ontwikkelen
voor de toetsing van de lokale uitvoerbaarheid van de ingediende
onderzoeken, die past bij de strakke tijdlijnen van de ECTR. 
In de concept LH-procedure is nu het streven geformuleerd binnen
2 weken na aanbieding van dossier inclusief protocol bij het zieken-
huis tot een voorwaardelijke toestemming van Raad van Bestuur
(RvB) te komen, waarna indiening bij bovengenoemde EU-portaal
kan plaatsvinden voor toetsing door METC. Na goedkeuring METC
volgt automatisch goedkeuring RvB. 

In Rijnstate zijn we ons ook op diverse manieren aan het voorberei-
den op de gewenste versnelling van de LH-procedure. Zo is het
Wetenschapsbureau in overleg met de ondersteunende afdelingen
om toe te werken naar standaardtarieven voor onderzoeksverrich-
tingen. En verder hebben we ons bij de DCRF aangemeld als pilot
ziekenhuis voor het uittesten van de LH-procedure begin 2018.
Door mee te doen aan deze pilot hopen we zicht te krijgen op het-
geen (nog) nodig is om in huis de voorgestelde LH-procedure goed
te laten verlopen en bij te dragen aan inzicht in eventuele nog
bestaande knelpunten in de procedure.

Kwaliteit

Monitoren van WMO plichtig onderzoek

Wijziging toetsing klinisch geneesmiddelen-
onderzoek en procedure lokale haalbaarheid

Door drs. Jolanda Elenbaas MSc, coördinator monitoring klinische studies

Door drs. Esther Pallast, kwaliteitsadviseur medisch wetenschappelijk onderzoek



Het zorgproces begint en eindigt voor de patiënt steeds vaker
thuis: een afspraak plannen, communicatie met de behandelaar
via een e-consult, labuitslagen bekijken. Het patiëntenportaal
Mijn Rijnstate heeft hierin een centrale rol. En die rol wordt de
komende jaren steeds groter.

Uit onderzoek van het Radboudumc (2017) blijkt dat patiënten die
gebruik maken van portalen bij ziekenhuizen om online hun medi-
sche dossier te bekijken, hier positief over zijn. Een ziekenhuispor-
taal geeft patiënten een gevoel van rust, regie en betrokkenheid.
Ongeveer één op de drie ziekenhuizen in Nederland biedt hun
patiënten digitale toegang tot hun medische gegevens via een
patiëntenportaal. Rijnstate introduceerde Mijn Rijnstate halverwege
2016.

Goed ontvangen
Patiënten van Rijnstate hebben de beveiligde website goed ontvan-
gen. Maandelijks logt ongeveer 18% van het totaal aantal unieke
patiënten van Rijnstate in op Mijn Rijnstate. De doelstelling is 25%
unieke logins eind 2019. Om deze doelstelling te bereiken zijn we
in juni 2017 gestart met de doorontwikkeling van het portaal.
Patiënten en zorgverleners worden daarbij actief betrokken.

De doorontwikkeling bestaat uit twee sporen: 
1) Het projectteam is aan de slag gegaan met de integratie van Mijn

Rijnstate in de werkprocessen van de poli. Dit gebeurt volgens de
Scrummethodiek, waarbij poli’s en medisch specialisten intensief
betrokken worden bij het project en getraind worden om te wer-
ken met het patiëntenportaal. Vanwege de overgang naar HiX 
zal dit deel van de doorontwikkeling tijdelijk stil liggen vanaf 1
januari 2018. Er blijft aandacht voor het gebruik van Mijn Rijnstate
onder medewerkers en patiënten.

2) Een aantal functionaliteiten wordt naar verwachting in de loop
van 2018 Rijnstatebreed uitgerold. Dit zijn:

- toegang voor patiënten onder de 16 jaar;
- inzage in uitslagen van onderzoek na één week (is nu na twee

weken);
- uitbreiden inzage in medisch dossier met het onderdeel

Conclusie en Beleid.

Digitale communicatie, tenzij ...
Belangrijke pijler in de doorontwikkeling van Mijn Rijnstate is het
uitgangspunt dat we de communicatie met de patiënt in principe
digitaal laten verlopen. Denk aan afsprakenbrieven, het invullen van
vragenlijsten en het verstrekken van patiënteninformatie via fol-
ders. Al deze communicatie verloopt uiteindelijk via Mijn Rijnstate.
Tenzij de patiënt uitdrukkelijk anders wenst of geen mogelijkhe-
den/vaardigheden heeft voor digitale communicatie. In dat geval
bieden we alternatieven, bijvoorbeeld door een pc op de polikliniek
waar de patiënt (evt. met hulp) zijn vragenlijst kan invullen.

Voordelen voor patiënt en zorgverlener
Deze werkwijze heeft voor zowel de patiënt als de zorgverlener
voordelen. De patiënt kan altijd en op elk moment zijn medische
dossier en alle communicatie raadplegen. En doordat elke polikli-
niek met dezelfde communicatiekanalen werkt, kunnen patiënten
gemakkelijk hun (digitale) weg vinden. Daarnaast wordt alle com-
municatie gelogd in het EPD. De veiligheid en privacy van de
patiënt zijn daarmee gewaarborgd. 

Voordeel voor de zorgverlener is dat de werkprocessen vereenvou-
digd en eenduidiger worden. De zorgverlener plaatst bijvoorbeeld
op uniforme wijze afsprakenbrieven en folders voor de patiënt in
het portaal. Ook hoeven er geen papieren vragenlijsten meer over-
getypt te worden, omdat de ingevulde antwoorden direct in het
EPD terug te vinden zijn. En last but not least: het e-consult is een
veilige manier van communiceren met de patiënt, en de vervanging
van het onbeveiligde e-mailen.

Het portaal en het beleid ‘Digitaal, tenzij …’ vraagt van alle mede-
werkers een andere manier van werken. Het kan alleen slagen als
zowel medewerkers als specialisten zich hier-
voor inzetten.
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Implementatie
Door Linda Hoekjan, strategisch communicatie adviseur

Doorontwikkeling Mijn Rijnstate

Overheidsprogramma VIPP
In oktober 2016 is er een wetsvoorstel aangenomen waardoor
iedere Nederlander straks digitaal zijn eigen medische dossier
kan inzien. VWS heeft hiervoor 105 miljoen euro beschikbaar
gesteld. Om ziekenhuizen hierbij te ondersteunen heeft de
NVZ het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling
Patiënt & Professional (VIPP) ingericht. Het uitgangspunt van
VIPP is: in 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot
hun eigen medische gegevens. Rijnstate maakt gebruik van dit
versnellingsprogramma.

Mogelijkheden in Mijn Rijnstate
De patiënt kan: 
- na twee weken uitslagen inzien van diagnostische onder-

zoeken;
- brieven over de behandeling teruglezen; 
- afspraken over behandelbeperkingen inzien;
- folders digitaal inzien; 
- vragenlijsten digitaal invullen;
- zelfmetingen invullen;
- poliklinische afspraken maken,  wijzigen of annuleren;
- een e-consult starten met zijn behandelaar;
- persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.
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Mijn naam is Karlijn Sax, ik ben 27 jaar oud en arts-assistent
Anesthesiologie in Rijnstate. Samen met mijn onderzoek-
steam* ben ik onlangs gestart met een onderzoek naar de effec-
tiviteit van een nieuwe behandeling van ernstige opvliegers. Bij
de behandeling, genaamd ganglion-stellatum blokkade, wordt
een zenuwknoop in de hals verdoofd. Rijnstate is het eerste
ziekenhuis in Nederland waar deze behandeling wordt
toegepast. Een voorbereidende studie toonde veelbelovende
resultaten. 

Opvliegers
Opvliegers zijn een zeer algemeen verschijnsel bij vrouwen die in de
overgang komen. Het aantal opvliegers per dag en de heftigheid
van de opvliegers wisselt sterk per persoon. Veel vrouwen hebben
er slechts in beperkte mate last van, bij anderen zijn de opvliegers
zo frequent en heftig dat ze bijna ondraaglijk zijn en het leven in
sterke mate negatief beïnvloeden. Dit geldt voor ongeveer 20% van
de vrouwen in de overgang.

De behandeling
Het ganglion-stellatum is een zenuwknoop in de hals. Deze zenuw-
knoop staat in verbinding met een deel van de hersenen dat een
belangrijke rol lijkt te hebben bij opvliegers. Hoe dit precies werkt is
nog niet bekend. Een voorbereidende studie toonde dat verdoving
van de zenuwknoop, door middel van een injectie op deze locatie,
bij een groot deel van de vrouwen de opvliegers sterk vermindert.
Het effect lijkt gemiddeld een aantal maanden aan te houden, waar-
na de opvliegers geleidelijk weer terugkeren. Dan kan de injectie
herhaald worden, maximaal 4 keer per jaar. 
Aanvullend medisch wetenschappelijk onderzoek, met een contro-
legroep, is een belangrijke stap om na te gaan of de stellatum-gan-
glion blokkade daadwerkelijk effectief is bij de behandeling van
ernstige opvliegers. 

Deelname
Patiënten met ernstige opvliegerklachten worden momenteel van-
uit het hele land naar Rijnstate verwezen voor deelname aan de stu-
die. Veel vrouwen zijn erg enthousiast en hoopvol dat deze nieuwe
behandeling een uitkomst voor ze biedt. 
De patiënten worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin
bekeken wordt of de patiënt een geschikte kandidaat is voor de stu-
die. Na de intake wordt bloed- en urineonderzoek gedaan en wordt
aan de patiënt gevraagd om gedurende zeven dagen een opvlie-
gerdagboek bij te houden. Op basis van de uitkomsten wordt geke-
ken of de patiënt daadwerkelijk in aanmerking komt voor deelname
aan de studie.

Het onderzoek
Het betreft een randomized controlled trial (RCT) waarbij het effect
van de ganglion-stellatum blokkade ten aanzien van de opvliegers
wordt vergeleken met het beloop in een controlegroep. Geschikte
vrouwen worden middels loting willekeurig ingedeeld in twee groe-
pen. Eén van de groepen ondergaat de ganglion-stellatum blokka-

de met een verdovingsvloeistof, de andere groep krijgt een injectie
met een lichaamseigen zoutoplossing (placebo). Zowel patiënten
als onderzoekers zijn hierbij geblindeerd en weten niet welke vloei-
stof er toegediend wordt. Na de injectie houden de patiënten gedu-
rende zes maanden een dagboek bij en wordt nog éénmaal bloed
geprikt. Tevens vullen zij verschillende vragenlijsten in met betrek-
king tot de kwaliteit van leven. Na drie maanden wordt bekend
gemaakt welke vloeistof is gegeven. Indien gewenst, kunnen de
patiënten die de placebobehandeling hebben gehad alsnog de
echte behandeling krijgen. 

Waarom dit onderzoek?
De huidige gangbare behandeling van overgangsklachten met het
vrouwelijke hormoon (oestrogeen) is effectief. Echter een langduri-
ge behandeling met oestrogenen bij vrouwen op middelbare en
hogere leeftijd heeft een aantal nadelen. Zo is er vergrote kans op
hart- en vaatziekten, borstkanker en kanker van het baarmoeder-
slijmvlies. 

Op grond van eerder onderzoek is gebleken dat de ganglion-stella-
tum blokkade het aantal opvliegers kan verminderen, maar niet de
nadelen van oestrogeen therapie heeft. De ganglion-stellatum
blokkade biedt ook een uitkomst voor vrouwen die hormoongevoe-
lige borstkanker hebben of hebben gehad. Deze vrouwen komen
door de hormoonbehandeling voortijdig in de overgang en ervaren
hierbij vaak opvliegerklachten. De opvliegers kunnen echter, van-
wege de hormoongevoelige borstkanker, niet met de gangbare
hormoontherapie behandeld worden. 

We hopen met de resultaten van dit onderzoek een nieuwe behan-
deling van opvliegers op de kaart te zetten. Daarmee kunnen in de
nabije toekomst veel vrouwen geholpen worden. 

*Onderzoeksteam
Drs. Kallewaard, anesthesioloog, pijnspecialist
Dr. de Boer, internist, endocrinoloog
Bianca Kramp, research nurse
Jose Geurts, onderzoeker, wetenschappelijk coördinator

Trending Topic 
Door Karlijn Sax MSc, arts-assistent Anesthesiologie

“Binnen Rijnstate ben ik gestart met een onderzoek 
naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling 

van ernstige opvliegers”

Vlieg op! Rijnstate onderzoekt nieuwe behandeling
bij opvliegers



Op 20 juni van dit jaar tekende Wim van Harten de samenwerk-
ing van Rijnstate en de Alliantie Voeding in de Zorg. Deze
verbinding creëert meer en ook nieuwe onderzoeksmo-
gelijkheden naar de rol van voeding bij ziekte, behandeling en
herstel. Om de kansen in Rijnstate hiervoor verder te verken-
nen, waar mogelijk ook samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei,
zijn in september twee Academic Consultancy Teams (ACT)
vanuit Wageningen University gestart. De Alliantie Voeding
faciliteert, samen met het Leerhuis, meer vormen van projecten
met studenten. 

Academic Consultancy Teams
Wageningen University biedt de mogelijkheid om tegen relatief
weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door master stu-
denten. Zij werken in multidisciplinaire teams. Tot de mogelijkhe-
den behoren onder andere: advies op projectontwikkeling of imple-
mentatie van inzichten, marktverkenning en opleveren van com-
municatieplannen. Studenten doen dit door middel van een litera-
tuurstudie, interviews met experts en de uitvoering van enquêtes.
Ze werken zo in de laatste fase van hun studie in een real-life setting
aan een project voor een opdrachtgever. Een project duurt acht
weken en wordt vanuit de universiteit op proces en wetenschappe-
lijke aanpak begeleid. 

Doel van ACT is het aanleren van beroepsvaardigheden, zoals pro-
jectmanagement en uitvoering en klantgerichtheid. In principe
beschikken studenten over voldoende vakkennis op het moment
dat zij aan het project beginnen. Een team bestaat uit vijf tot zeven
personen. Een project wordt in principe afgerond met een slotpre-
sentatie bij de opdrachtgever en een schriftelijk rapport, hoewel
afhankelijk van de aard van het project ook een ander product

mogelijk is (denk aaneen website, een poster of een factsheet ). 
Afgelopen periode zijn in Rijnstate twee opdrachten uitgevoerd: het
project over goede voedingsinname van kwetsbare ouderen die een
heupoperatie ondergaan en het project over kansen voor optimali-
satie van voeding en beweeginterventies rondom chemotherapie. 

Bachelorscriptie, afstudeeronderzoek en stages Voeding en
Gezondheid
Bij de opleiding Voeding en Gezondheid komen alle aspecten van
de voeding van mensen aan de orde: de keuze van het voedsel, de
manier waarop we het nuttigen, de verwerking van het voedsel
door het lichaam en het effect van voeding op de gezondheid. De
bachelor wordt afgesloten met een BSc thesis. In een periode van
drie maanden wordt een literatuurreview gedaan. Tijdens de mas-
teropleiding studeren de studenten af in bepaalde richting en daar-
voor wordt een masterthesis en ook een stage gedaan van onge-
veer zes maanden. Deze opdrachten worden aangeboden via de
leerstoelgroepen van de afdeling Humane Voeding van
Wageningen Universiteit. Op dit moment voeren studenten afstu-
deervakken in Rijnstate uit bij Kindergeneeskunde en bij Vitalys. 
Interesse? Geef het aan bij het
Leerhuis of via info@alliantie-
voeding.nl. Dan kijken we
welke vormen passend zijn en
met de onderzoeker vanuit
Wageningen kunnen worden
opgezet. Voor ACT kunnen
opdrachten worden inge-
diend, de ACT-projecten star-
ten vijfmaal per jaar: in sep-
tember, november, januari,
maart en mei. 

Onderzoek met Rijnstate

Voedingsprojecten in Rijnstate met Alliantie
Voeding van start

Door ir. Menrike Menkveld-Beukers, manager Alliantie Voeding in de Zorg

Op de verpleegafdeling Geriatrische Traumatologie in Rijnstate
ondergaan jaarlijks ongeveer driehonderd kwetsbare ouderen
een ingrijpende operatie vanwege een gebroken heup. ‘Het
ACT-studententeam start met het in kaart brengen van de hui-
dige inname van eiwitten door kwetsbare ouderen', vertellen
Taekema en Wijnen, geriaters in Rijnstate. ‘De resultaten leggen
we langs de huidige klinische richtlijnen. Ook inventariseren de
studenten welke factoren de inname van eiwitten beïnvloeden
en hoe het ziekenhuis de inname kan optimaliseren’, vult
Taekema aan over het project. ‘Het team heeft een literatuur-
overzicht gemaakt en met diverse experts in Rijnstate gespro-
ken, ze zullen de mogelijkheden voor een RCT inventariseren.
We kijken er naar uit om binnen de Alliantie Voeding meer
onderzoek naar de rol van voeding in de klinische praktijk te
realiseren’. 
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Binnen STZ (Samenwerkende Topklinische Opleidings-zieken-
huizen) is een Topklinisch Zorgregister in ontwikkeling. Het zor-
gregister is een fysiek en digitaal beoordelingsinstrument en
proces waarmee de topklinische functies van een STZ zieken-
huis onderbouwd en vastgesteld worden. Hiermee willen de
STZ ziekenhuizen laten zien waarin zij zich onderscheiden van
de academische ziekenhuizen en de ‘gewone’ basiszieken-
huizen. 

De topklinische medische functie, zoals in het STZ topklinische
zorgregister opgenomen, is altijd hoog gespecialiseerde, complexe
patiëntenzorg op gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en
follow up en is: 
➢ Altijd een afgeleide van een medische zorgfunctie of functiona-

liteit vanuit een specialisme;
➢ Altijd schriftelijk erkend door de Raad van Bestuur en de medi-

sche staf, daarmee tevens garant staand voor de continuering;
➢ Altijd een bijzondere medische zorgfunctie die niet generaal in

ziekenhuizen in Nederland voorkomt.

Het registratiesysteem is voorlopig besloten, omdat de uitvoerbaar-
heid eerst getest moet worden en praktische onvolkomenheden
moeten worden verbeterd. Het beoogt uiteindelijk voor externe
partijen zoals overheid, verzekeraars en patiënten een dashboard te
zijn ten aanzien van onderscheidende topklinische medische func-
ties en functionaliteiten. Tevens biedt het stuurinformatie aan
bestuur, medische staf en management en het kan een hulpmiddel
zijn bij concentratie- en spreidingsvraagstukken. 

Al eerder is door de STZ gepoogd een registratiesysteem op te zet-
ten. Met de geleerde lessen wordt nu een nieuwe poging gedaan en
Rijnstate neemt actief deel aan de strategische richting die het
geheel krijgt. In de eerste helft van dit jaar heeft de STZ met behulp
van feedback van contactpersonen uit alle STZ ziekenhuizen het
registratiesysteem ontwikkeld. In de zomer van 2017 is het systeem
opengesteld, dat wil zeggen dat vanaf dat moment ieder ziekenhuis
topklinische functies aan kon leveren. Vanuit Rijnstate hebben we er
voor gekozen in ieder geval de genoemde expertisecentra in onze
meerjarenstrategie voor te dragen. Uiteindelijk hebben de volgen-
de expertisecentra het register ingevuld: 

- Oncologisch Centrum
- Vasculair Centrum
- Bariatrische chirurgie
- Immunotherapie centrum
- Crohn en Colitis Centrum
- Voortplantingsgeneeskunde
- Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve zorg
- Endometriose
- HIV- behandelcentrum
- Diagnostiek en behandeling postanoxische coma

Enkele specialismen zijn nog bezig met de invulling van het register.
Inmiddels heeft een klein comité binnen de STZ onze reeds inge-
diende aanvragen op volledigheid en inhoud gescreend en goed
bevonden. De aanvragen zijn doorgestuurd naar de recentelijk
ingestelde beoordelingscommissie. Desiree Creemers is gevraagd
daar zitting in te nemen. Deze commissie zal beoordelen of de aan-
vragen bijzonder en onderscheidend zijn. Hierbij worden drie
niveaus onderscheiden: 
- C = topklinische functie
- B = uitzonderlijke topklinische functie
- A = excellente topklinische functie  

Ontwikkelingen Wetenschap en Kennis

Het STZ Topklinisch Zorgregister



Door drs. Mieke Zemmelink, manager zorg en innovatie 

• Jarenlange ervaring met deze patiëntenzorg en onderzoek
• Hoog gespecialiseerde zorg, complexe zorg met een multidisci-

plinair en multispecialistisch team
• Een (minimum) percentage van het aantal patiënten in zorg
• Gespecialiseerde en volledige diagnostiek
• Is op de hoogte van recente klinische en wetenschappelijke

ontwikkelingen
• Verricht wetenschappelijk onderzoek
• Garandeert de continuïteit van zorg
• Garandeert de continuïteit van zorgverleners/professionals
• Is vraagbaak en werkt samen met patiënten(verenigingen), hun

naasten en collega’s
• Draagt bij aan ontwikkelen van kwaliteit, standaarden en richt-

lijnen
• Draagt kennis uit d.m.v. onderwijs en opleiding
• Is erkend door ziekenhuisbestuur en medische staf

Een topklinische functie die voldoet aan de minimale criteria en de
mate waarin bepaalt het niveau:
C = Topklinische functie
B = Uitzonderlijke topklinische functie
A = Excellente topklinische functie

Aanleveren van expertisecentra kan dit jaar nog steeds, dus als je denkt
dat de zorg die je levert voldoet aan bovengenoemde criteria, kun je
contact opnemen met Mieke Zemmelink.

Volgend jaar kunnen op vier (nog nader te bepalen) momenten in het
jaar aanvragen voor onderscheiding van topklinische functies worden
ingediend. 
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Definitie en criteria STZ topklinische functie; de beoogde topklinische functie voldoet minimaal aan:

De beoordelingscommissie kent formeel de aangevraagde functies
aan het ziekenhuis toe. Afwijzingen worden gemotiveerd, zodat
aanvrager ziet wat nodig is om status alsnog te bereiken. De erken-
ningsperiode per functie is drie jaar. Daarna beslist het ziekenhuis
zelf of de functie opnieuw voor erkenning wordt ingediend. 

In oktober of november zal de beoordelingscommissie uitsluitsel
geven over zoveel mogelijk van de ingediende aanvragen.

Momenteel wordt een PR-strategie ontwikkeld. Op zijn vroegst
wordt vanaf januari extern de PR opgezocht. 

De ervaring leert tot nu toe dat het invullen van het STZ register de
nodig tijd kost, maar levert ook direct stof tot nadenken op over het
echte topklinische karakter van de uitgevoerde activiteiten.



Een keer in de drie maanden deed ik de deur van mijn spreekkamer
open en vroeg ik haar binnen te komen. Dat gaat niet zomaar. Een
aantal keer moet ze op de stoel haar lichaam heen en weer bewe-
gen voordat er voldoende snelheid in komt waarmee zij zich uitein-
delijk omhoog kan afzetten om te gaan staan, tegelijkertijd hard in
de remmen van de rollator knijpend, om te voorkomen dat ze strui-
kelend tegen de leestafel aankomt. Een glinstering in haar ogen is te
zien naast een tevreden glimlach als ze me aankijkt, waarmee ze wil
zeggen: dat heb ik toch maar weer geflikt, jongen!

Dit is echt een hele prestatie voor haar dus ik beantwoord haar blik
met een glimlach en een duimpje. In de loop van de jaren heeft haar
lichaam haar steeds meer in de steek gelaten, en telkens op andere
manieren. Vaak is ze ‘in de revisie’ geweest, vele operaties gehad,
langdurige behandelingen gekregen. Meestal kon dit voor vertra-
ging van achteruitgang zorgen, maar vaker was dit niet het geval. En
toch heeft zij nooit opgegeven, ze is altijd maar door gegaan. Ze zei
dat ze wel moest. Ik noemde haar gekscherend de bionische vrouw
als gevolg van alle kunstgewrichten, zij zelf noemde zich - wat rea-
listischer-, krakkemikkig. 

De rit naar en in de spreekkamer gaat met een aantal botsingen
gepaard maar uiteindelijk haalt ze de onderzoeksstoel wel. Ze laat
zich met het uitkleden door de spreekuurassistente helpen. Niet
geheel van harte, liever zou ze alles zelf doen, maar aan de andere
kant zegt ze niet teveel van mijn tijd te willen verspillen.
Ze komt al heel lang bij mij en de assistente kent ze nog veel langer,
van een eerdere werkplek. Zo hebben we genoeg te bespreken en
kunnen we makkelijk de (lange) tijd vullen die nodig is om in de
stoel te komen voor de controle. Erg tevreden is ze, en iedereen die
haar adviseert om zich te laten opereren laat ze weten dat haar ver-
standelijke vermogens nog helemaal intact zijn (oftewel: ‘ik ben
toch niet gek’). Ze heeft gelijk, het is helemaal niet nodig. Ik vrees
ook dat een operatie haar wellicht nog weer een stuk minder mobiel
gaat maken, met het risico op complicaties en aanhoudende pijn-
klachten daarna, zonder de zekerheid dat ze beter af zal zijn. Dat
betekent alleen wel dat ze een aantal keer per jaar voor controle
langs mag komen.

Bij het zien van haar naam weet ik meteen wie het is en weet ik ook
hoe ze eruit ziet. Ik hoef haar naam dan ook niet te noemen als ik de
deur van mijn spreekkamer open. Ik zoek haar op en oogcontact is
voldoende om haar in beweging te krijgen.
Zij weet veel meer van mij dan ik ooit van plan was geweest een
patiënte te vertellen toen ik aan mijn carrière begon. Maar zij is een
van de klanten die dit soort voornemens en gedragsregels door-
breekt. Zij is oprecht geïnteresseerd in mij en  ik ook in haar. Ik

bewonder haar kracht en moed. Dit consult leidt niet tot een decla-
rabele verrichting. Haar eigen risico is ze toch allang kwijt door alle
specialisten en medicijnen die ze heeft. Het belang is niet in geld uit
te drukken. 

De medische controle is noodzakelijk, maar het gaat hier vooral om
geruststelling dat het goed blijft gaan op deze manier zonder ver-
dere ingrepen of medicijnen. Daar is ze heel blij mee. Verder moeten
we natuurlijk over het nodige bijpraten, want er kan toch veel
gebeuren in drie maanden tijd. Zij is mij erg dankbaar aan het eind
van het bezoek en we spreken af elkaar over eenzelfde periode weer
te zien. Ze belooft dat krakkemikje dan wel weer komt opdagen. Ik
krijg nog een knipoog en ze rijdt rechtsaf naar de balie waar ze de
afspraak laat inplannen.  Ik sluit de deur, typ wat koude woorden in
het EPD, maar met een warm gevoel. Ik ben blij haar gezien te heb-
ben. Het zijn patiënten zoals zij die mij weer extra energie geven om
de routine van de dag door te komen, zelfs met de extra uitlooptijd.

Als ik haar achternaam op de achterkant van een envelop in mijn
postvakje zie staan zie ik haar gezicht ook meteen voor me. Met
gemengde gevoelens lees ik de boodschap. Ze zal niet meer bij mij
op het spreekuur verschijnen.  Meteen voel ik het gemis. De leegte
zal altijd een herinnering aan haar zijn. Tot mijn schaamte moet ik
nu bekennen dat ik haar naam niet meer weet, het is al een aantal
jaar geleden. Maar ik zie het gezicht van krakkemikje nog heel hel-
der voor me en af en toe lach ik haar in gedachte nog toe.

Column

Krakkemikje

Door drs. Francis Hartog, gynaecoloog 
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Wetenschappelijk onderzoek vanaf mei 2017

Wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur in de periode 21 april  tot en met 11 oktober 2017
(een deel van de lijst is ook terug te vinden op
www.Clinicaltrial.gov of in het Nederlands trial register). 
De vetgedrukte titels betreffen onderzoeken in Rijnstate 
geïnitieerd.

Cardiologie
Pantheon. A multicenter, randomized, placebo-controlled, parallel
group, double blind, dose-finding Phase II trial to study the efficacy,
safety, pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of the oral
partial adenosine A1 receptor agonist neladenoson bialanate over 20
weeks in patients with chronic heart failure with reduced ejection
fraction. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Frank
Willems, cardioloog.

Pharmacogenetics in STEMI. Cost-effectiveness of CYP2C19 genotype
quided treatment with antiplatelet drugs in patients with ST-segment
elevation myocardial infarction undergoing immediate percutaneous
coronary intervention with stent implantation: optimization of treat-
ment. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Melvyn
Tjon Joe Gin, Cardioloog.

The SYNERGY study. Syncope algorithms in the emergency depart-
ment with structured follow-up. How effective is a standardised
approach at improving diagnostic yield, quality of life and decreasing
health care costs? Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Martin Hemels, cardioloog.

Zitgedrag bij hartpatiënten. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Wim Aengevaeren, cardioloog.

Chirurgie
Analyse en behandeling van T1 CRC na poliepectomie. Analyse en
behandeling van patiënten met een T1 invasief carcinoom na polie-
pectomie. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Gabie de Jong, fellow CMSR.

Cast off One versus four-five weeks of plaster cast immobilization for
non-reduced distal radius fractures. A randomized clinical trial. A fea-
sibility trial. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Edo Hekma, chirurg.

TFNA versus Gamma3. Vergelijking van complicaties bij een nieuw
product: TFNA versus Gamma3. Een monocenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Karel Kolkman, chirurg.

Werk en bariatrie.Werkverzuim en -hervatting na bariatrische chi-
rurgie. Een monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: 
Edo Aarts, aios Chirurgie.
Dermatologie
RCM in basal cell carcinoma. In vivo reflectance confocal microscopy,
a novel non-invasive tool for diagnosing skin cancer - a randomized
controlled trial. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Birgitte Maessen-Visch, dermatoloog.

Geriatrie
Inschatting levensverwachting patiënten Geriatrie. Een monocen-
ter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Patricia van Mierlo, geriater.

Older adults with hip fracture. Retrospective evaluation of hip frac-
ture surgery vs conservative treatment in nursing home patients. Een
monocenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Hugo Wijnen,
geratier.

Gynaecologie
2close. Single versus double layer closure of the caesarean (uterine)
scar in the prevention of gynaecological symptoms in relation to
niche development. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonder-
zoeker: Karin de Boer, gynaecoloog.

BP-PRESELF. BloodPressure after PREeclampsia/HELLP by SELF moni-
toring study. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Karin de Boer, gynaecoloog.

Hip-studie. HPA-screening In Pregnancy. Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Lia Wijnberger, gynaecoloog.

IC/MC (RVE)
FANATIC: flucloxacillin in ICU patients Pharmacokinetics of flu-
cloxacillin given by continuous or intermittent infusion as therapy to
patients with an infection in the Intensive Care Unit. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Henk van Leeuwen, internist.

Interne geneeskunde 
BACTAF. Switching to Tenofovir Alafenamide Fumarate or ABACavir in
patients with Tenofovir Disoproxil Fumarate associated eGFR decline.
A randomized clinical trial. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker:  Mark Claassen, internist.

BIA bij de volumebelastingtest. Modified Bio-electrical Impedance
Analysis (BIA) for Hydration Status Assessment: Sensitivity to Volume
Increments in Patients receiving a Volume Loading Test. Een mono-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Hans de Boer, internist.

Clear-Outcomes. A randomized, double-blind, placebo-controlled
study to assess the effects of bempedoic acid (ETC-1002) on the
occurrence of major cardiovascular events in patients with, or a high
risk for, cardiovascular disease who are statin intolerant. Een multicen-
ter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marcel Hovens, internist.

Impact UF en diffusie op TBER. The impact of diffusion and ultrafil-
tration on Total Body Electrical Resistance.  Een monocenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Hans de Boer, internist.

Kindergeneeskunde
Spoon: Solid food in Preterm infants and the effect On Obesity in the
Netherlands. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Christine  ten Hove, kinderarts.

KNO, Plastische chirurgie 
P16HNR. A dedicated Multidisciplinary Head and Neck cancer
Rehabilitation program compared to Usual Supportive Care for
patients treated with Concomitant Chemo-Radiotherapy: Assessment
of Effectiveness and Cost-Effectiveness in a Multicenter Prospective
Observational study. Een ulticenter onderzoek. Lokale hoofdonder-
zoeker: Bart Wensing, keel-, neus- en oorarts.

Longgeneeskunde
NVALT25-ELDAPT. Elderly with locally advanced Lung Cancer:
Deciding through geriatric Assessment on the oPtimal Treatment
strategy. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Niels
Claessens, longarts.

Maag-. Darm- en Leverziekten 
Benign stricture cohort study. Endoscopic treatment of benign esop-
hageal strictures. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoe-
ker: Marcel Groenen, MDL-arts.

Biologicals in Rijnstate Crohn and Colitis Centre. The use of biolo-
gicals in Rijnstate Crohn and Colitis Centre. Een monocenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Peter Wahab, MDL-arts.



Immunological profiles in IBD. Immunological profiles in
Inflammatory Bowel Disease . Een monocenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Carmen  Horjus - Talabur Horje, MDL-arts.

Kwaliteit van leven van patiënten met IBD. Kwaliteit van leven van
patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) na invoering van een
nieuw protocol in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Een monocenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Peter Wahab, MDL-arts.

Microbiologisch en Immunologisch Lab
MRSA-dragerschap. Patterns in geographical and temporal clustering
of MRSA carriers in the catchment area of hospitals in Gelderland. Een
multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Ellen Mascini, arts-
bioloog.

Neurologie
GEMS. Genetic Etiology of Multiple Sclerosis. Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Jop Mostert, neuroloog.

Oncologie
Additionele pancreasresecties bij maagresecties. Additionele pancre-
asresecties bij maagresecties. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Gabie de Jong, fellow CMRS.

CASPIAN. A Phase III, Randomized, Multicenter, Open-Label,
Comparative Study to Determine the Efficacy of Durvalumab or
Durvalumab and Tremelimumab in Combination With Platinum-
Based Chemotherapy for the First-Line. Treatment in Patients with
Extensive Disease (Stage IV) Small-Cell Lung Cancer (SCLC). Een multi-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Niels Claessens, long-
arts.

CD37. Prognostische waarde van CD37 expressie bij het diffuus groot-
cellig B-cel Non Hodgkin lymfoom. Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Ellen van der Spek, internist.

HOVON 135 AML. A randomized phase II multicenter study to assess
the tolerability and efficacy of the addition of ibrutinib to 10-day
decitabine in UNFIT (i.e. HCT-CI ≥ 3) AML and high risk myelodysplasia
(MDS) (IPSS-R > 4.5) patients aged ≥ 66 years. A study in the frame of
the masterprotocol of parallel randomized phase II studies in UNFIT-
older AML/high-risk MDS patients. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Marloes Cuijpers, chef de clinique CSMR.

HOVON 139 CLL. A prospective, open-label, multicenter randomized
phase-II trial to evaluate the efficacy and safety of a sequential
regimen of obinutuzumab (Gazyvaro) followed by obinutuzumab and
venetoclax, followed by either standard venetoclax maintenance or
MRD guided venetoclax maintenance in first-line patients with CLL
and unfit for FCRlike regimens (GIVE trial). Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Ellen van der Spek, internist.

MERU. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3
Study of Rovalpituzumab Tesirine as Maintenance Therapy Following
First-Line Platinum-Based Chemotherapy in Subjects with Extensive
Stage Small Cell Lung Cancer (MERU). Een multicenter onderzoek. 
Lokale hoofdonderzoeker: Hans Smit, longarts.

OncoGenEthics. What did my DNA tell you? An ethically and legally
sound translation of large scale genetic testing to  the needs and pre-
ferences of cancer patiënts. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker: Theo van Voorthuizen, internist.

Pam. Effect of physical exercise on cognitive function after chemothe-
rapy in patients with breast cancer: the PAM study. Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Charlotte Blanken, chirurg.

ReCab trial. A phase I/II trial of Cabazitaxel +/- Renium-188-HEDP in
patients with metastatic castration resistant prostate cancer who pro-
gressed on or after docetaxel containing treatment. The ReCab trial.
Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Maurice van
der Vorst, internist.

Vs_patpersp. De waarde van de Verpleegkundig Specíalist door de
ogen van patiënten; een exploratieve studie naar de betekenisgeving
van patiënten aan de begeleiding en behandeling door een VS onco-
logische- dan wel Palliatieve zorg. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Marielle Marcelis, verpleegkundig specialist
Intensieve zorg.

Oncologisch Centrum
OPA project. Ovariumcarcinoom tumor-DNA BRCA-test: een pre-
screen voor kiembaan testen (OPA). Een multicenter onderzoek.
Lokale hoofdonderzoeker: Netty Aalders, gynaecoloog.

Orthopedie 
Anser. Initial results of the Anser: A novel intramedullary device for
fixation of midshaft clavicle fractures. An explorative case series. Een
multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Peer Konings,
orthopedisch chirurg.

Pijn 
GelStix Study. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled,
Multicenter Efficacy Study of the Gelstix™ Device to treat Chronic
Discogenic Low Back. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonder-
zoeker: Jan-Willem Kallewaard, anesthesioloog.

Urologie
Relapse prostaatca na RALP. Oncologische relapse prostaatcarci-
noom na RALP. Een multicenter onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker:
Philip Weijerman, uroloog.

Zelfmanagement bij plasklachten. Verwachtingen van mannen met
plasklachten over de zorg door urologen, het effect van standaard-
zorg en de invloed van een zelfmanagement programma. Een multi-
center onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Michael van Balken, uro-
loog.

Vasculair Centrum
Caravaggio study.  Apixaban for the treatment of venous thromboem-
bolism in patients with cancer: a prospectieve randomized open blin-
ded end-point (probe) study. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Marcel Hovens, internist.

Freedom. A Phase 3b, Randomized, Active Comparator, Open-label,
Multicenter Study to Compare the Efficacy, Safety, and Tolerability of
ITCA 650 to Empagliflozin and to Glimepiride as Add-on Therapy to
Metformin in Patients with Type 2 Diabetes Een multicenter
onderzoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marcel Hovens, internist.

Global Fact. A Prospective, Global, Multicentre, Real World Outcome
Study of Fenestrated Endovascular Aneurysm Repair using the
Fenestrated Anaconda™ device. Een multicenter onderzoek. Lokale
hoofdonderzoeker: Michel Reijnen, chirurg.

Nellix surgical conversion to open repair. Indications and results of
open surgical conversion after EndoVascular Aneurysm Sealing (EVAS)
with Nellix (Endologix Inc.). Een multicenter onderzoek. Lokale hoofd-
onderzoeker: Michel Reijnen, chirurg.

Prominent. Pemafibrate to reduce cardiovascular outcomes bij redu-
cing triglycerides in patients with diabetes. Een multicenter onder-
zoek. Lokale hoofdonderzoeker: Marcel
Hovens, internist.
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Publicaties vanaf mei 2017

Artikelen gepubliceerd in een medisch (wetenschappelijk) tijd-
schrift (in een issue of als e-pub/online first) in de periode vanaf
mei 2017 tot en met september 2017.

Pubmed

Aelfers SCW, Schijns W, Ploeger N, Janssen IMC, Berends FJ, Aarts EO.
Patients’ Preoperative Estimate of Target Weight and Actual Outcome
after Bariatric Surgery. Obes Surg. 2017;27(7):1729-34.

Aken van MAW, Oosterman JM, van Rijn CM, Ferdek MA, Ruigt GSF,
Peeters B, Braat DDM, Nap AW. Pain cognition versus pain intensity in
patients with endometriosis: toward personalized treatment. Fertil
Steril. 2017;108(4):679-86.

Backes Y, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, van Bergeijk J, ter Borg F,
Schwartz MP, Spanier BWM, Geesing JMJ, Kessels K, Kerkhof M, Groen
JN, Wolfhagen FHJ, Seerden TCJ, van Lelyveld N, Offerhaus GJA,
Siersema PD, Lacle MM, Moons LMG. Risk for Incomplete Resection
after Macroscopic Radical Endoscopic Resection of T1 Colorectal
Cancer: A Multicenter Cohort Study. Am J Gastroenterol.
2017;112(5):785-96.
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center cohort study. BMC Med. 2017;15(1):129.

Bie de MK, Buiten MS, Rotmans JI, Hogenbirk M, Schalij MJ, Rabelink TJ,
Jukema JW. Abdominal aortic calcification on a plain X-ray and the rela-
tion with significant coronary artery disease in asymptomatic chronic
dialysis patients. BMC nephrology. 2017;18(1):82.

Boersen JT, Groot Jebbink E, van de Velde L, Versluis M, Lajoinie G,
Slump CH, de Vries JPM, Reijnen M. The Influence of Positioning of the
Nellix Endovascular Aneurysm Sealing System on Suprarenal and Renal
Flow: An In Vitro Study. J Endovasc Ther. 2017;24(5):677-87.

Boersen JT, Groot Jebbink E, Versluis M, Slump CH, Ku DN, de Vries JP,
Reijnen MM. Flow and wall shear stress characterization after endovas-
cular aneurysm repair and endovascular aneurysm sealing in an infrare-
nal aneurysm model. J Vasc Surg. 2017.
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MM, de Vries JP. Validation of pre-procedural aortic aneurysm volume
calculations to estimate procedural fill volume of endobags in endovas-
cular aortic sealing. J Cardiovasc Surg (Torino). 2017;58(5):674-9.

Braam JF, Slotboom B, van Marm S, Severs TT, van Maarseveen NM, van
Zwet T, Boel ECH, Berkhout H, Hagen F, van De Bovenkamp JHB, van
Dommelen L, Kusters JG. High prevalence of the A2058T macrolide resi-
stance-associated mutation in Mycoplasma genitalium strains from the
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strategies. Blood reviews. 2017.

Celis IM, Kriekaart RL, Aliredjo RP, van Lochem EG, van der Vorst MJ,
Hassing R. IgG4-related disease: a disease we probably often overlook.
Neth J Med. 2017;75(1):27-31.

Collins JW, Hosseini A, Adding C, Nyberg T, Koupparis A, Rowe E, Perry
M, Issa R, Schumacher MC, Wijburg C, Canda AE, Balbay M,
Decaestecker K, Schwentner C, Stenzl A, Edeling S, Pokupic S, D’Hondt
F, Mottrie A, Wiklund PN. Corrigendum re: “Early Recurrence Patterns
Following Totally Intracorporeal Robot-assisted Radical Cystectomy:
Results from the EAU Robotic Urology Section (ERUS) Scientific Working
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Joosten LA, Heinhuis B, Popa CD. IL-32 promoter SNP rs4786370 predis-
poses to modified lipoprotein profiles in patients with rheumatoid
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