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Mijnheer de Rector Magnificus, Leden van het College van Bestuur 
van de Universiteit Twente en Leden van de Raad van Bestuur van het 
Rijnstate, zeer gewaardeerde familie, vrienden, collega’s en andere ge-
interesseerden. Welkom! De komende minuten neem ik jullie graag mee 
in een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor mij. In mijn werk als 
vaatchirurg en in mijn nieuwe rol als hoogleraar. Het zal vooral gaan over 
innovatie en beeldvorming: over verbeeldingskracht. Geheel in lijn met de 
titel van mijn leerstoel “Endovascular Imaging and Innovation”.

 Deze leerstoel is een gevolg van een samenwerkingsverband 
tussen de Universiteit van Twente en het Rijnstate. Deze werd op 21 
januari 2019 hier in Enschede bekrachtigd. Geweldig! Ik vind dat deze 
samenwerking écht van visie getuigt. Want het biedt mooie kansen voor 
de universiteit én voor het Rijnstate. 
Voor de universiteit betekent deze samenwerking: méér mogelijkheden 
voor stageplekken voor verschillende opleidingen en méér mogelijkheden 
voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. De grote aantallen patiënten 
en de doordachte logistiek van ons ziekenhuis maken dat studies vlot 
en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. De goede organisatie van de 
wetenschap zorgt ervoor dat de data betrouwbaar en volledig zijn en dus 
van een hoge kwaliteit.  
Ook voor Rijnstate biedt deze samenwerking volop kansen. Vooral in 
de uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek: meer onderzoek, 
kwalitatief beter onderzoek, maar ook fundamenteler onderzoek. 
Wetenschap is naast patiëntenzorg en opleiding een belangrijk onderdeel 
van het ziekenhuis. Dat wordt nog wel eens onderschat. Het is één van de 
drie pijlers van de stichting Topklinische Ziekenhuizen. Niet zo gek, want 
wetenschappelijk bewijs is de belangrijkste drijfveer achter de meeste 
medische beslissingen. Samen met de universiteit kan het Rijnstate dus 
zijn wetenschappelijk onderzoek naar een hoger plan tillen. Zodat we 
samen bijdragen aan een voortdurende en verantwoorde innovatie van de 
geneeskunde. 
 “Going with the flow” dus, mijn aanstelling hier. Het zal het 
wetenschappelijk onderzoek wat ik al langer deed met de Universiteit 
in een stroomversnelling brengen en tot veel nieuwe projecten leiden. 
Bestaande samenwerkingen zullen worden geïntensiveerd en uitgebreid 
met nieuwe verbanden. Met mijzelf, maar zeker ook met anderen in het 
ziekenhuis. Zo creëren we een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis 
en universiteit en kunnen we écht stappen zetten. 

Het is duidelijk dat wetenschappelijk bewijs de basis is voor besluiten 
in de patiëntenzorg. Het was daarom best schokkend om vorige maand 
in de krant te lezen dat voor de helft van de ziekenhuis zorg er geen 
bewijs is dat de patiënt er ook baat bij heeft. De onderzoeker, aangesteld 
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om onzinnig zorg uit ziekenhuizen te verbannen, concludeerde dat 
onzinnige handelingen uitgevoerd worden omdat de artsen onvoldoende 
op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke kennis, vanwege 
financiële drijfveren of omdat ze vertrouwen op hun eigen jarenlange 
ervaring (Interview met Sjoerd Repping, De Volkskrant, 15 april 2019). 
Deze conclusie mist helaas de nodige nuance en het maken keuzes in 
de zorg op basis hiervan is ronduit gevaarlijk. Het principe van Evidence 
Based Medicine is ontstaan in de jaren 90. In de eeuwen daarvoor was 
de geneeskunst, zoals het lang genoemd is, een empirisch vak wat werd 
overgegeven van generatie op generatie. Deze geschiedenis is dus het 
fundament van ons vak. 
 Ik zou dan het dan ook graag willen omdraaien; Het is 
waanzinnig knap dat we in slechts 25 jaar klaarblijkelijk al zoveel 
bewijs hebben kunnen creëren dat de helft van de ziekenhuis zorg 
aantoonbaar nuttig is. Voor een deel zal het ook nooit mogelijk zijn 
om alles wetenschappelijk te bewijzen. Dit omdat het ethisch niet 
verantwoord is; Of omdat het financieel niet haalbaar is; Waarom zou je 
gaan onderzoeken of het nuttig is een wondabces te openen terwijl we 
allemaal al eeuwen weten dat dit het enige is wat patiënt echt helpt? Niet 
onomstotelijk wetenschappelijk bewezen met meerdere vergelijkende 
studies, maar wel erg nuttig voor de patiënt. 

 Om vooruitgang te blijven boeken zijn ook nieuwe opleidingen 
nodig. Eén daarvan is de opleiding Technische Geneeskunde hier op de 
universiteit. Ontwikkelingen in de techniek zijn van groot belang voor de 
vooruitgang van de geneeskunde. Heel merkwaardig dus dat er aan de 
klinische kant van het vak tot voor kort geen technische studierichtingen 
waren. Technische Geneeskunde is een samenvoeging van geneeskunde 

Vaatoperatiekamer in het 
Rijnstate Ziekenhuis
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met technische vakken. Studenten worden opgeleid om technieken in 
ziekenhuizen succesvoller te implementeren en efficiënter te gebruiken, 
met kennis van de klinische consequenties. Jammer genoeg is nog veel 
onduidelijk over de financiering van deze functie. Daarom zijn er nog 
maar weinig afgestudeerden daadwerkelijk actief in een functie zoals hij 
oorspronkelijk bedoeld is. Dat betreur ik ten zeerste. Aan universiteiten, 
ziekenhuizen en ook de politiek de taak om hier snel een oplossing voor 
te vinden. De recente definitieve opname in de Wet BIG als ‘klinisch 
technologen’ is daarom een belangrijke stap voorwaarts.

 Er is één vakgebied in het bijzonder dat al langere tijd in een 
technologische evolutie zit: mijn vakgebied vaatchirurgie. De endovascu-
laire chirurgie werd geïntroduceerd door radioloog Charles Dotter. In 1963 
gekanaliseerde hij, per ongeluk, een iliacaal vat toen hij een aortogram 
maakte voor een nierprobleem. Een jaar later besloot hij te proberen een 
been van een patiënte te redden door een vernauwing in de beenslagader 
op te rekken met dilaterende katheters. De procedure én de uitkomst 
waren succesvol voor de patiënt. Dit was de start van een nieuw tijdperk1. 
 

 Een leuk feit is dat de radioloog Dotter dit alleen kon doen 
doordat hij zo’n goede band had met de chirurg William Krippaehne. Hij 
vroeg Dotter om zijn patiënte te behandelen, omdat hij geen chirurgische 
mogelijkheden meer zag. Dat bewijst maar weer eens dat het belangrijk is 
dat de interventieradioloog en de vaatchirurg een goede verstandhouding 
hebben. Grijp dus de kansen om samen te werken en van elkaars 
krachten gebruik te maken. 

Charles Theodore Dotter (14 
June 1920 – 15 February 1985)
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 De endovasculaire chirurgie is inmiddels niet meer weg te 
denken uit de dagelijkse praktijk. We worden daarbij overspoeld door 
vernieuwingen. Resultaten zijn vaak hoopgevend maar soms krijgen we 
ineens te maken met een onverwachte tegenslag. Eind vorig jaar werden 
we opgeschrikt door een studie over devices die gebruikt worden voor 
afsluitend vaatlijden van het been. Ze werken met het medicijn Paclitaxel, 
wat veel gebruikt wordt in de oncologie. Ze zouden leiden tot een hogere 
kans op overlijden op de langere termijn2. Het gevolg van dit nieuws was, 
begrijpelijk, dat enkele belangrijke lopende studies werden stilgelegd. 

In deze meta-analyse verzamelden de onderzoekers data over twee 
verschillende devices: drug-eluting stents en drug-coated balloons. Het 
is belangrijk te weten dat tussen en binnen deze twee groepen grote 
verschillen zijn in werkingsmechanismen. Met andere woorden: een drug-
eluting stent werkt anders dan een drug-coated balloon en de ene drug-
coated balloon is de andere niet. Het lijkt dus niet direct logisch om deze 
data zomaar te generaliseren. En er zijn meer punten van discussie, zoals 
dat het verschil in overleving slechts in 3 van de 28 onderzoeken werd 
gevonden. In één daarvan bleek dat het verschil wél bestond na twee 
en drie jaar, maar niét meer na vier en vijf jaar. In een recentere andere 
studie waarin men alleen naar de drug-coated balloons keek, en daarvoor 
de originele datasets gebruikte, werd dit effect dan ook niet gevonden3. 
Belangrijk dus om ook zeer kritisch naar gepubliceerde literatuur te blijven 
kijken. Paclitaxel zal voorlopig nog onderwerp van discussie blijven, zeker 
zolang de autoriteiten geen definitief standpunt hebben ingenomen.

 Soms hebben we tijd nodig om te wennen aan het idee dat iets 
wat jaren de gouden standaard is geweest dat ineens niet meer is. We 
moeten uit onze comfortzone durven treden om verandering mogelijk
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te maken. Zo is voor complexe afsluitingen van de bovenbeenslagader 
de bypassoperatie altijd de standaard geweest. Inmiddels wordt een 
endovasculaire behandeling in de Europese richtlijnen aanbevolen voor 
laesies tot een lengte van 20 cm. Hoe anders was dat toen we ruim 10 
jaar geleden begonnen met het gebruik van gecoverde stents voor deze 
indicatie. Het leidde tot heftige discussies op nationale en internationale 
symposia tussen believers en non-believers. Met name het zomaar 
overstenten van collateralen zou zeer gevaarlijk zijn!

Inmiddels weten we, dankzij een eigen Nederlands vergelijkend 
onderzoek, dat de technische resultaten even goed zijn met een lagere 
kans op complicaties na de ingreep4. Op het gebied van functionele 
uitkomsten, zoals de kwaliteit van leven, zijn de resultaten zelfs beter. 

Een zekere mate van eigenwijsheid, gecombineerd met een motivatie 
voor het doen van grondig onderzoek, is nodig als je innovatief wilt zijn. 
Wellicht zullen enkelen trekken van deze eigenschappen in mij herkennen.

 Het is belangrijk om met een zekere scepsis naar nieuwe 
ontwikkelingen te kijken, maar tegelijkertijd moeten we niet vast willen 
houden aan het verleden. Bijvoorbeeld bij een aneurysma van de 
abdominale aorta kiezen we nog steeds voor een grote en vaak zeer 
kostbare ingreep op basis van de voor achterwaartse diameter van het 
aneurysma. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat een dergelijk besluit 
afhangt van zo’n simpele meting, terwijl de consequenties zo groot zijn. 
Voor de patiënt, voor de familie, maar ook voor de kosten van de zorg. 
Natuurlijk is de diameter een indicator voor de spanning die een vaatwand 
nog kan verdragen en dus voor de kans op ruptuur. Maar biologische 
processen in de wand of in het stolsel zouden wel eens van veel groter 
belang kunnen zijn. In de literatuur zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat 
de Peak Wall Stress minstens zo belangrijk zou kunnen zijn als de 
doorsnede5. En tóch nemen we dat nog niet mee in onze besluitvoering.
Sterker nog: onderzoek toont aan dat een belangrijk deel van de 
gebarsten aneurysmata een diameter heeft welke nog onder de grens 
voor behandeling is6. Patiënten die een interventie nodig hadden werd 
dit dus onthouden. Terwijl er ook mensen geopereerd werden die dit 
niet nodig hadden. Dat moet anders kunnen! Daarom moeten we toe 
naar nieuwe technieken waarmee we een betere selectie kunnen maken. 
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door biologisch gedrag van de vaatwand 
of stromingsprofielen in de bloedstroom te koppelen aan de diameter. 
Uiteraard moeten we daarvoor nog vele stappen zetten en ik zie het als 
een uitdaging daar vanuit mijn nieuwe functie aan bij te dragen. 
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 1990 was een bijzonder jaar; terwijl de apartheid in Zuid-Afrika 
werd afgeschaft, Oost- en West-Duitsland werden samengevoegd, 
verrichte Juan Parodi voor het eerst een endovasculair herstel van een 
aneurysma van de buikslagader7. Een gouden greep zo bleek later want 
de techniek werd de nieuwe standaard voor de behandeling van een 

aneurysma van de buikslagader. De reden hiervoor is vanzelfsprekend; 
wanneer je een grote buikoperatie kan vervangen door een minimaal 
invasieve ingreep via de lies dan zal dit leiden tot minder complicaties 
en een lagere kans op overlijden. Dit werd al snel bevestigd in diverse 
onderzoeken. Helaas is inmiddels ook gebleken dat op lange termijn de 
uitkomsten minder gunstig zijn8. Er zijn meer heringrepen nodig en ook 
de kans om te overlijden is op de lange termijn hoger. Een deel daarvan is 

Tekeningen van het eerste 
endovasculaire herstel van een 
aneurysma van de buikslagader (7)

Laparotomie, noodzakelijk voor het 
conventioneel uitschakelen van een 
aneurysma van de buikslagader
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wel te verklaren, want de gebruikte stentgrafts waren nog in ontwikkeling 
en chirurgen moesten de techniek nog in de vingers krijgen. Dit verklaart 
alleen maar een deel van het probleem en het wordt steeds duidelijker dat 
de biologische activiteit van de aneurysmazak zelf onderschat is gebleven. 

 Gelukkig zijn technieken en stentgrafts gedurende de jaren 
steeds beter geworden. Ook de follow-up en de indicatiestelling voor 
heringrepen zijn sterk veranderd. Onderzoeksresultaten van toen 
kunnen we dus niet zonder meer projecteren op de situatie van nu. Hoe 
introduceer je een nieuwe techniek nu in deze tijd op een verantwoorde 
manier? Een belangrijke voorwaarde: doe dit met grote zorg zodat 
eventuele problemen op tijd aan het licht komen én gecommuniceerd 
kunnen worden. 

 Wat er gebeurt wanneer we dit niet goed aanpakken werd vorig 
jaar aangekaart door het Tv-programma Radar. Zij brachten een item 
over veiligheid van medische devices wat veel stof deed opwaaien. De 
veiligheid van de medische devices in het algemeen zou een wereldwijd 
probleem zijn. Een bepaald device bleef te lang in gebruik, terwijl al 
duidelijk was dat het niet veilig was. Dit kwam door een onvolledig 
beeld van de prestaties van het device en onvoldoende toezicht van de 
overheden. Een terechte zorg. En lastig weg te nemen. Want steeds 
opnieuw moeten wachten op lange-termijn resultaten vertraagt de 
vooruitgang schrikbarend. Voor mij laat dit Radar-item zien dat er 
behoefte is aan onafhankelijke openbare databases waarin de resultaten 
van nieuwe technieken nauwkeurig en betrouwbaar worden bijgehouden. 
De vraag is alleen: wie gaat dat doen en wie gaat dat bekostigen? 
Met andere woorden, wie neemt de verantwoordelijkheid. Training in 
nieuwe technieken en proctoring van procedures zijn ook erg belangrijk 
om technieken op een verantwoorde manier te introduceren. Want het 
resultaat van een behandeling is afhankelijk van het hulpmiddel maar 
zeker ook van de performance van het team. En dat laatste wordt nog wel 
eens vergeten wanneer het tegen zit.

 Dit zag ik terug bij de introductie van de Endovascular Aneurysm 
Sealing techniek, waarbij het gehele aneurysma wordt opgevuld met 
een polymeer in een endobag welke om een stent zit. Dit in tegenstelling 
tot de standaardmethode waarbij alleen een stent wordt geplaatst in 
de verwachting dat het aneurysma zelf tromboseerd. In 2013 werd 
deze techniek in Europa geïntroduceerd. Veel artsen, waaronder ikzelf, 
waren direct geïnteresseerd. De verwachting was namelijk dat met 
deze techniek meer patiënten endovasculair behandeld konden worden 
met minder complicaties. Uit enthousiasme werden al in de beginfase 
internationaal grote aantallen patiënten behandeld buiten de Instructions 
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for Use. Sterker nog, in sommige ziekenhuizen werd deze techniek 
alleen voor die lastige patiënten ingezet omdat ze anders niet behandeld 
zouden kunnen worden. Uit cijfers van de EVAS Global Registry bleek dat 
ruim 30% van de patiënten al direct buiten de Instructions for Use werd 
behandeld9. Nu is het binaire systeem van de Instructions for Use niet 
het beste systeem om te beoordelen of een patiënt wel of niet geschikt 
is voor een endovasculaire behandeling, maar zo’n hoog percentage in 
een introductiefase is onverstandig. Dat zagen we uiteindelijk ook terug 
in de resultaten. Patiënten hebben een verhoogd risico op migratie en 
endoleaks op langere termijn. In een eigen internationale studie toonden 
we aan dat er bij deze patiënten er vaak sprake was van een ongeschikte 
anatomie of dat de geplaatste stents niet op de optimale locatie waren 
geplaatst10. Daar moeten we als medisch specialisten van leren. We 
moeten kritisch kijken naar hoe nieuwe technieken geïntroduceerd 
worden en niet zomaar varen op de ervaring die we hebben met andere 
technieken.

 De drie-eenheid ‘device, anatomie en teamperformance’ 
bepaalt uiteindelijk het succes van elke endovasculaire therapie. Een 
veelbelovende techniek kan anders een verkeerde uitwerking hebben 
door onzorgvuldige keuzes. We moeten ook niet vergeten dat deze 
techniek ook onverwachte positieve aspecten had. Er was minder 
post-implantsyndroom, een soort ontstekingsreactie na implantatie. 
Daarnaast lijkt, verassend genoeg, de overlijdenskans na twee tot drie 
jaar significant lager te zijn in vergelijking met normale stentgrafts. Het 
belang van het behandelen van de aneurysmazak zelf, in relatie tot deze 
bevindingen, zullen we daarom de komende jaren in een internationale 
studie verder gaan onderzoeken. 
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 Ook in de follow-up van patiënten met een aneurysma liggen 
kansen voor verbetering. Nu kijken we vooral naar de aanwezigheid van 
endoleak en, opnieuw, de diameter van het aneurysma. Wanneer een 
aneurysma niet groeit en er is geen lekkage zijn we tevreden. Maar als 
een aneurysma niet krimpt, hebben patiënten nog steeds een verhoogd 
overlijdensrisico en dat heeft niet te maken met de aanwezigheid van 
endoleaks of het verrichten van heringrepen. Dit bleek uit onderzoek van 
het Vascular Quality Initiative (VQI) onder 30.074 patiënten die tussen 
een endovasculair herstel van een abdominaal aneurysma ondergingen 
tussen 2003 en 201711. Hoe kan dit? En met welke factoren heeft dit te 
maken? Om dit te kunnen uitzoeken hebben we nieuwe beeldvormende 
technieken nodig, waarmee we meer in beeld brengen dan alleen 
de anatomie. We zullen dus buiten bestaande kaders moeten gaan 
denken. Beeldvorming en innovatie kunnen niet zonder elkaar. Sinds de 
introductie van de endovasculaire chirurgie zijn er in een korte periode 
veel innovatieve technieken geïntroduceerd. Het samenvoegen van 
beeldvormende modaliteiten met nieuwe technieken kan een enorme 
verbetering geven. 

Prothese-infecties na vaatchirurgie kunnen we bijvoorbeeld veel beter 
aantonen door de toevoeging van FDG-PET aan de CT-scan. Daardoor 
is deze zeer ernstige aandoening sneller en betrouwbaarder te 
diagnosticeren. 

De samenvoeging van modaliteiten is dus echt van toegevoegde waarde 
en niet alleen in de vasculaire zorg, maar ook op andere gebieden zoals 
de oncologie. 

FDG-PET/CT scan en een
 peroperatieve foto van 
een patiënt met een 
geïnfecteerde endograft, 
door een fistel met de 
dunne darm.
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Daarom werd hier op de universiteit de Multi Modality Medical Imaging 
groep opgericht. In deze groep bestuderen we hoe we conventionele én 
nieuwe technieken kunnen integreren waarbij we buiten de bestaande 
kaders proberen te denken; onze verbeeldingskracht in te zetten. 
Daardoor hopen we bijvoorbeeld het biologisch gedrag van de vaatwand 
en flowprofielen in de bloedstroom nog beter in beeld kunnen brengen, 
aan elkaar te koppelen, en hun relatie met ziekteprocessen te kunnen 
vastleggen.

 Röntgenstraling is nog steeds een erg belangrijke 
beeldvormende techniek in de endovasculaire chirurgie. Tijdens een 
operatie brengt een angiografie de vasculaire anatomie uitstekend in 
beeld. Zo kunnen we stents goed positioneren en ontplooien. Maar 
röntgen heeft ook een nadeel. Het is niet gezond, ook niet voor de 
operateur en het team. Je loopt bijvoorbeeld risico op kanker en staar. 
Daarom is het belangrijk om alternatieve technieken te ontwikkelen. 
Het door Philips in samenwerking met het UMC Utrecht ontwikkelde 
FORS-systeem, waarbij met glasvezel katheters zonder straling in beeld 
gebracht kunnen worden zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen 
zijn. Ik ben er trots op dat zo’n belangrijke innovatie in Nederland 
ontwikkeld is. Een andere innovatie in de beeldvorming zijn de overlay-
technieken. We combineren hierbij bestaande CT-beelden met realtime 
angiografiebeelden. Het voordeel? Operateurs hebben 50% minder 
stralingsbelasting bij eenvoudige operaties12. 

Bij complexe ingrepen is dit verschil waarschijnlijk nóg groter.  Verder 
zorgt deze techniek voor een kortere operatietijd en minder gebruik van 
contrastmiddel. Dit laatste verkleint weer de kans dat de nierfunctie van 

Cloud-based overlay technologie, gebruikt voor het plaatsen van 
een gefenestreerde endograft
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de patiënt schade oploopt. De techniek is er al, maar hij wordt  helaas 
nog te weinig gebruikt. De reden daarvoor is niet ingewikkeld; het leidt 
tot meer kosten. Maar eigenlijk is het met deze wetenschap niet langer 
verantwoord om het nog zonder te doen. Het zou mij verbazen wanneer 
deze technieken op termijn niet onderdeel worden van internationale 
richtlijnen. Ook voor follow-up zullen we toe moeten naar nieuwe, 
betrouwbare beeldvormende technieken. Want steeds opnieuw maar 
CT-scans maken verhoogt het risico op het induceren van maligniteiten 
en het kan nier schade veroorzaken. Ik ben ervan overtuigd dat nieuwe 
echotechnieken de uitkomst gaan bieden. Ik zal later uitleggen waarom.

De afgelopen 10 jaar heb ik veel tijd besteed aan de CERAB-techniek. 
CERAB is een afkorting van Covered Endovascular Reconstruction of the 
Aortic Bifurcation. Als een patiënt last heeft van afsluitend vaatlijden van 
de buik- en bekkenslagader, reconstrueren we de aortabifurcatie nu met 
drie gecoverde stents in een zo optimaal mogelijke geometrie. We zorgen 
voor een goede aansluiting van de stents met de vaatwand. Daarnaast 
maakten we de overgang naar de pootjes zo geleidelijk mogelijk zodat 
er zo min mogelijk dode ruimte ontstaat. In februari 2009 behandelde 
mijn collega en goede vriend Peter Goverde de eerste patiënt met deze 
techniek in Antwerpen en al snel daarna besloten we samen te gaan 
werken. Samen introduceerden we deze techniek wereldwijd en daar ben 
ik erg trots op. Waarom was dit nu nodig? We signaleerden dat de kissing 
stent configuratie, welke meestal gebruikt wordt in deze patiëntengroep, 
niet altijd even succesvol was. Bij deze techniek liggen twee stents 
parallel aan elkaar in de hoofdslagader. De soms teleurstellende resultaten 
lijken vooral gerelateerd aan ongunstige geometrische factoren. Zoals hoe 
ver deze stents uitsteken in de hoofdslagader13. Daarom kozen we voor 

Schematische weergave van een 
CERAB configuratie, waarbij de aorta 
bifurcatie wordt gereconstrueerd 
met drie gecoverde stents
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een andere aanpak en de eerste klinische resultaten van CERAB zijn zeer 
gunstig! De patency, wat staat voor het openblijven van de reconstructie, 
van de CERAB-techniek is na 3 jaar beter dan die van kissing stents14,15. 
En dat terwijl we in onze leercurve zaten en al veel complexere 
afwijkingen behandelden. Geweldig! Uiteraard was het belangrijk om 
deze techniek een wetenschappelijke basis te geven. Erik Groot Jebbink 
deed daarom in zijn promotietraject onderzoek naar deze techniek. Zijn 
conclusie was dat de geometrie bij CERAB inderdaad optimaler is en dat 
daardoor de flow door de configuratie van de stents minder verstoord 
raakt16-18. De geometrie kan dus stromingsprofielen verstoren en dit 
stimuleert ongunstige biologische processen als stolselvorming en intima 
hyperplasie. 

 Het is dus belangrijk om deze stromingsprofielen betrouwbaar 
in kaart te kunnen brengen. Dit is nog niet zo eenvoudig, zeker niet in het 
menselijk lichaam, zoals bijvoorbeeld in de diepgelegen hoofdslagader 
waar allerlei structuren voor liggen. Er zijn gelukkig methoden om 
stromingsprofielen vast te leggen. In vitro kunnen we bijvoorbeeld met 
een laser fluorescerende deeltjes onderscheiden die door een model 
stromen. Zo kunnen we, met een hoge frequentie fotocamera die 1000 
beelden per seconde maakt, stromingspatronen betrouwbaar vastleggen. 
Dit levert prachtige beelden op en met deze methode kunnen we 
belangrijke observaties doen. Maar deze techniek is niet het antwoord 
op alles. We kunnen namelijk niet op alle plaatsen heel betrouwbaar de 
wandschuifspanning berekenen omdat er juist aan de rand van het 

model vaak verstoringen zijn. En deze wandschuifspanning is nu juist 
zo belangrijk bij de ontwikkeling van vaatafwijkingen. Verder maakt het 
werken met een laser het bestuderen van stentgrafts vrijwel onmogelijk, 

Stromingsprofielen door een in-vitro model, vastgelegd met 
behulp van laser particle image velocimetry
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omdat je met een laser niet door weefsel kunt schijnen. Ook kun je met 
deze techniek niet overgaan naar een in-vivo situatie, dus metingen in 
de mens. En dit is wel noodzakelijk want er zijn altijd verschillen tussen 
modellen en de echte anatomie, de echte vaatwand en echt bloed. 
Een deel van dit probleem is op te lossen door de laser te vervangen 
door nieuwe echotechnieken en de fluorescerende deeltjes door 
contrastbubbels. Met behulp van een echoapparaat dat met een 
hoge frequentie lineaire geluidsgolven uitzendt, kunnen we inmiddels 
stromingsprofielen aantonen. Daardoor is het, anders dan bij de 
lasertechniek, nu wél mogelijk om ook in stentgrafts te kijken. Door 
de contrastbubbels wordt de stroming nog beter in beeld gebracht, 
wat vooral voor dieper gelegen vaten belangrijk is. Daarvoor moeten 
we enerzijds voldoende energie geven voor een goede weergave en 
anderzijds weer niet te veel, want dan gaan de contrastbubbels stuk. Het 
vinden van de juiste balans is een uitdaging. 

 Met deze vooruitgang zijn we een stap dichter bij klinische 
implementatie. Op dit moment kunnen flowprofielen in de mens al 
wel vastgelegd worden met fase-contrast MRI. Dat levert erg mooie 
afbeeldingen op, maar neemt ook veel tijd in beslag en is dus belastend 
voor de patiënt. Het is daarom niet erg geschikt voor de dagelijkse 
praktijk. Deze nieuwe echotechniek is dat mogelijk wel. Uiteindelijk 
willen we toe naar een situatie waarbij we stromingsprofielen tijdens de 
verschillende fases van de hartslag kunnen vastleggen. Op basis daarvan 
kunnen we dan parameters als de Wall Shear Stress en de Oscilatory 
Shear Index berekenen. Deze parameters hebben een nauwe relatie met 
de ontwikkeling van slagaderverkalking. 

Vastleggen van stromingsprofielen 
in de buik en bekkenslagader met 
behulp van een high-frame rate echo 
apparaat en contrast belletjes.
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 Samen met het Rijnstate, de Universiteiten van Twente, 
Rotterdam en Leiden hebben we de haalbaarheid van deze techniek 
inmiddels onderzocht. Geweldig nieuws: we konden aantonen dat deze 
techniek toepasbaar was in de aorta van gezonde vrijwilligers19,20. Om het 
succes compleet te maken: er was ook nog eens een goede relatie met 
de beelden van de MRI, wat duidt op een goede betrouwbaarheid. Maar 
als we écht willen weten welke waarde op welk moment in de hartslag

het meest voorspellend is voor de progressie van de ziekte, moeten we 
nog veel onderzoek doen. Maar de eerste stap is gezet! We gebruiken 
deze techniek met contrastbubbels nu al bij een patiëntgroep in een 
tweetal klinische studies. Deze twee studies geven ons voortdurend 
nieuwe input waarmee we de techniek kunnen optimaliseren.

 Uitdagingen bij deze techniek zijn er te over. Zo is er bijvoorbeeld 
het probleem van vernauwingen die veel kalk bevatten. Kalk geeft 
een echo-schaduw en maakt het lastig om de stroming daar in de 
buurt vast te leggen. Een oplossing daarvoor is niet direct voorhanden 
maar ideeën om dit op te lossen zijn er wel. Uiteindelijk zullen we ook 
moeten overstappen naar 3-dimensionale echografie, zodat we een 
nóg completer beeld hebben. Het Ultra-X-Treme project gaat zich hier 
de komende jaren over buigen. In een uniek samenwerkingsverband 
tussen diverse Nederlandse universiteiten, allen met eigen expertise 
in echotechnieken, wordt gewerkt zij aan optimalisatie van deze 3D 
echotechniek. Denk aan betere probes, beter contrast, en de combinatie 
van echobeelden met biomechanica. Uiteindelijk zal dit moeten leiden 
tot een betere indicatiestelling voor behandeling en een follow-up zonder 
stralingsbelasting. 

Vectorvelden van echo particle 
image velocimetry in de buik 
en bekkenslagader van een 
vrijwilliger
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 Maakt u zich geen zorgen. Ik weet best dat er naast 
stromingsprofielen ook andere factoren zijn die de progressie van hart 
en vaatziekten beïnvloeden. Bijvoorbeeld biochemische processen, 
zoals ontsteking en de vethuishouding. De exacte relatie tussen deze 
factoren en de hemodynamische facetten is nog vrij onbekend. Maar 
dat er een relatie is staat al langere tijd vast. De twee foto’s die u ziet zijn 
endotheelcellen die blootgesteld zijn aan een verschillende mate van Wall 
Shear Stress. Niet alleen verandert hierdoor de oriëntatie van deze cellen. 
Ook het gedrag van deze cellen; de genexpressie, de celdeling en de 
hechting van ontstekingscellen, veranderde door een andere Wall Shear 
Stress en wisselende stromingsrichting 21. 

 Het is ook al mogelijk het biologisch gedrag van een plaque in 
beeld te brengen. Dit wordt gedaan met technieken die gebruikmaken 
van biomarkers. Deze richten zich op bepaalde stoffen in een zich 
ontwikkelende plaque. De komende jaren zal ook hierin veel vooruitgang 
geboekt gaan worden waarbij we hopelijk deze technieken kunnen 
koppelen aan eerdergenoemde stromingstechnieken om het beeld 
compleet te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een betere 
patiënt selectie voor carotis operaties. Want ook hier varen we nog op 
een vrij ouderwetse maat, namelijk de mate van vernauwing van de 
halsslagader in combinatie met het optreden van symptomen. Uiteindelijk 
zou het ook mogelijk kunnen worden een plaque lokaal te behandelen 
middels targeted drug delivery. Hierbij worden biologisch actieve stoffen 
gebonden aan tracers zodat ze lokaal hun effect kunnen hebben. Dat zou 
uiteindelijk misschien een operatie helemaal overbodig kunnen maken.

 Dé toekomstbelofte op het gebied van stromingsprofielen is wat 
mij betreft numerieke stromingsleer ofwel computational fluid dynamics

Computed fluid dynamics analyse van 
de femorale bifurcatie van een  patient, 
voor en na virtuele angioplastiek
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(CFD). Hiermee kunnen we patiënt-specifiek de bloedstroming in beeld 
brengen. Met de anatomische en fysiologische gegevens berekenen 
we hoe de stromingsprofielen eruitzien in het driedimensionale vlak 
en tijdens de hartslag. Op dit moment vergelijken we de beelden van 
deze techniek al met resultaten van de methodes die ik eerder noemde. 
Uiteraard is het van belang dat we de betrouwbaarheid van CFD aantonen 
met klinische studies. Maar als het ons lukt de betrouwbaarheid aan te 
tonen en wanneer duidelijk is welke factoren het meeste van invloed zijn 
op ziekteprocessen kunnen we een grote stap vooruitzetten. Dan is het 
mogelijk om een patiënt-specifiek beslismodel voor arteriële vaatziekten 
op te stellen.

 En er is méér. Na bijvoorbeeld een stentplaatsing voor afsluitend 
vaatlijden zou je een CFD-analyse kunnen gebruiken om te bepalen wat 
voor follow-up nodig is. Nu doen we dat met standaardschema’s waarbij 
van tevoren al vastligt wanneer patiënten gecontroleerd worden. Met een 
CFD- analyse bepaal je dit aan de hand van risico op de progressie van 
ziekte en daarmee zou je het follow-up schema kunnen aanpassen. Een 
mooie bijkomstigheid: de gezondheidskosten gaan dan waarschijnlijk 
omlaag door minder onnodige controles. Ik zal het uitleggen met een 
voorbeeld. Ik had een patiënt bij wie tot drie keer toe een vernauwing 
ontstond aan de rand van de gecoverde stent in het been. En dit terwijl 
na behandeling de CT én duplex niet afwijkend waren. Hoe kon dat? 
Met CFD konden we uiteindelijk aantonen dat er wel degelijk een risico 
was in dit gebied. Er was namelijk een zeer lage Wall Shear Stress, dus 
een hoge kans op problemen. Hoe anders was de behandelingsstrategie 
geweest als we dit eerder wisten. Dan hadden we waarschijnlijk veel 
eerder gekozen voor het plaatsen van een aanvullende gecoverde stent in 
dit gebied. Dit had waarschijnlijk het probleem voorkomen.

 Wanneer ik denk aan de ideale situatie, dan simuleren we 
een ingreep vóór we die uitvoeren. Zo optimaliseren we de planning 
en kunnen we vanuit de stroming de juiste keuzes maken. Op die 
manier bereiken we een zo goed mogelijk resultaat. Dit is zeker geen 
toekomstmuziek, maar ligt binnen de mogelijkheden.

 Mijn standpunt is: vooruitgang kan niet zonder samenwerking. 
Of zoals Michael Jordan het zei: “Talent wins games, but teamwork 
and intelligence wins championships.” Het barst van het talent bij de 
verschillende betrokkenen in de medische wereld. En dat moeten we 
optimaal benutten door nauw samen te werken. Met ziekenhuizen, de 
overheid, verzekeringsmaatschappijen en de farmaceutische industrie. En 
zeker niet te vergeten, de patiënten zelf, want de tijd dat patiënten alleen 
een lijdend voorwerp waren, met lange ij, ligt achter ons. We moeten 
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meer rekening gaan houden met die factoren die een patiënt belangrijk 
vindt. Wij kunnen een operatie wel nodig vinden, maar de vraag is of een 
patiënt dat ook altijd vindt. Ook op dit gebied liggen volop mogelijkheden 
in de samenwerking met het Rijnstate.

 De weg naar innovatie ligt voor ons open als we goed 
samenwerken, met name ook met de verzekeringsmaatschappijen 
en de farmaceutische industrie. Aan ons de taak om ook de 
verzekeringsmaatschappijen te overtuigen van het belang van investeren 
in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Want: zonder onderzoek 
geen verbetering in de zorg én geen kostenbesparing op de lange termijn. 
Een goede samenwerking met verzekeringsmaatschappijen bevordert 
de kwaliteit van het onderzoek. De situatie die ik nu ga schetsen, zal 
zich dan niet meer zo snel voordoen. Een aantal jaar geleden deden we 
een grote vergelijkende studie naar twee manieren om spataderen te 
behandelen. De standaardmethode, waarbij het niet functionerende vat 
met hitte wordt dichtgemaakt, werd vergeleken met een nieuwe methode 
die gebruik maakt van een combinatie van mechanische en chemische 
schade. De laatste techniek zou naar verwachting patiëntvriendelijker 
zijn. Helaas moesten we voortijdig stoppen met de studie omdat de 
ziektekostenverzekeraars besloten de techniek niet langer te vergoeden. 
Eerder was ook al de indicatie voor een vergoeding bij deze zorg 
veranderd, wat een vreemde instroom van patiënten gaf. Uiteindelijk 
toonde de studie aan dat de techniek dezelfde klinische resultaten heeft 
als de standaardbehandeling, terwijl patiënten minder pijn ervaren na de 
operatie22. Zo’n situatie is natuurlijk frustrerend en niet wenselijk. 

 Ook een samenwerking met de farmaceutische industrie 
biedt kansen. Feit is dat de industrie veel baat heeft bij innovatie en 
wetenschappelijk onderzoek, maar de realiteit is ook dat we voor de 
echte innovatie vaak afhankelijk van de industrie zijn. We kunnen niet 
zonder elkaar en wanneer we samenwerken kunnen we veel bereiken. 
Van belang is wel dat wij als wetenschappers onze onafhankelijkheid 
niet prijsgeven en het vertrouwen van de maatschappij niet beschamen. 
Uiteindelijk zouden de uitkomsten van al dit werk maar een doel moeten 
dienen; een betere zorg voor de patiënt voor een lagere prijs.

 De titel van deze voordracht is “Verbeeldingskracht”. In de 
academische wereld wordt meestal eerder aan “verwoorden” gedacht 
dan aan “verbeelden”. Want: “Wie schrijft die blijft”. Maar om origineel 
te zijn moeten we ons dingen verbeelden. Je moet soms net op een 
andere manier naar dingen durven kijken en creatief willen zijn. Durven 
fantaseren dus, durven verbeelden. Verbeelding is de basis voor inspiratie 
en voor nieuwe ideeën en speelt ook een belangrijke rol in ons vermogen 
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te leren. Verbeeldingskracht moet dus gezien worden als een basis voor 
innovatie en ontwikkeling. Beeldtaal is daarom erg belangrijk. Veel van 
onze herinneringen liggen ook vast in beelden en niet in taal. Denk aan 
het woord voorbeeld. Bij het vinden van nieuwe invalshoeken kunnen we 
daarop terugvallen. Beeldtaal is meestal ook begrijpelijker: “Eén plaatje 
zegt meer dan duizend woorden”. 

Het beeld dat ik voor ogen heb is om de komende jaren op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier te werken aan innovatie in de 
endovasculaire chirurgie en daarnaast een bron van inspiratie te zijn voor 
anderen.
 
Ik ben dank verschuldigd aan een grote hoeveelheid mensen. Omdat 
het onmogelijk is compleet te zijn wil ik me beperken. Allereerst wil ik 
het College van Bestuur van de Universiteit van Twente, de Raad van 
Bestuur van het Rijnstate, de Coöperatie van Medisch Specialisten 
Rijnstate en de vakgroep Chirurgie-Orthopedie van harte bedanken voor 
het mogelijke maken van mijn leerstoel. Ik ben dank verschuldigd aan de 
mensen die aan de wieg stonden van mijn wetenschappelijke carrière: 
mijn promotoren professor Jan Goris en professor Rob Bleichrodt. En 
niet te vergeten natuurlijk professor Harry van Goor, mijn co-promotor. 
Hij is degene die mijn wetenschappelijke ambities blijvend heeft 
aangewakkerd. De promovendi die ik heb mogen begeleiden wil ik 
bedanken voor hun inspanningen en enthousiasme. Suzanne Holewijn; 
we hebben samen een vasculaire research machine opgezet waar we 
trots op moeten zijn. Dank ook aan de rest van het onderzoeksteam! Erik 
Groot Jebbink; lang ben jij de cross-over geweest tussen de Universiteit 
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van Twente en het Rijnstate. Ik vind het geweldig om onze samenwerking 
te zien groeien. We gaan verder bouwen aan iets heel moois. Mijn ouders 
en schoonouders; Ik wil jullie graag bedanken voor alle momenten dat 
jullie voor ons hebben klaar gestaan. Dat waardeer ik zeer! Stan, Willem 
en Frédérique, Ik ben trots op jullie. Alle drie anders, maar alle drie oh 
zo belangrijk voor me. Marieke, woorden schieten voor jou zeker tekort; 
Laten we vooral doorgaan met verbeelden! 

Dank voor uw aandacht!

Ik heb gezegd.
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