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Onderwijsagenda

2

Bedside teaching
19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 
21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, 
20 december, tijd 17.30 - 19.30 uur  

Het doel van deze nascholing is 
deskundigheidsbevordering van huisartsen en het 
verbeteren van de communicatie en afstemming 
tussen de eerste en tweede lijn. Onderwerpen 
worden zowel door huisartsen als specialisten 
aangedragen. Specialisten verzorgen deze 
nascholing aan de hand van casuïstiek en na 
voorbereiding met de huisartscoördinator.

OverEINDse dagen
13 t/m 16 april 2016 in Valencia

Jaarlijkse werkconferentie van huisartsen en 
specialisten georganiseerd door de stichting 
OverEIND. De conferentie heeft als doel de afstand 
tussen huisartsen en specialisten te verkleinen en de 
samenwerking te bevorderen. 
Vaak leiden deze workshops uiteindelijk tot 
(Regionale) Transmurale Afspraken. Het Eindverslag 
van deze reis wordt aan alle huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde en specialisten van Catharina 
Ziekenhuis en Máxima Medisch centrum verstuurd.

Grand Café HaCa
Data nog niet bekend 

Tijdens deze bijeenkomst staat de samenwerking 
tussen huisartsen en een specialisme centraal. 
Wensen en knelpunten in samenwerking komen aan 
bod en actuele ontwikkelingen worden besproken. 
De avond wordt voorgezeten door een huisarts 
en alle huisartsen ontvangen een verslag met 
leerpunten.

Gezamenlijke nascholing huisarts 
specialist

Data nog niet bekend 

Door het organiseren van nascholingen over 
algemene onderwerpen wil HaCa huisartsen en 
specialisten de gelegenheid bieden elkaar te 
ontmoeten en samen te leren.

Het ‘Heilig uur’
Elke donderdag, 12.30 - 13.30 uur, Wintertuin

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag 
van 12.30 - 13.30 uur in de Wintertuin of het 
Auditorium een serie bijeenkomsten (het zogeheten 
‘heilig uur’) aangeboden. Ook huisartsen (in 
opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te 
nemen. De onderwerpen en data zijn opgenomen in 
de agenda op de HaCa website. U hoeft zich voor de 
bijeenkomsten niet aan te melden.

Overigen
Derde dinsdag, 19.30 - 22.00 uur: Refereeravond 
kinderartsen

Voor meer informatie of inschrijven kunt u terecht op 
de website. www.catharinaziekenhuis.nl/haca onder 
het kopje bij- en nascholing.
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Voorwoord
Er is al weer bijna een jaar voorbij. Gelukkig 
kunnen we weer afsluiten met een HaCaSpect. 
Helemaal passend in de tijd van het jaar kijken we 
hierin zowel vooruit als terug.

We kijken terug naar hoe de behandeling 
voor longkanker is geweest in verschillende 
ziekenhuizen om daarvan te leren wat de beste 
behandeling is in het artikel ‘Zorg voor uitkomst’. 
In het artikel ‘De uitkomst telt’ wordt verder uit de 
doeken gedaan hoe en waarom deze gegevens in 
Santeon-verband zijn verzameld. Verder kijken we 
met de necrologiecommissie terug naar gevallen 
waar de behandeling niet liep zoals gewenst, en 
hoe je door daar open over te praten allemaal 
betere dokters van kunt worden. En tenslotte een 
terugblik op de marathon Eindhoven van dit jaar.

Behalve naar het verleden kijken we ook vooruit. 
We openen met een artikel over vooruitkomen 
in de psychiatrische behandeling (maar 
ook lifestyle interventies en adherence aan 
behandeling) door motiverende gespreksvoering. 
Verder een artikel over nieuwe coagulantia, 
een nieuwe poli voor problemen met knie- en 
heupprotheses en een proefschrift over de nieuwe 
bedreigingen die oude bacteriën meebrengen door 
resistentieontwikkeling.

Ook mogen we vooruitkijken op weer een flink 
aantal nieuwe collega’s in de rubriek huis en 
haard. Helaas moeten we afscheid nemen van 
Willem Binnendijk die de afgelopen 13 jaar met zijn 
foto’s HaCaSpect heeft opgeluisterd. We sluiten 
dit nummer af met zijn favoriete foto.

We wensen u als redactie fijne feestdagen en een 
goed 2016!

Redactie HaCaSpect
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met patiënten die niet lijken te willen veranderen, zich niet houden 

aan adviezen voor gezonder gedrag of medicatie niet trouw innemen. 

Motiverende gespreksvoering is een methode die elke hulpverlener 

zich makkelijk eigen kan maken en kan inzetten om patiënten te 

motiveren tot verandering. Het kan gebruikt worden als op zichzelf 

staande interventie maar is bijvoorbeeld ook toepasbaar in korte 

gesprekken van vijf tot tien minuten in het kader van een somatische 

of psychiatrische behandeling. 

Evidentie

Er zijn verschillende reviews en meta-analyses van onderzoeken 

waarbij de evidentie van motiverende gespreksvoering is aangetoond. 

De evidentie is het grootst voor gebruik bij verslavingsproblematiek, 

maar er is ook evidentie voor gebruik bij diabeteszorg, hoge 

bloeddruk, depressie en angststoornissen, eetstoornissen, bevorderen 

therapietrouw (waaronder medicatietrouw) en laat niet alleen een 

vergroot inzicht bij de patiënt zien, maar ook betere uitkomsten van 

behandelingen (Rollnick, Miller & Butler, 2009). 

Theoretisch model

Motivatie is afgeleid van het Latijnse werkwoord “movere”: in 

beweging brengen”. Miller en Rollnick (2002) hebben deze 

methode ontwikkeld tot een specifieke methodiek, te gebruiken 

Door :  Kar in  van  den  Be rg ,  k l in i s ch  psycho loog  en 

Mar l i eke  Notenboom,  psychiat e r

Op de afdeling psychiatrie van 
het Catharina Ziekenhuis worden 
verschillende evidence-based 
psychologische interventies 
gebruikt. We maken onderscheid 
tussen interventies gericht 
op specifieke psychiatrische 
aandoeningen, zoals bijvoorbeeld 
cognitieve gedragstherapie bij 
angststoornissen en interventies 
gericht op transdiagnostische 
processen.

Transdiagnostische processen zijn 

psychologische processen (zoals 

bijvoorbeeld rumineren) die verschillende 

psychiatrische stoornissen gemeen 

hebben en zowel psychiatrische 

problemen kunnen veroorzaken, in stand 

houden of verergeren (Craske, 2012). 

Transdiagnostische processen zijn niet 

enkel bij psychopathologie relevant 

maar worden ook gezien bij somatische 

aandoeningen waardoor de inzet van 

deze interventies voor iedere hulpverlener 

van meerwaarde kan zijn. Een van de 

interventies gebruikt bij transdiagnostische 

processen is motiverende gespreksvoering. 

Op onze afdeling wordt dit niet alleen 

gebruikt in de reguliere behandeling 

van psychiatrische problematiek, maar 

integreren we motiverende gesprekvoering 

ook in de 24-uurs benadering van patiënten 

met ernstige somatische comorbiditeit 

opgenomen op de medische psychiatrische 

unit (MPU).

Achtergrond

Motiverende gespreksvoering is een 

veelgebruikte methode die ontstaan is in 

Amerika in het begin van de jaren ‘80. Deze 

methode stimuleert patiënten om hulp te 

zoeken of te komen tot gedragsverandering. 

Veel hulpverleners herkennen de worsteling 

Motiverende gespreksvoering

terugval

voorbeschouwing

overpeinzingbeslissing

actieve 
verandering

stabilisatie

Permanente 
uitgang

Tussentijdse 
uitgang

Start

Informeren

Onderhandelen Uitl
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n

Transtheoretisch model voor gedragsverandering van Prochaska & DiClemente 
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Voorbeschouwingsfase

In de voorbeschouwing- of pre-contemplatiefase zijn patiënten niet 

gemotiveerd voor verandering, onderkennen niet dat ze een probleem 

hebben (de omgeving vaak wel) en pogingen om de patiënt zich 

bewust te laten worden van het probleem en een verandering in gang 

te zetten, stuiten vaak op weerstand. 

Overpeinzingsfase

In de overpeinzing- of contemplatiefase zijn patiënten zich bewust 

dat er een probleem is en overwegen ze wat het zou kunnen opleveren 

om te veranderen. 

Beslissingsfase

In de besluitvormings- of voorbereidingsfase zijn patiënten zich niet 

alleen bewust van problematisch gedrag maar hebben ook voldoende 

vertrouwen in eigen mogelijkheden om te veranderen. In deze fase 

kan de patiënt eventueel met hulpverlener een plan maken om te 

veranderen. 

Actieve verander fase

In de actiefase vindt deze verandering ook daadwerkelijk plaats en 

kan de eigenlijke behandeling gericht op veranderen starten. 

Stabilisatie fase

In de onderhoud- of consolidatiefase kan de patiënt proberen om 

het nieuwe gedrag te integreren in het dagelijks leven om zo de 

bij verslavingsproblematiek waarbij de 

hulpverlener probeert om de intrinsieke 

motivatie om te komen tot daadwerkelijke 

gedragsverandering te vergroten. Hierbij 

gebruiken zij principes voor relatieopbouw 

vanuit de humanistische therapie 

geïntegreerd met meer actieve cognitief 

gedragstherapeutische strategieën gericht 

op het veranderingsmodel van Prochaska 

en DiClemente (1992). Deze methode 

is later ook veel gebruikt met andere 

patiëntgroepen. Het is hierbij belangrijk om 

als eerste goed in te schatten in welk stadium 

van motivatie de patiënt zich bevindt, om 

vervolgens de benadering en technieken 

hierop aan te passen waardoor weerstand 

verminderd en motivatie vergroot. 

Stadia van het veranderproces

Prochaska en DiClemente onderscheiden zes 

verschillende stadia die patiënten doorlopen 

voordat zij bereid zijn om te komen tot 

gedragsverandering. Deze zijn niet lineair en 

de verschillende stadia kunnen elkaar snel 

afwisselen, ook in één gesprek. 

 Cliënt ‘posities’  Hulpverlener

  Benadering Technieken

 Voorbeschouwing  (Open) vragen stellen
   Selectief, reflectief luisteren
   Positief heretiketteren
  Uitlokken Samenvatten, ordenen
   Concretisering
   Provoceren

 Overdenking  Overzicht van probleemgebieden
  Informeren Feedback van diagnostiek
   Confronteren
   Voorlichten

 Beslissing Onderhandelen Keuzemogelijkheden structureren
   Cliënt laten afwegen van vóór- en nadelen
 Actieve verandering  Cliënt neemt beslissing

Overzicht fasen gebonden technieken en benaderingen 



bereikte verandering vast te houden. Soms 

is een patiënt niet in staat om het bereikte 

resultaat vast te houden en kan een terugval 

plaatsvinden (laatste fase). Hierna hoeft 

een patiënt niet helemaal opnieuw te 

beginnen maar kan eventueel met hulp van 

een hulpverlener terug grijpen op eerder 

doorlopen fasen. 

Uitgangspunten

Het belangrijkste uitgangspunt van motiverende gespreksvoering is 

dat bereidheid tot verandering niet gezien wordt als een vaststaand 

kenmerk van een patiënt, maar als een variërend resultaat van 

interpersoonlijke interactie (Bartelink, 2003). Een mismatch tussen 

benadering en interventie van de hulpverlener en het stadium van 

motivatie van de patiënt leidt onvermijdelijk tot een vaak gedeelde 

frustratie, weerstand en gebrek aan voortgang in de behandeling. 

Motivatie is dus iets wat de hulpverlener uitlokt door goed te 

herkennen van en aansluiten bij de fase van motivatie, maar ook 

HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 20156

Do’s en don’ts
 Do’s   Don’ts  
- Accepterende houding  - Advies geven zonder toestemming
- Toon je betrokken  - Beschuldigen
- Doelen helder maken: structureren - Waarschuwen
- Empathie uitdrukken  - Controleren
- Reflecteren  - Discussiëren
- Feedback geven  - Een richting opduwen
- Advies geven met toestemming - Foutief (voorbarig) inschatten van functie gedrag
- Patiënt volgen  - Gesloten vragen stellen
-  Benadruk waar mogelijk de eigen controle
 over diens leven/gedrag

Dit jaar werd op de afdeling kindergeneeskunde 

van het Catharina Ziekenhuis een 17-jarige patiënte 

opgenomen vanwege bradycardie en “wegvallen” 

bij ernstige ondergewicht ten gevolge van anorexia 

nervosa. Zij had op dat moment een gewicht van 

36.5kg en een BMI van 12.7. 

Patiënte en haar familie uitten veel weerstand en 
verzet tegen de gestarte sondevoeding en patiënte 
automutileerde frequent. Zij was boos, maar ook somber 
en uitte zich suïcidaal. Naast haar overtuigingen over 
haar gewicht en eten passende bij de anorexia, bleek er 
ook sprake van angst- en dwangklachten. Haar gewicht 
was te laag voor behandeling in een gespecialiseerde 
kliniek voor eetstoornissen en de comorbide 
psychiatrische problematiek bemoeilijkte behandeling in 
het algemene ziekenhuis. 
Consultatie en medebehandeling op de kinderafdeling 
door de klinisch psycholoog en psychiater bleken 
onvoldoende om haar gedragspatronen te doorbreken en 
patiënte wilde ondanks onze inspanningen haar hiertoe 

te verleiden, op geen manier meer meewerken aan haar 
behandeling. 
Een procedure ter aanvraag van een rechterlijke 
machtiging werd gestart en patiënte werd overgeplaatst 
naar de MPU van de afdeling psychiatrie. 
Op onze afdeling hebben wij een practice-based gewicht 
herstel programma ontwikkeld voor patiënten met zeer 
ernstig ondergewicht ten gevolge van eetstoornissen. 
Doel is gewichtsherstel zodat vervolgbehandeling in een 
gespecialiseerde setting somatisch gezien weer mogelijk 
is. 

Patiënte werd onder de condities van dit programma 
opgenomen waarbij de klinisch psycholoog 
hoofdbehandelaar en regiehouder was. Het 
verpleegkundig team gebruikte een geprotocolleerd 
bejegeningsprogramma gebaseerd op motiverende 
gespreksvoering, waarbij emotionele ondersteuning 
en structuur geboden werd. De vaktherapeuten 
ondersteunden patiënte bij het aanleren van emotie 
regulatietechnieken en werkten non-verbaal aan het 

Casusbeschrijving en toepassing in de praktijk
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door de kwaliteit van de interpersoonlijke 

contacten te optimaliseren. Hierbij is het 

belangrijk de eigen ‘reparatiereflex’ te 

onderdrukken, de beweegredenen van 

de patiënt te begrijpen en onderzoeken, 

empathisch te luisteren, de patiënt positief 

te bekrachtigen en hoop en optimisme te 

versterken. 

Technieken

De in de tabel genoemde technieken 

bestaan vooral uit reflectief luisteren, 

samenvatting en herformuleren, cognitieve 

dissonanties oproepen, persoonlijke 

keuzevrijheid benadrukken, maar ook 

informatie geven met toestemming en 

aanzetten tot gedragsverandering. Hierbij 

gebruikt de hulpverlener open vragen. De 

technieken passen bij verschillende stijlen 

of benaderingswijzen die variëren in hoe 

volgend of leidend de behandelaar is, 

rekening houdend met de uitgangspunten 

van deze methodiek.

verbeteren van haar lichaamsbeleving. De psychiater 
was verantwoordelijk voor het monitoren van de 
somatische conditie, waarbij met name bewaking 
ten aanzien van het refeeding-syndroom, correctie 
van elektrolytstoornissen en bewaken van de 
ritmestoornissen belangrijk was. Daarnaast werd 
medicamenteuze behandeling gestart gericht op de 
comorbide psychiatrische problematiek. In elk gesprek 
werd gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering 
om haar te motiveren voor de behandeling, waarbij zij 
uiteindelijk ook instemde met medicatiegebruik en het 
gebruik van maaltijden, zodat de sondevoeding kon 
worden gestaakt. De klinisch psycholoog startte met 
exposure (aan een normaal eetpatroon) en response 
preventie (voorkomen van braken of laxeren), en 
cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen zoals 
beschreven in Fairburn (2008).
 
Verder werd zij psychologisch behandeld voor een 
laag zelfbeeld met behulp van COMET (Competitive 
Memory Training) en vonden systeemtherapeutische 

gesprekken plaats met haar ouders. Deze hadden als 
doel vergroten van inzicht in zowel de luxerende als 
ook de instandhoudende factoren binnen het gezin 
waaronder problemen met separatie en individuatie. 
Ook in elk systeemgesprek werd gebruik gemaakt van 
motiverende gespreksvoering, bijvoorbeeld gericht 
op de voorwaarden van de nazorg of beloning bij het 
halen van een doel. Thema’s uit de gesprekken met de 
psycholoog werden herhaald in de 24-uurs zorg door 
verpleegkundigen en specifieke behandelinterventies 
werden door de gedragstherapeutisch medewerkers 
ondersteund. 

Na 11 weken opname op de MPU woog patiënte  
43,5 kg (BMI 15), was zij somatisch stabiel en had zij een 
adequaat eetpatroon. Ziekte-inzicht bij zowel patiënte 
als haar familie was vergroot en zowel haar depressieve 
klachten als haar dwangklachten in remissie. Door haar 
gewichtsherstel en het verdwijnen van de suïcidale 
crisis werd een ambulante behandeling binnen de 
gespecialiseerde GGZ weer mogelijk.

Oefenen in gesprekstechniek
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Door  Mir jam Huls enboom en  Kar in  Hawinke l s , 

In t e rn  pro j e c t l e ide r s  Zorg  voor  Ui tkomst 

Cathar ina  Z i ekenhui s   

Het Catharina Ziekenhuis 
maakt deel uit van Santeon, de 
landelijke ziekenhuisgroep van 
zes topklinische ziekenhuizen. 
Onder de naam Zorg voor 
Uitkomst ontwikkelde Santeon 
uitkomstindicatoren voor 
longkanker en prostaatkanker 
en toetste deze in 2013 en 2014 
retrospectief. Daarnaast is voor, 
tijdens en na de behandeling 
aan patiënten gevraagd hoe 
zij hun kwaliteit van leven 
ervaren. Het meten leidt tot 
tastbare resultaten. Doel van de 
betrokken medisch specialisten 
is om de zorguitkomsten 
onderling te kunnen vergelijken 
om zo van elkaar te leren en waar 
mogelijk de zorg te verbeteren. 
In 2014 zijn op basis van de 
resultaten van het eerste jaar 
verbeteracties verkend. In dit 
eerste artikel over Zorg voor 
Uitkomst wordt ingegaan op de 
methodiek. Hoe zorg je dat de 
uitkomst van medische zorg ook 
daadwerkelijk telt? 

Zonder normen die tellen, geen 
uitkomsten die tellen
Goede kwaliteitsnormen en indicatoren 

waren tot enkele jaren terug schaars. Veel 

normen zijn in beperkte mate gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek en vooral 

gericht op structuur (Is er een MDO 

aanwezig? Ontvangen patiënten informatie 

over de behandeling?) en proces (wacht- en 

doorlooptijden). Deze indicatoren zeggen 

niets over wat de zorg nu daadwerkelijk voor 

de patiënten oplevert. Terwijl dát nou juist 

is wat je als patiënt, behandelaar, verwijzer, 

verzekeraar of toezichthouder wilt weten. 

Wat draagt de zorg bij aan de kwaliteit van leven van een 

longkankerpatiënt? Wat is de invloed op de gezondheid 

van een patiënt? Wat zijn gevolgen van de behandeling op 

de levensduur van een patiënt met prostaatkanker?

Waarde voor de patiënt 
Deze vragen worden in Zorg voor Uitkomst beantwoord 

door gebruik te maken van de internationaal succesvol 

toegepaste Value Based Healthcare (VBHC) theorie van 

Harvard-econoom prof. Michael E. Porter. 

De kern van VBHC is het creëren van waarde voor de 

patiënt. Het zorgproces wordt zo een Care Delivery 

Value Chain (waardeketen), waarin alle activiteiten 

zijn opgenomen die waarde bieden aan de patiënt, van 

preventie en diagnostiek tot behandeling en nazorg. 

Uitkomsten die hier iets over zeggen worden ingedeeld 

op drie niveaus:

1 Overleving en de mate waarin de patiënt genezen is;

2  Proces van herstel, zoals ligduur, complicaties, 

ervaren (on)gemak;

3  Duurzaamheid van het herstel, zoals ongeplande 

heropname of therapie geïnduceerde co morbiditeit.

Zorg voor Uitkomst
De theorie van Porter is een belangrijk kader bij het 

bespreken van mogelijke uitkomstindicatoren. Niet 

alle indicatoren die vanuit specialisten of verzekeraars 

belangrijk worden geacht, hebben ook waarde voor 

de patiënt. Een opsomming van tientallen indicatoren 

is door specialisten, methodologische experts en 

belanghebbenden (patiënten, verzekeraars) stapsgewijs 

teruggebracht tot een beknopte lijst. De indicatoren 

geven inzicht in overleving, complicaties, bijwerkingen 

van behandelingen, kwaliteit van behandelbeslissing en 

kwaliteit van leven bij verschillende categorieën patiënten 

met prostaat- of longkanker. 

Meten is weten
Om te onderzoeken welke indicatoren leiden tot 

klinisch relevante verschillen, is een retrospectief 

onderzoek uitgevoerd. De gegevens van patiënten 

die tussen 2005 en 2011 in het Catharina Ziekenhuis, 

St. Antonius Ziekenhuis of het Canisius Wilhelmina 

Ziekenhuis gediagnosticeerd werden met longkanker of 

prostaatkanker, zijn geanalyseerd. Tevens zijn patiënten 

middels digitale vragenlijsten op meerdere momenten 

De uitkomst telt
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bevraagd naar kwaliteit van leven, ziekte 

gerelateerde functies, ervaren gezondheid, 

et cetera. Het jaar erop werden dezelfde 

analyses uitgevoerd op patiënten, in 2012 

gediagnosticeerd in een van de zes Santeon 

Ziekenhuizen. In dit tweede jaar van meten 

en vergelijken zijn drie stappen gezet: 

-  Alle zes Santeon ziekenhuizen 

participeren in Zorg voor Uitkomst;

-   Er is een verkenning gedaan naar 

uitkomstindicatoren voor borst- en 

darmkanker; 

-  Voor long- en prostaatkanker zijn 

verbeteracties op basis van de 

uitkomsten 2013 verkend. 

Op dit moment vindt het onderzoek over 

patiëntgegevens uit 2013 en 2014 plaats.

Uitkomsten
De analyse van de eerste uitkomsten 

betroffen bijvoorbeeld significante 

verschillen in 5-jaarsoverleving tussen door 

een ander ziekenhuis verwezen patiënten en 

niet verwezen patiënten die radiotherapie 

ontvingen bij prostaatkanker. Ook bleek er 

een verschil te zijn tussen ziekenhuizen in de 

levensduur van patiënten met niet-kleincellig 

longcarcinoom in een vergevorderd stadium 

(3B en 4). In de volgende artikelen in deze 

reeks wordt dieper ingegaan op de gevonden 

verschillen in uitkomsten en wat dit betekent voor de 

patiënt, behandelaar en u als verwijzer. Want elk reëel 

verschil is uiteraard aanleiding voor de betrokken 

specialisten om in alle transparantie kritisch te kijken 

naar de zorgprocessen in de deelnemende ziekenhuizen 

en aanpassingen te doen waar nodig. Dankzij een project 

als Zorg voor Uitkomst wordt de kwaliteit van zorg 

verbeterd op basis van uitkomsten die er toe doen.

Santeon is een ziekenhuisgroep die vernieuwing stimuleert door open samenwerking.
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Door :  Ben  van  den  Borne ,  longar t s

De vraag of een bepaalde behandeling voor 
een medische conditie werkzaam of zinvol 
is, kan worden beantwoord met behulp 
van Randomized Controlled Trials, RCT’s), 
waarbij de uitkomsten van een interventie- 
en een controlegroep onderling worden 
vergeleken. 

In toenemende mate is er kritiek op RCT’s, omdat 

ondanks de schijnbaar onbevooroordeelde opzet, 

het voor financiers van een dergelijk onderzoek toch 

mogelijk blijkt te zijn om de uitkomsten te beïnvloeden. 

Evidence-based medicine kan zo verworden tot een 

marketinginstrument van de farmaceutische industrie. 

Daarnaast is de onderzochte populatie vaak een selecte 

groep vanwege de in- en exclusiecriteria die gesteld 

worden, bijvoorbeeld het excluderen van patiënten met 

comorbiditeiten. Deze beperkingen zijn ook nadrukkelijk 

geïdentificeerd binnen de oncologische trials, waardoor 

een grote uitdaging ontstaat in het vertalen van de 

trialresultaten naar concrete behandelprotocollen voor 

een natuurlijke populatie uit de dagelijkse praktijk van 

het ziekenhuis, met daarin ook oudere patiënten en 

patiënten met comorbiditeiten. De meerderheid van de 

gemaakte behandelkeuzes wordt niet ondersteund door 

enig bewijs uit RCT’s en het uitvoeren van RCT’s wordt 

steeds minder haalbaar door complexere regelgeving en 

beperktere onderzoekscapaciteit. 

Alternatieven 

De laatste jaren is er een ontwikkeling gaande om 

geïntegreerd in het dagelijkse zorgproces de juiste 

gegevens te verzamelen, zodat via observationeel 

onderzoek aanvullende informatie beschikbaar kan 

komen over wat patiënten kunnen verwachten van een 

behandeling. Er is dan geen sprake van een interventie 

door een onderzoeker en geen mogelijke beïnvloeding 

van de uitkomsten. Hij of zij observeert alleen de huidige 

praktijk door middel van survey onderzoek, case-control 

studies of cohort studies. 

Zorg voor Uitkomst

Binnen de oncologie is Zorg voor Uitkomst in 

Nederland een voorbeeld van een cohortstudie waarbij 

gebruik gemaakt wordt van retrospectief verzamelde 

patiëntgegevens van de 6 Santeon ziekenhuizen. Het 

primaire doel van Zorg voor Uitkomst is om transparant 

te zijn over de uitkomsten van zorg om daarmee de zorg 

te kunnen verbeteren. Binnen een kort tijdsbestek is voor 

onder andere longkanker een retrospectieve database 

opgezet over een periode van 5 jaar. Deze is gebaseerd 

op IKNL-data, aangevuld met klinische gegevens uit de 

ziekenhuizen, behandeluitkomsten zoals bijvoorbeeld 

overleving, comorbiditeiten, performance status, 

complicaties en meer. Een voordeel van deze aanpak 

is dat alle patiënten die voldoen aan een medische 

conditie meetellen in de uitkomst van het onderzoek 

en de resultaten zijn dus representatief voor de gehele 

populatie en niet van een kunstmatig samengestelde  

(en dus vaak niet representatieve) populatie.

Zorg voor Uitkomst presenteerde in februari 2014 aan 

het landelijke publiek de eerste uitkomsten van de 

pilotevaluatie van longkanker van 2 ziekenhuizen: het 

Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis te 

Nieuwegein. Deze eerste rapportage met betrekking tot 

5-jaars overleving van palliatieve longkankerpatiënten 

toonde sterk significante verschillen (p=0.003) tussen 

het St. Antonius Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis.

De mediane overleving verschilde 42 dagen, en het 

moment waarop nog 30% van de patiënten leeft 83 

dagen, ten faveure van het Catharina Ziekenhuis. Ook 

na casemixcorrectie bleven de verschillen bestaan. Een 

opmerkelijke uitkomst omdat deze categorie patiënten 

geen curatieve therapie ondergaat. 

Een ander in het oog springend verschil was dat er 

forse verschillen waren tussen de twee ziekenhuizen 

wat betreft het percentage palliatieve patiënten dat 

chemotherapie krijgt. Dat bedroeg 59% voor het 

Catharina Ziekenhuis en 36% voor het St. Antonius 

Ziekenhuis. De vraag doet zich dan voor in hoeverre 

het ontvangen van palliatieve chemotherapie en langere 

overleving samenhangen. 

‘Zorg voor Uitkomst’; 
uitkomstindicatoren voor longkanker
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Hoeveel dagen winst exact kunnen worden geboekt 

doet er voor dit project wat minder toe, maar wel dat 

er significante verschillen zijn tussen de ziekenhuizen 

in het percentage palliatieve longkankerpatiënten dat 

chemotherapie krijgt in samenhang met significante 

verschillen in overleving.

Op grond van deze uitkomsten is in alle Santeon 

ziekenhuizen nu tijdens het gesprek met de palliatieve 

longkankerpatiënt meer onderbouwing beschikbaar voor 

de positieve impact van chemotherapie op overleving, 

waarbij de invloed van chemotherapie op kwaliteit van 

leven een belangrijk onderwerp van verder onderzoek is. 

Hiervoor worden er sedert 2014 PROMs (‘patient related 

outcome measure’) uitgereikt aan patiënten. In de loop 

van 2016 hopen we hierdoor gegevens beschikbaar te 

hebben over de kwaliteit van leven en kunnen deze dan 

relateren aan onder andere al dan niet behandeling 

met chemotherapie. Daarnaast is er op beleidsniveau 

aandacht voor de kosten verbonden aan het geven van 

farmacotherapie. Ook deze data hopen we in de loop van 

2016 beschikbaar te hebben voor evaluatie. 

Het vervolg van ‘Zorg voor Uitkomst’ in 2014 en 2015 

was en is gericht op verdere transparantie en uitbreiding 

naar alle Santeon ziekenhuizen. Daarnaast wilden we 

de inzichten van de evaluatie in 2014 gebruiken om 

tot gerichte verbeteringen te komen, dus proberen te 

komen van ‘meten is weten’ naar ‘weten is verbeteren’. 

Hiervoor zijn de uitkomsten uit 2008 tot en met 2012 van 

alle Santeon Ziekenhuizen geanalyseerd. De palliatieve 

patiënten zijn verdeeld in twee groepen: een met 

chemotherapie en een zonder. 

Figuur 1 toont het percentage palliatieve patiënten met 

chemotherapie per Santeon Ziekenhuis. Vier van de 

zeven percentages wijken significant af van het Santeon 

gemiddelde (bovenste balkje). De spreiding is dus 

bepaald door andere oorzaken dan natuurlijke variatie. 

Figuur 2 toont de overleving voor beide groepen. 

Omdat vroeg terminale patiënten meestal geen 

chemotherapie meer krijgen, zouden de uitkomsten voor 

de chemotherapie groep gunstig kunnen lijken. Daarom 

zijn alle sterftes binnen 45 dagen na diagnosedatum 

geëxcludeerd. Het mediane overlevingsverschil tussen 

beide groepen bedraagt 171 dagen. Omdat factoren 

als tumorstadium, algemene gezondheidstoestand 

(performance status), leeftijd en comorbiditeiten 

een rol kunnen spelen bij de beslissing om wel of 

niet chemotherapie voor te schrijven, is hiervoor een 

correctieberekening gemaakt. Voor correctie is het 

verschil in mediane overleving 171 dagen (geen chemo 

124 dagen; wel chemo 295 dagen) en na correctie nog 106 

dagen (164 vs 270 dagen). Het geven van chemotherapie 

hangt dus sterk samen met een betere overleving. 

Figuur 1

Figuur 2

Mediane overleving (dagen)
Geen chemotherapie   124
Wel chemotherapie   295
Verschil    171

Mediane overleving na correctie (dagen)
Geen chemotherapie   164
Wel chemotherapie   270
Verschil    106
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NOACs, maar deze testen kunnen niet worden gebruikt 

om de mate van antistolling te bepalen; voor dabigatran 

kan wel de thrombinetijd worden gebruikt. Echter, 

voor alle NOACs worden vaste doses geadviseerd, en 

de dosering kan en hoeft dus niet te worden aangepast 

op geleide van het antistollingseffect. In de praktijk 

zullen de verschillende stollingstesten eigenlijk niet of 

nauwelijks worden gebruikt.

Andere belangrijke verschillen tussen de coumarines 

en de NOACs zijn de snelle werking en de korte 

halfwaardetijd. Waar het voor de coumarines na 

starten meerdere dagen zal duren voor de INR in de 

therapeutische range is, hebben de NOACs al een 

therapeutisch effect na enkele uren. Aan de andere kant 

is de halfwaardetijd voor de verschillende NOACs tussen 

de 10 en 14u, terwijl dit voor de coumarines meerdere 

dagen is. 

Indicaties

Het belangrijkste indicatiegebied voor de NOACs 

vormt de profylaxe tegen trombo-embolieën bij 

atriumfibrilleren. Mensen met atriumfibrilleren en 

één of meer risicofactoren hebben een indicatie voor 

antistolling in de vorm van een coumarine of NOAC, 

behandeling met een salicylaat is onvoldoende effectief. 

In principe kunnen alle AF patiënten met een NOAC 

worden behandeld, met uitzondering van mensen met 

een mechanische klepprothese of een mitralisstenose, 

die echter extreem zeldzaam is.

Andere indicaties voor NOACs zijn postoperatieve 

thromboseprofylaxe na orthopedische ingrepen, en 

sinds kort de behandeling en profylaxe van diep veneuze 

thrombose en longembolie.

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van NOACs 

bij mechanische hartklepprothesen, maar dit gaf 

meer embolische complicaties en bloedingen dan de 

coumarines: voorlopig blijven coumarines de enige 

middelen bij mechanische klepprothesen.

Door :  Pep i jn  van  de r  Voor t ,  ca rd io loog

Sinds meerdere decennia worden vitamine 
K antagonisten (VKA), acenocoumarol en 
fenprocoumon, de coumarines, gebruikt 
als antistollingsmiddelen bij indicaties 
als mechanische hartklepprothesen, 
diep veneuze thrombose, longembolieën, 
vaatprothesen en ter preventie van 
thrombo-embolische complicaties 
bij atriumfibrilleren. Hoewel aan de 
effectiviteit niet wordt getwijfeld, hebben 
deze middelen een aantal belangrijke 
nadelen, zoals een smalle therapeutische 
breedte, interacties met andere 
geneesmiddelen, lange halfwaardetijden, 
en als gevolg hiervan de regelmatige 
doseringsaanpassingen door deskundigen 
van de thrombosedienst. 

Lang is gezocht naar alternatieven voor de VKA, en 

enkele jaren geleden zijn een paar middelen ontwikkeld 

die als alternatief kunnen dienen, de zogenaamde 

NOACs (New Oral AntiCoagulants).

Na eerste publicaties van grote studies in 2009 en 2011 

kwamen dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®) 

en apixaban (Eliquis®) in Nederland op de markt voor 

thromboembolische profylaxe bij AF en na orthopedische 

ingrepen. Een vierde vergelijkbaar middel, edoxaban, zal 

waarschijnlijk binnenkort volgen.

Werking 

Vitamine K wordt geproduceerd in de darm, en wordt 

in de lever gebruikt voor de aanmaak van de vitamine 

K-afhankelijke stollingsfactoren (Factor II,VII, IX en 

X); de coumarines verstoren de aanmaak van deze 

stollingsfactoren en remmen zo indirect de stolling. 

De NOACs remmen direct factor II (dabigatran) 

of factor Xa (apixaban, rivaroxaban, edoxaban).

Het antistollingseffect van de coumarines is vrij 

goed te meten via de PT en de INR (International 

Normalized Ratio), en dit kan worden gebuikt om te 

doseren en te beoordelen wanneer er voor een ingreep 

geen bloedingsrisico meer zal zijn. Het meten van het 

antistollingseffect is veel moeilijker te beoordelen bij de 

NOACs; de aPTT en PT worden wel beïnvloed door de 

New Oral AntiCoagulants (NOACs)
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Nierfunctie

Nierinsufficiëntie kan een probleem zijn bij de NOACs, 

in tegenstelling tot bij de coumarines. Met name 

bij dabigatran, dat voor een groot deel renaal wordt 

geklaard, moet de dosering worden aangepast aan de 

nierfunctie; bij een klaring onder de 30 ml/min. kan 

dabigatran niet worden gebruikt. Ook bij de andere 

NOACs is voorzichtigheid geboden bij verminderde 

nierfunctie; in veel gevallen dient de dosering te worden 

aangepast.

Combinaties

Met de komst van de NOACs en ook de verschillende 

nieuwe plaatjesremmers (clopidogrel, prasugrel en 

ticagrelor) die elk verschillende indicaties hebben, 

gebeurt het vaak dat middelen gecombineerd worden. 

We weten dat enerzijds de NOACs niet effectief zijn bij 

het acuut coronair syndroom of intra-coronaire stents, 

terwijl anderzijds aspirine of andere plaatsjesremmers 

onvoldoende bescherming bieden bij AF. Hoewel het wel 

duidelijk is dat elke combinatie van middelen de kans 

op bloedingscomplicaties vergroot, is het vaak moeilijk 

in te schatten wat de meest optimale combinatie van 

plaatjesremmers met NOAC of vitamine K antagonist 

voor een patiënt is. 

Voorschrijven

NOACs worden sinds enkele jaren vergoed, maar het 

voorschrijven is nog aan vrij strikte regels gebonden. 

Bij het recept moet een extra formulier worden ingevuld 

met vermelding van de indicatie en nierfunctie. Tot 

recent konden de NOACs alleen door een specialist 

worden voorgeschreven; sinds kort kunnen huisartsen 

vervolgrecepten schrijven

Enkele praktische punten

Bloedingscomplicaties

Het is niet te vermijden dat antistollingsmiddelen 

zoals coumarines of NOACs een grotere kans op 

bloedingscomplicaties geven. In geval van bloedingen 

onder coumarines kunnen we het tekort aan 

stollingsfactoren compenseren door het geven van 

vierfactorenconcentraat, vaak in combinatie met vitamine 

K. Voor de NOACs bestaan tot nu geen specifieke 

antidota, maar in tegenstelling tot de coumarines hebben 

de NOACs een veel kortere halfwaardetijd. Meerdere 

onderzoeken hebben aangetoond dat bij NOACs minder 

bloedingsmortaliteit voorkomt dan bij coumarines. 

Hoewel dit enigszins relativeert is het goed te weten 

dat er binnenkort een antidotum voor dabigatran 

beschikbaar zal zijn, en waarschijnlijk op iets langere 

termijn ook een antidotum voor de andere NOACs.

Perioperatief beleid

De korte en voorspelbare halfwaardetijd maakt de 

dosering van NOACs rondom operatieve ingrepen ook 

makkelijker dan bij coumarines. In de regel kan worden 

volstaan met het staken van de NOAC één dag tevoren bij 

ingrepen met een hoog bloedingsrisico. Bij mensen met 

een gestoorde nierfunctie is het soms nodig iets eerder te 

stoppen. Direct na het hervatten postoperatief is er weer 

therapeutisch effect.
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Door :  Robin  van  Kempen,  o r thopedi s ch  ch i rurg

Het Catharina Ziekenhuis is gestart met 
een specifieke polikliniek voor knie- en 
heupprothese gerelateerde problemen. Het 
is gebleken dat hier een toenemende vraag 
naar bestaat. 

Niet alleen onze eigen patiënten komen in aanmerking 

voor evaluatie of behandeling, maar ook patiënten die 

in het verleden elders een prothese geplaatst kregen. 

Verwijzing is mogelijk via ZorgDomein.

De uitkomsten na het plaatsen van een knie- of 

heupprothese zijn over het algemeen zeer goed, met een 

respectievelijk patiënttevredenheid van 85% en 90%. De 

primaire heup- en knieprotheses behoren tot de meest 

succesvolle medische behandelingen van dit moment.

Gezien de toenemende aantallen protheses (huidig ca 

45.000) die worden geplaatst zijn er echter steeds meer 

mensen die klachten houden of na verloop van tijd 

klachten ontwikkelen. Deze klachten bestaan frequent uit 

pijn, instabiliteit (gevoel), zwelling, roodheid, stijfheid, 

progressieve standsverandering, etc. Het is onduidelijk 

in welke percentages deze klachten precies voorkomen, 

maar ze worden frequenter gezien bij de knie dan 

bij heupprothesen en meer in de jongere dan oudere 

patiëntengroepen.

Uiteindelijk heeft dit in 2014 landelijk geleid tot 3500 

heup- en 2215 knie protheserevisies. Daarnaast zien 

we wereldwijd een toename in het aantal prothese-

infecties optreden, met steeds resistentere pathogenen. 

In Nederland hebben we het volgens schattingen op 

dit moment over 350-450 chronische protheseinfecties 

waarbij de prothese ook daadwerkelijk dient te worden 

verwijderd om de infectie te kunnen controleren.

Revisiechirurgie

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de afgelopen 

jaren de revisiechirurgie als nieuwe orthopedische 

subspecialisatie ontstaan. 

De revisiechirurgie valt onder de zogenaamde laag-

volume hoog-complexe zorg. Binnen deze groep 

behoort de chronische infectiebehandeling tot de 

meest complexe en invasieve revisiezorg. Doordat ons 

Nieuwe poli voor problemen 
na een knie- of heupprothese 

Ernstige posttraumatische deformiteit

Reconstructie middels correctie osteotomie en rotating hinge 

knieprothese



samenwerkingsverband (Orthopedie Groot Eindhoven: 

Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum) 

bestaat uit 15 orthopeden, hebben wij een aantal 

specialisten die zich specifiek hebben toegelegd op dit 

deelgebied. Ons revisiecentrum is een van de circa 10 in 

Nederland erkende expertisecentra voor de chronische 

prothese-infecties en is het enige erkende centrum in 

Noord-Brabant. 

Naast deze revisies behandelen we ook patiënten die 

wegens een ernstige post-traumatische of congenitale 

afwijking niet in aanmerking komen voor een standaard 

prothese.

Bij iedere patiënt analyseren wij nauwgezet het 

klachtenpatroon. Dit vraagt een grondige anamnese, 

lichamelijk onderzoek en frequent ook aanvullend 

onderzoek in de vorm van stressopnamen, scintigrafie, 

CT-scan, MARS-MRI of gewrichtsvocht-/bloedanalyse. 

Afhankelijk van de diagnose kan er een inschatting 

gemaakt worden van de verbetermogelijkheden. Dit 

kan zijn in de vorm van een conservatieve behandeling 

zoals bijvoorbeeld een steunzool, kniebrace of 

loophulpmiddel. Of middels operatieve interventie met 

partiële of gehele revisie van de verschillende prothese-

onderdelen.

Heupprothesiologie

Wanneer we kijken naar de heupprothesiologie is er 

een aantal revisie-indicaties te onderscheiden: infectie, 

slijtage, loslating, luxatie en malpositie.

De complexiteit van de ingrepen wordt veroorzaakt 

doordat loslatingen of infecties vaak pas laat 

aanleiding geven tot klachten en er frequent al veel 

botverlies is opgetreden. Afhankelijk van leeftijd en 

functioneren van de patiënt kunnen botreconstructies 

‘biologisch’ (middels donorbot) worden verricht 

of middels implantaten. Het voordeel van een 

biologische reconstructie is dat het verlies aan bot 

wordt gecompenseerd en er in de toekomst opnieuw 

reconstructieve opties mogelijk blijven. 

Binnen de knieprothesiologie is er naast de eerder 

genoemde revisieredenen nog een aantal bijkomende 

indicaties, zoals: ligamentaire instabiliteit, patella-

sporingsproblemen en stijfheid.

Doordat er steeds meer reconstructieve opties 

voorhanden zijn en doordat het steeds duidelijker wordt 

dat kleine plaatsingfouten van de prothese aanleiding 

kunnen geven tot ernstige pijn- en functieklachten zijn er 

steeds meer behandelopties. Klachten die voorheen als 

inherent aan een knieprothese werden gezien kunnen nu 

in veel gevallen worden behandeld.

Research

Binnen ons revisiecentrum is research een essentieel 

onderdeel. Al onze revisiepatiënten worden dan ook 

uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek. Hiermee 

leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verbeteren 

van de revisiezorg.

De volgende specialisten verzorgen de 
revisiebehandelingen in het Catharina Ziekenhuis:
Robin van Kempen (knie, heup, infectie) 
Hans Hendriks (heup, infectie)
Coen Jaspars (heup, infectie)
Kees Oosterbos (knie, infectie)
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Periprothetische acetabulumfractuur bij geïnfecteerde heupprothese

Cup in cage’ reconstructie
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Door : I l s e  Ove rdeve s t ,  Ar t s -Mic rob io loog,  S t i ch t ing  PAMM

Resistentie veroorzaakt door ESBL-
producerende Enterobacteriaceae neemt 
over de gehele wereld snel toe. De 
oorzaken van deze toename zijn nog niet 
geheel opgehelderd. De studies uit dit 
proefschrift beschrijven de uitdagingen 
die gepaard gaan met de detectie 
en typering van ESBL-producerende 
Enterobacteriaceae, de prevalentie van 
kolonisatie in de Nederlandse bevolking 
en de mogelijke oorzaken van dragerschap 
van ESBL-producerende Enterobacteriaceae 
als groep, en van O25/ST131 Escherichia coli 
specifiek.

Achtergrond

Extended-spectrum β-lactamase (ESBL) producerende 

Enterobacteriaceae zijn bacteriën die van nature 

voorkomen in de menselijke darm (=dragerschap), maar 

resistent zijn geworden tegen veel antibiotica. Zodra deze 

bacteriën uit de darm komen en een infectie veroorzaken, 

is dit door de resistentie lastig te behandelen. Goede en 

snelle diagnostiek is nodig om een zieke patiënt de juiste 

antibiotica te kunnen geven, maar ook om maatregelen te 

kunnen treffen om te voorkomen dat ESBL-producerende 

Enterobacteriaceae zich verspreiden tussen patiënten.

Detectie- en typeringsmethoden

ESBL-productie zorgt voor resistentie tegen 

cefalosporinen. In vitro wordt deze resistentie 

teniet gedaan door de toevoeging van clavulaanzuur 

of een andere β-lactamaseremmer. Twee geteste 

confirmatietechnieken welke gebaseerd zijn op dit 

principe bleken een lagere sensitiviteit en specificiteit 

te hebben dan 2 geteste selectieve agarplaten (ChromID 

ESBL en EbSA). De geteste confirmatietechnieken 

zijn niet meer op de markt, maar de beide screenings 

agarplaten worden tegenwoordig in de meeste 

Nederlandse microbiologische laboratoria gebruikt.

Naast fenotypische confirmatie van ESBL-productie is 

detectie van de genen die coderen voor de ESBL-productie 

een goede confirmatietechniek. Een micro-array is een 

betrouwbare en efficiënte methode om te screenen 

op en typeren van de meest voorkomende groepen en 

subtypes van ESBL-genen. Ook kan het gebruik helpen 

bij het krijgen van inzicht in de lokale en (inter)nationale 

genotypische epidemiologie en bij het ontdekken van 

uitbraken veroorzaakt door horizontale gen-overdracht.

Met typering kan onderscheid worden gemaakt tussen 

bacteriën die behoren tot dezelfde species, dit is 

essentieel om uitbraken aan te tonen of (inter)nationale 

epidemiologische verbanden van ESBL-producerende 

Enterobacteriaceae te onderzoeken. AFLP en MLST 

zijn hiervoor referentietechnieken. Wij testten twee 

nieuwe methodes; Diversilab© geeft goede resultaten 

als het gaat om onderzoek naar lokale epidemiologie en 

lokale uitbraken. SpectraCell© RA daarentegen, is geen 

goede methode om klonale relaties tussen stammen op 

populatieniveau aan te tonen. 

Verspreiding van ESBL vindt plaats door overdracht van 

ESBL-producerende bacteriën of van plasmiden met 

daarop de ESBL-genen. Bij het bestuderen van uitbraken 

en (inter)nationale epidemiologie hebben wij daarom 

typering op stamniveau gecombineerd met ESBL-

genotypering gebruikt.

Proefschriftbespreking

Extended-spectrum β-lactamase (ESBL) 
producerende Enterobacteriaceae: 
diagnostiek en epidemiologie

Trots op het behaalde resultaat
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wereldwijd verspreid en wordt gezien als de veroorzaker 

van de ESBL-pandemie. Het is heel lang onduidelijk 

geweest waarom deze kloon zo succesvol is. Wij hebben, 

gedurende een uitbraaksituatie in een verpleeghuis, 

een prospectieve cohortstudie gedaan en de O25/ST131 

ESBL-producerende E. coli vergeleken met andere ESBL-

producerende E. coli varianten. Hieruit bleek dat het 

transmissierisico in beide groepen vergelijkbaar was, en 

dat de omgevingscontaminatie verwaarloosbaar was. Wel 

zat er een significant verschil in kolonisatieduur, waarbij 

de O25/ST131 E. Coli stammen zorgen voor een zeer 

langdurige kolonisatie bij de patiënten, waarbij de helft 

van de patiënten meer dan 1 jaar gekoloniseerd blijft. 

Dit is een mogelijke verklaring voor het succes van deze 

kloon wereldwijd. 

Conclusie

Zowel internationaal als in Nederland neemt de 

prevalentie van ESBL toe. Snelle en gevoelige 

detectie- en typeringsmethoden zijn belangrijk bij het 

onderzoeken van de oorzaken van deze toename en 

zijn ook belangrijk om infectiepreventiemaatregelen 

te kunnen implementeren en verspreiding binnen de 

ziekenhuissetting te voorkomen. 

ESBL-kolonisatie en -infectie zijn niet alleen een 

probleem binnen ziekenhuizen maar heeft zich ook 

verspreid in de algemene bevolking. Deels kan dit 

verklaard wordend door de veelvuldige aanwezigheid 

ESBL in kipvlees. Stammen gevonden op kippenvlees zijn 

in veel opzichten vergelijkbaar met isolaten die mensen 

koloniseren of die infecties veroorzaken bij de mens. 

Van alle ESBL-producerende bacteriën is de O25:ST131 

E. coli een bijzondere variant. Deze kloon is erg effectief 

in het koloniseren van patiënten en het veroorzaken van 

infecties. De stam heeft zich goed aangepast aan de mens 

en kan de menselijke darm gedurende jaren koloniseren. 

Promotie 8 april 2015; VuMC (http://dare.ubvu.vu.nl/

handle/1871/52562) 

Take home message:
Dragerschap met ESBL-producerende Enterobacteriaceae 
komt in de gehele bevolking voor en is lastig te 
bestrijden. In het geval van infectie met een dergelijk 
micro-organisme is een ‘tailor-made’ behandeling nodig 
Doelmatige diagnostiek is belangrijk om patiënten 
deze behandeling te kunnen geven. Tegelijkertijd 
is het belangrijk om terughoudend te blijven met 
antibioticagebruik, omdat dit de toename van resistentie 
in de hand werkt.

ESBL in de algemene bevolking 

Sinds het begin van deze eeuw heeft de prevalentie van 

ESBL-producerende bacteriën een vlucht genomen, 

en is het niet meer alleen een ziekenhuisprobleem, 

maar veroorzaken ze ook steeds vaker infecties bij 

patiënten van de huisarts. Gastro-intestinale kolonisatie 

ligt hieraan ten grondslag. Bij een prevalentiemeting 

met behulp van fecale monsters van patiënten die bij 

de huisarts kwamen met gastro-intestinale klachten, 

vonden we een dragerschapspercentage van 10,1%. 

Een prevalentiemeting in het ziekenhuis toonde een 

dragerschapsprevalentie van 4.9%. E. coli bacteriën 

vormden de grootste groep van ESBL-producerende 

bacteriën.

In dezelfde periode (2009) als boven beschreven 

prevalentiestudies, vonden we dat ruim 80% van het 

in Nederland verkochte kipvlees gecontamineerd is 

met ESBL-producerende bacteriën, m.n. E. coli. Bij 

het vergelijken van de E. coli isolaten uit het kipvlees 

met de stammen gevonden in de ziekenhuispopulatie, 

zagen we een grote overlap met betrekking tot MLST 

en AFLP typering, ESBL-genotype, virulentiegenen en 

plasmidekenmerken. Dat E. coli bacteriën uit kipvlees de 

menselijke darm konden koloniseren was reeds langer 

bekend, maar het werd lang betwijfeld of ESBL uit de 

voedselketen een relatie kon hebben met infecties bij 

mensen. Onze studies laten zien dat dezelfde ESBL-

producerende E. coli gevonden in het kipvlees ook 

infecties bij mens kunnen veroorzaken. 

Sommige subtypes E. coli veroorzaken gemakkelijker 

een infectie dan anderen. Fylotype B2 E. coli isolaten 

veroorzaken vaker een infectie dan andere fylotypes. 

Subgroep O25/ST131 neemt een speciale plaats in 

binnen de fylotype B2 E. coli isolaten en wordt vrijwel 

alleen gezien in combinatie met het ESBL-fenotype. 

De O25/ST131 ESBL-producerende E. Coli heeft zich 

Ilse temidden van de professoren
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Door :  E r i c  van  de  Laar ,  medi s ch  e th i cus  en  Jaap  Buth 

vaat ch i rurg

Patiëntveiligheid heeft de hoogste 
prioriteit in het Catharina Ziekenhuis. 
Zodoende is er permanente aandacht om 
de zorg voor de patiënt waar mogelijk te 
verbeteren. De necrologiecommissie houdt 
zich bezig met een hele bijzondere vorm 
van monitoring en kwaliteitscontrole. Zoals 
de naam al zegt, bestudeert zij de dossiers 
van overleden patiënten, om daar lering uit 
te trekken. Want ondanks het grote scala 
aan technologische, zeer geavanceerde 
hulpmiddelen waar artsen tegenwoordig 
op terug kunnen vallen, blijft geneeskunde 
gewoon mensenwerk. En de feilbaarheid 
van de mens laat zich helaas niet opheffen, 
hoe graag we dat ook zouden willen, zeker 

waar de geneeskunde zich op de grens van 
leven en dood begeeft. 

In gespecialiseerde ziekenhuizen waar grote aantallen 

patiënten met complexe aandoeningen worden 

behandeld is een necrologiecommissie geen overbodige 

luxe. In alle Santeon ziekenhuizen zijn deze commissies 

ingericht in de afgelopen jaren.

De commissie van het Catharina Ziekenhuis komt 

een keer per maand bijeen. De dossiers worden eerst 

gescreend door een voorbereidingsgroepje van drie artsen 

(in ons geval een cardioloog, een vaatchirurg, en de 

voorzitter, een intensivist-anesthesioloog). Deze kleine 

groep selecteert de casuïstiek waarvan men verwacht iets 

te kunnen leren. Dat kan gaan om symptomen waarvan 

achteraf wordt beoordeeld dat deze mogelijk eerder 

gesignaleerd hadden moeten worden, diagnostiek die 

mogelijk eerder ingezet had kunnen of moeten worden 

of zeldzame ziektebeelden waarvan wordt geoordeeld 

De necrologiecommissie: 
leren aan de grenzen van het doktersvak

Necrologiecommissie van links naar rechts: Vesna Svircevic (voorzitter, intensivist anesthesioloog), Myra Kruissen (secretaris), Hanneke Beelen (manager kwaliteit en 

veiligheid), Birgit Jacobs (ziekenhuisapotheker). Op de onderste rij: Rolf Michels (cardioloog), Eric van de Laar (medisch ethicus), Jaap Buth (vaatchirurg), 

Charlotte Wetzels (patholoog), Hans Post (cardioloog). Er ontbreken op de foto: Joep Teijink (vaatchirurg) en Lonneke Yo (radioloog)
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Selectie en plenaire bespreking

In geval de verdenking bestaat op een zogenaamde 

calamiteit of overlijden met mogelijk verwijtbaar 

handelen als doodsoorzaak, wordt deze patiënt 

niet besproken in de necrologiecommissie maar 

doorverwezen naar een andere, speciaal daarvoor 

dat deze onder de aandacht gebracht moeten worden van 

de artsen (in opleiding) en verpleegkundig specialisten 

van het Catharina Ziekenhuis. Alles is gericht op het 

voorkomen van te laat gestelde of foutieve diagnoses in 

de toekomst. 

 Casus

Mevrouw G., 62 jaar oud, werd door 
haar huisarts verwezen naar de maag-
darm-leverarts voor al weken bestaande 
bovenbuikklachten. De specialist stelde 
na verder onderzoek de diagnose stenen 
in de galgang met een gestoorde afvloed 
van de gal.

Er werd een ERCP (endoscopische 
retrograde cholangiopancreaticografie) 
gepland. Dit is een endoscopietechniek 
waarbij galstenen die de galweg blokkeren 
kunnen worden verwijderd. Bij de ingreep 
bleek de alvleeskliergang erg smal en 
bochtig waardoor het niet lukte de 
blokkerende galsteen te verwijderen. 
Er wordt besloten een aantal dagen later 
een nieuwe poging tot steenverwijdering te 
ondernemen. Inmiddels worden antibiotica 
en medicamenten ter voorkoming van 
alvleesklierontsteking voorgeschreven. 

Een dag later heeft mevrouw G. steeds 
heviger buikpijn, waarbij pijnstilling 
nauwelijks verlichting brengt. De 
tweede dag na de ingreep blijkt het 
alvleesklierenzym amylase sterk verhoogd. 
Er wordt een CT-scan gemaakt van de buik 
waarop de diagnose alvleesklierontsteking 
wordt bevestigd. Op de derde dag na 
de ERCP procedure verslechtert haar 
algemene toestand en er ontwikkelt zich 
een septische shock. Patiënte wordt naar 
de Intensive Care afdeling overgeplaatst, 
maar alle maatregelen ter stabilisatie van 
de klinische toestand hebben onvoldoende 

resultaat. Mevrouw G. overlijdt op de 
vierde dag na de ERCP.

Naschrift
Een alvleesklierontsteking na een ERCP-
procedure met behandeling van stenen 
in de galwegen is niet zeer zeldzaam, 
het kan in 3,5% van de gevallen 
voorkomen. Echter vrijwel steeds betreft 
het alvleesklierontstekingen van milde 
aard. Zeer sporadisch overlijdt een 
patiënt hieraan. Indien een afloop zo 
dramatisch verloopt als in bovenstaand 
geval dan vindt altijd een uitgebreide 
nabespreking plaats. Dit gebeurt in de 
betreffende specialistengroep, maar 
ook in de onafhankelijk functionerende 
Necrologiecommissie van de Medisch Staf 
van het Catharina Ziekenhuis. In dit geval 
werd geconstateerd dat er sprake was 
van een complicatie, dat wil zeggen een 
beschreven neveneffect van de ziekte en/of 
behandeling.
Nagegaan wordt of de geldende 
procedures en richtlijnen werden gevolgd 
en of er aanwijzingen zijn voor technische 
fouten ten tijde van de procedure. Met 
andere woorden: er vindt zorgvuldig 
onderzoek plaats of er sprake zou 
kunnen zijn van vermijdbaarheid en/of 
verwijtbaarheid. 
In bovenstaand geval werd geconcludeerd 
dat er sprake was van een complicatie 
en niet van schade veroorzaakt door 
zorgverlener of organisatie.

N.B.: Het betreft een gefingeerde casus
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ingerichte commissie, aangezien daar ook een juridisch 

traject aan vast kan zitten. 

De uiteindelijke selectie wordt vervolgens voorgelegd 

aan de voltallige necrologiecommissie. Naast diverse 

specialisten, hebben daar ook een patholoog anatoom, 

een ziekenhuisapotheker, een kwaliteitsadviseur 

en een ethicus zitting in. Samen besluiten ze 

welke gevallen interessant zijn om in een plenaire 

bijeenkomst te presenteren aan de artsen (in opleiding) 

en verpleegkundig specialisten van het Catharina 

Ziekenhuis. Ook die plenaire bijeenkomsten vinden 

maandelijks plaats. Voor de presentaties worden de bij de 

casuïstiek betrokken artsen zelf uitgenodigd. Natuurlijk 

is het leuker om over je successen te komen vertellen aan 

je collega’s, maar zelden hoeft de commissie druk uit 

te oefenen op de gevraagde sprekers, de meesten gaan 

spontaan op de uitnodiging in ondanks dat ze moeten 

komen vertellen dat ze het verloop en de uitkomst van 

hun ingreep vooraf anders hadden ingeschat. Dat vergt 

moed, zelfkritisch vermogen en onderling vertrouwen. 

De sfeer van de besprekingen helpt daarbij, want die 

is integer en respectvol. In die zin is zo’n bijeenkomst 

meteen een prima oefening voor kritisch intercollegiaal 

overleg over gevoelige kwesties.

Leren en verbeteren

Wat leren artsen hier nou van? Dat kan heel verschillend 

zijn. Van ziektebeelden met een hoge mortaliteit en 

moeilijke diagnostiek, zoals darmischemie, worden 

de valkuilen in de diagnostiek en behandeling voor 

alle medisch specialisten nog eens voor het voetlicht 

gebracht. Een casus kan ook aanleiding geven om van 

een ziektebeeld de lokale behandelingsprotocollen aan te 

passen. Vaak is het een medisch-technisch verhaal, maar 

soms geeft het ook aanleiding tot een bredere discussie. 

Zo kan aan de hand van de casus van een patiënt met een 

tumor in de blaas de zorg rond het levenseinde uit de 

doeken gedaan worden. In dit geval was men al zo ver 

dat er afspraken gemaakt waren over euthanasie. Door 

ernstige pijnklachten en toediening van morfine wordt 

afgeweken van dat scenario. Hoe communiceer je dat 

met familie, als zij dat voelen als het verbreken van de 

belofte door de arts? Wanneer is euthanasie toegestaan? 

Wanneer palliatieve sedatie? Bij de bespreking van 

casuïstiek over klepvervangingen via de lies (Tavi’s), kan 

het na de nauwkeurige uitleg van de cardioloog over de 

procedure, de succespercentages en risico’s, ook zo maar 

gaan over de maatschappelijke scepsis ten aanzien van 

nieuwe medische technologie en de zorgkosten. Hoe 

positioneer je je als ziekenhuis, en als maatschap in dat 

spanningsveld van de optimale zorg voor je patiënten en 

de kritische blik uit de politiek en samenleving of je als 

arts wel voldoende je grenzen aanvoelt. Grosso modo 

leveren necrologiebesprekingen een tweetal belangrijke 

zaken op: enerzijds concrete inzichten en verbeterpunten 

over behandelingen, voor zowel de betreffende 

individuele arts als de hele medische staf en anderzijds 

gevoel voor de complexiteit van het vak, het leren 

omgaan met de mogelijkheden en de grenzen ervan. De 

necrologievergaderingen zijn zo een belangrijke rol gaan 

spelen.



HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 201525

Uitgelicht

Marathon Eindhoven 2015: 
terugblik

Door :  Pe t e r  JCM van  Le euwen,  r eva l idat i ear t s 

CZE  en  L ibra  r eva l idat i e  en  audio log i e  lokat i e 

B l ix embosch  en  ar t s  medi s che  commiss i e 

marathon  E indhoven.

Op 11 oktober was het in Eindhoven 
een drukte van belang. Dit in verband 
met de marathon die elke 2de zondag 
in oktober wordt georganiseerd. 
Deze marathon is uitgegroeid tot het 
grootste eendaagse sportevenement 
in Brabant. Er deden 24.000 lopers mee 
en waren zo’n 200.000 toeschouwers. 
 

De lopers konden op deze prachtige dag 
deelnemen aan diverse afstanden, van 
1,5 km tot de hele marathon en de leeftijd 
varieerde van heel jong (kleuters) tot 
ver in de zeventig. Hoewel de marathon 

momenteel door een commercieel bedrijf (Golazo) 
wordt aangestuurd, wordt het overgrote deel van de 
werkzaamheden door vrijwilligers gedaan (1.500). 
Behalve op de dag zelf is een aanzienlijk aantal mensen 
het hele jaar bezig om de marathon tot een volksfeest te 
maken. Zo ook de medische opvang tijdens de marathon. 
Al op de avond na de marathon vond de eerste evaluatie 
van de medische commissie plaats waarbij knelpunten 
zijn besproken en waarbij die zijn omgezet naar acties 
voor de voorbereidingen voor volgend jaar. 

Meerdere instanties
Bij de medische opvang tijdens de marathon is een 
aantal instanties betrokken. De medische commissie 
van de marathonorganisatie bestaat uit een arts en 
een medisch coördinator. Verder is er het Rode Kruis, 
Service Medical1 (een landelijke organisatie die bij 
grote sportevenementen kan worden ingehuurd met 
deskundig personeel, en materialen), 4 ambulances plus 
2 ambumotoren (gecoördineerd vanuit het GHOR2) en 
een massageteam. Bij elkaar een groep van zeker 150 
personen. Daarnaast is er ook een centrale meldkamer 

1 In 2015 is deze organisatie onderdeel geworden van het Rode Kruis.

2 GHOR is Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
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Onvoldoende getraind
Aan de marathon, maar zeker aan de halve marathon en 
de 10 km doen mensen mee die vaak goed getraind zijn, 
maar ook mensen die zich door een weddenschap in de 
kroeg hebben laten overhalen mee te doen en eigenlijk 
onvoldoende getraind zijn of onvoldoende ervaring 
hebben opgedaan met zo’n loop. Opgezweept door de 
andere lopers, het publiek en de muziek wordt voor hen 
het indelen van de loop lastig. Men is dan geneigd te snel 
te vertrekken en betaalt daarvoor op het einde de tol. 
Door aanmoedigingen en omdat men weet dat familie 
aan de finish staat lukt het nog wel om de finish te halen, 
maar daarna zie je dat de loper door het wegvallen van 
de spierpomp na de finish in de problemen komt. 

De temperatuur was dit jaar rond de 14 graden. Dat is 
prima om te lopen, maar uit de zon en wachtend op 
de medaille koelde menig atleet fors af. Het overgrote 
deel herstelde spoedig, maar sommigen lukte dat niet. 
Zij werden door de mensen van het Rode Kruis uit de 
menigte gehaald en meegenomen naar de medische 
post. De hydratie en onderkoeling leidt tot een 
bewustzijnsvermindering waardoor de betreffende atleet 
geen betrouwbare informatie kan verstrekken. Gelukkig 
hebben we er enkele jaren geleden als medische 
commissie op aangedrongen om op de startnummers 
ook medische informatie te vermelden. Lopers worden 
uitgenodigd en eigenlijk dringend geadviseerd om 
medische problemen en medicatie op het nummer te 
zetten. Ook een telefoonnummer dat gebeld kan worden 
wordt gevraagd op het nummer te (laten) zetten. Op 
deze wijze kunnen we familieleden bereiken en hen 
informeren waar ze hun sporter kunnen vinden. Deze 
waardevolle informatie wordt meegegeven naar het 
ziekenhuis indien een loper hier naar toe moet worden 
doorgestuurd. Ondanks een goed georganiseerde 
opvang blijkt bij dit soort sportevenementen 1 op 100.000 
deelnemers (acuut) te overlijden. Ook de marathon 
van Eindhoven heeft dit in het verleden al meerdere 
keren moeten meemaken. Ook als de medische opvang 
goed is verlopen blijkt dit steeds weer een grote klap 
voor degenen die bij de medische opvang betrokken 
zijn. Gelukkig blijft dit een uitzondering, en ook het 
aantal mensen dat ‘in de problemen kwam’, is gezien 
de enorme menigte die aan de marathon of één van de 
andere lopen meedoet, beperkt gebleven. 

waarbij Rode Kruis, wedstrijdorganisatie, politie en 
ambulancedienst nauw samenwerken om de veelheid 
van oproepen en meldingen te kunnen stroomlijnen. 

Grote medische posten
De medische voorzieningen zijn over het hele parcours 
verspreid. Gelijkmatig verdeeld zijn er de Rode Kruis-
posten, waar AED’s aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 3 
grote medische posten. Eén bij de finish, één aan het 
eind van de Oirschotsedijk en één in het beursgebouw 
(waar startnummers gehaald kunnen worden en 
mensen zich kunnen omkleden). Deze grotere posten 
zijn voorzien van medische apparatuur om acute op-
vang te kunnen doen. Infuusmogelijkheden, zuurstof, 
ECG-apparatuur maar ook hechtsets. De eerste opvang 
geschiedt door mensen van het Rode Kruis, maar bij 
twijfel worden de ‘patiënten’ gelijk overgedragen aan 
het medisch personeel van Service Medical (Artsen 
zoals huisartsen, IC-, ambulance- en spoedgevallen-
verpleegkundigen) en op het parcours aan de 
ambulancedienst. 

Onderkoeling en oververhitting
Het lopen van een marathon is een aanslag op vele 
fysiologische systemen in het lichaam. Allerlei vormen 
van ontregeling komen voor. Wat eigenlijk altijd 
voorkomt is veel vochtverlies. Ook zeer goed getrainde 
atleten die tijdens de marathon regelmatig drinken 
verliezen veel vocht. Maar ook problemen met de 
temperatuurhuishouding treden op, zowel onderkoeling 
als oververhitting. De eerste opvang zal zich dus ook 
richten op stimuleren van vochtintake en voorkomen van 
verdere ontregeling van de temperatuur. Bij meerdere 
atleten moet door infuusbehandeling vocht worden 
aangevuld. Omdat er een veelheid aan verschijnselen 
kan optreden moet steeds een vlotte individuele 
inventarisatie plaatsvinden met een daarop afgestemde 
interventie. Indien herstel onvoldoende snel plaatsvindt 
of het beloop hierom vraagt vindt insturen naar de 
Spoedeisende Hulp van de diverse ziekenhuizen plaats. 
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Evaluatie
Zoals eerder vermeld hadden wij onze eerste evaluatie 
van de marathon al op de avond na de marathon. Van 
het Rode Kruis, de diverse posten onderweg en ambulan-
cedienst kregen we feedback over de problematiek en de 
aantallen van lopers die van onze hulp gebruik moesten 
maken. Wat jammer is, maar door privacywetgeving niet 
meer mag, is dat we geen enkele terugkoppeling meer 
kunnen krijgen over de lopers die in de ziekenhuizen 
terecht zijn gekomen. 

De afgelopen 14 jaar en zo ook dit jaar was ik op de 
avond van de marathon moe maar voldaan, omdat ook 
dit jaar de marathon van Eindhoven een waar feest was. 
Ik heb die dag weer mogen ervaren hoeveel plezier zo’n 
loopevenmens brengt voor deelnemers en publiek. 
Medisch gezien zie je alle vormen en combinaties van 
tijdelijke fysiologische ontregeling (bij over het algemeen 
gezonde mensen) voorbijkomen en dat is steeds weer 
leerzaam, boeiend en verrassend. 



De redactie van HaCaSpect wenst u 
mooie feestdagen en een liefdevol 
en gezond 2016 toe

De favoriete foto van Willem Binnendijk

Dertien jaar heeft HaCaSpect gebruik mogen maken van de fotografie van Willem Binnendijk. Hij is 
onlangs gestopt met zijn werkzaamheden voor het Catharina Ziekenhuis. Willem zocht in iedere foto een 
stukje meerwaarde. De bijgaande foto geeft zijn manier van werken goed weer; in HaCaSpect nummer 19 
is deze foto geplaatst bij het artikel over alcoholschade onder jongeren. Willem koos een zaaltje, zette een 
kratje bier neer, trommelde neven en vrienden op en ensceneerde met veel plezier deze setting. 
De redactie wil Willem bedanken voor zijn niet aflatende inzet en voor de manier waarop hij met 
fotografie omging. 


