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Nummer 36

Onderwijsagenda

Bedside teaching 2019

Vaardigheidstraining huisartsen

17 september, 22 oktober, 19 november, 17 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
15 - 18 april 2020, Napels
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.

ECG basis cursus 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober,
30 oktober, 6 november

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

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.

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
In HaCaSpect nummer 36 treft u een gevarieerd
aanbod aan informatieve artikelen.
Onze diabetesverpleegkundigen delen graag de
ervaringen met u die zij hebben opgedaan met
de nieuwe diabetesmedicatie. Er wordt al veel
samengewerkt en kennis gedeeld op het gebied
van diabetes mellitus in de regio, en een regionaal
formularium is in ontwikkeling, waarin de
plaatsbepaling van de nieuwe diabetesmedicatie
wordt opgenomen. Mogelijk dat deze input een
bijdrage hieraan kan leveren.
Op het gebied van de urologische zorg zijn er
mooie ontwikkelingen waarmee de zorg wordt
verbeterd. Enerzijds door samenwerking op het
gebied van robotoperaties bij prostaatkanker,
anderzijds door de toepassing van verbeterde
technieken bij de behandeling van LUTS.
Uiteraard bespreken we weer een handige app
voor in de dagelijkse praktijk, en wordt er een
naslagartikel geboden waarin de ins en outs van
plaatsing van een gastrostomie worden besproken.
Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen
hebben, dan is er in het najaar een symposium over
dit onderwerp te bezoeken. Ook is er het afgelopen
jaar weer op diverse wijzen kennis gedeeld; een
aantal van de sprekers/docenten blikken hierop
terug.
In de rubriek Huis en Haard stellen nieuwe
collega’s zich aan u voor.
Tot slot nog een kijkje in de strategische koers van
het Catharina Ziekenhuis. In dit eerste artikel van
een tweeluik een toelichting op wat de patiënt zal
merken van deze nieuwe koers.

Inhoud
Pagina 4-7
Ervaringen van nieuwe diabetesmiddelen in
tweede lijn
Pagina 8-9
Prosper Samenwerkende
prostaatkankerklinieken
Pagina 10-11-12
Urolift: een nieuwe behandeling voor LUTS
ten gevolge van prostaathyperplasie
Pagina 13
App: ‘Van alcohol tot XTC’ van IrisZorg
Pagina 14-15-16-17
Huis en haard
Pagina 18-19-20-21
Symposium Chronische Nierschade
Pagina 22-23
Grenservaringen
Pagina 24-25
Uitgelicht
Pagina 26-27-28
Laten we samen de toekomst creëren
Pagina 29-30-31-32
Promotie-onderzoek
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Ervaringen van nieuwe diabetesmiddelen
in tweede lijn
antidiabetica, zoals de SgLt2 remmers. Deze laten we echter in dit
artikel buiten beschouwing.
Nu in de NHG standaard in stap 3 en 4 ook het gebruik van GLP1 therapie vermeld staat, zou men kunnen kijken bij patiënten
met minimaal 3 maanden op een langwerkende insuline therapie
met een BMI ≥ 30 kg/m2 (of BMI ≥ 35 kg/m2 welke een maximaal
verdraagbare dosis metformine en SU voorgeschreven krijgen), een
GLP-1 receptor agonist een therapeutische meerwaarde heeft. Voor
de patiënt valt er zeker meer gezondheidswinst te behalen. Denk aan
verlaging (of soms zelfs stoppen) van de insulinedosering (waardoor
minder kans op hypoglykemiëen), gewichtsverlies en cardiovasculaire
protectie. Uit recente studies is naar voren gekomen dat bijvoorbeeld
semaglutide 26% risico reductie geeft op Major Adverse Cardiac
Events (= MACE). Aangezien ongeveer 50% van de type 2 diabetes
patiënten sterft aan cardiovasculaire complicaties, is dit beschermend
effect op lange termijn van groot belang voor deze patiënten.
Ook de inzet van ultralangwerkend insulineanalogen geven een
duidelijke verbetering in de instelling van patiënten op een 1x daags
basale insuline met minder variabiliteit in bloedglucosewaarden en
minder gewichtstoename.
We zullen proberen een korte omschrijving te geven van onze
ervaringen/bevindingen als diabetesverpleegkundigen binnen de
tweede lijn. Voor onderbouwing en verdere uitleg willen we verwijzen
naar officiële stukken en studies.

D o o r: D i an a Wi jn e n B r e gje Ha r ks ,
d i a be te s v e r p l e e gk u n di ge n C a t ha r ina Zie ke nhuis
E i n d h ov e n

Als de patiënt met diabetes
op een bepaald moment niet
goed gereguleerd is, moet
men gaan kijken naar een
alternatieve behandeling.
Vanuit praktisch oogpunt
bekeken, is dit switchmoment
mogelijk een goed moment voor
herevaluatie en is het goed om
stil te staan bij de vele nieuwe
behandelmethoden op het
gebied van diabetes. De kennis
over ontwikkelingen op onder
andere diabetesgebied worden
via ketenzorg en transmurale
samenwerking al met elkaar
gedeeld. Deze samenwerking is
van groot belang voor de groep
patiënten met diabetes. Door
onze ervaringen met de nieuwe
diabetesmiddelen binnen de
tweede lijn te delen, hopen wij
dat de nieuwe middelen ook
in de huisartsenpraktijk een
bijdrage kunnen leveren aan het
optimaliseren van zorg voor de
patiënt.

Ontwikkelingen op het gebied van insulines
Biosimilars
Sinds 2014 is er een biosimilar van glargine 100 (Lantus®) op
de markt, namelijk Abasaglar®. Biosimilars zijn bijna identieke
versies van innovatieve biologische geneesmiddelen. Een aantal
zorgverzekeraars stuurt middels het preferentiebeleid aan op het
switchen van Lantus naar Abasaglar.
Echter bij patiënten die al worden behandeld met insuline moet een
eventuele switch zorgvuldig worden overwogen in samenspraak
tussen de arts/behandelaar, de apotheker en de patiënt.

De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe
tweede generatie insulineanalogen (ultra
langwerkend), combinatiepreparaten
(insuline/GLP-1) en GLP1 agonisten
beschikbaar gekomen voor de patiënt met
diabetes.
We denken hierbij aan glargine 300
(Toujeo®) en glargine 100 lixisenatide
(Suliqua®), degludec (Tresiba®),
semiglutide (Ozempic®), mix van aspart/
degludec (Ryzodeg®) en degludec/
liraglitude (Xultophy®). Er zijn ook nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van orale

Belangrijk voor u als zorgverlener te weten dat dit preferentiebeleid:
• Niet geldt voor alle patiënten, maar uitsluitend voor patiënten
die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars die een preferentiebeleid
voeren;
• Uitsluitend geldt voor insuline glargine 100 E/ml, en niet voor
insuline glargine 300E/ml (Toujeo®). Toujeo® valt ten allen tijden
buiten het preferentiebeleid;
• Mocht u overwegen patiënten om te zetten naar een biosimilar,
volg dan het stappenplan van de NDF; “Aandachtspunten voor
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Gilamonster: Het eiwit exenatide vormt de basis voor een medicijn ter behandeling van diabetes type 2. (bron Wikipedia)
Foto: I, Blueag9, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2292282

•

overstap patiënten van/naar biosimilar
insulines(1)”;
Als uw patiënt aangeeft niet over te
willen stappen dan kan dit, uw patiënt
blijft dan op dezelfde insuline.

Tweede generatie Ultra langwerkend
insulineanalogen (Toujeo® en Tresiba®).
Recent zijn deze 2 ultra langwerkende
insuline analogen in een studie met
elkaar vergeleken: de conclusie was dat er
onderling meer overeenkomsten waren dan
verschillen5. In de praktijk zien wij dat beide
ultra langwerkende insulines voordelen
(verbeteren beide de glykemische controle
met daarbij een lage kans op hypo’s) kunnen
hebben voor de patiënt vergeleken met de
eerste generatie langwerkende insulines.
Zowel Toujeo (300e/ml) als Tresiba (200e/
ml) zijn geconcentreerder dan “reguliere
langwerkende insulines (100E/ml)” zodat
bij Toujeo slechts 1/3 van het volume en
bij Tresiba ½ van het volume geïnjecteerd
hoeft te worden vergeleken met “reguliere
langwerkende insulines (100E/ml)”. Let op

5

dat omrekenen hierbij niet nodig is want instellen gaat op eenheden.
Het kleinere volume zorgt voor veel waardering in de praktijk met
minder kans op infiltraatvorming en verhoging van het welbevinden
van de patiënt door minder injectiemomenten.
Een groot gemak voor de patiënt is namelijk dat splitsen van de dosis
bij veel eenheden niet meer nodig is. De flexibiliteit in toediening
maakt beide middelen ideaal voor gebruik bij wijkzorg, maar
ook voor de patiënten zelf. De toedieningssystemen zijn licht en
gemakkelijk in gebruik (ook voor mensen met minder kracht in hun
handen).
In een gezamenlijk gesprek met de patiënt bepalen we vervolgens
welke insuline het beste past en kan voldoen aan de wensen van de
patiënt. Insulinetherapie is en blijft maatwerk!
Toujeo® is een driemaal geconcentreerde glargine 100 (Lantus®).
Hierdoor komt de werkzame stof geleidelijk vrij wat zorgt voor
een langere werkingsduur van 24-36 uur en een vlakker, stabieler
glucoseverlagend effect met minder bloedglucose schommelingen
(dus minder hypo’s). Wij ervaren over het algemeen dat patiënten met
Toujeo® minder variatie over de dag laten zien. Daarnaast wordt de
grotere flexibiliteit van toedienen (tot 3 uur voor of tot 3 uur na hun
gebruikelijke injectietijdstip) erg gewaardeerd in de praktijk. Toujeo®
is beschikbaar in een voorgevulde pen, de SoloStar (injecteren tot
maximaal 160 eenheden in 1 keer). In juni 2019 komt de Toujeo®
DoubleStar op de markt, een voorgevulde pen met de meeste inhoud
HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten juli 2019

(900 eenheden) met een maximale dosis van
160 eenheden in één injectie. Vergeleken
met Lantus® solostar gaat deze Toujeo®
DoubleStar 3x langer mee, dus 3x minder
voorraad en 3x minder afval. Tresiba® heeft
een werkingsduur tot 42 uur met een hoge
mate van flexibiliteit in toediening (minimaal
acht uur tijdsverschil te hanteren tussen twee
toedieningen), en dus uitermate geschikt
voor mensen die in ploegendienst werken of
veel reizen. Tresiba® is beschikbaar in een
voorgevulde pen, de Flextouch. Tresiba®100
E
/ml (stappen per 1 eenheid en doseerbaar
van 1-80 eenheden per injectie) of
Tresiba®200 E/ml (stappen per 2 eenheden en
doseerbaar van 2-160 eenheden per injectie).
Keuze is afhankelijk van het aantal eenheden
dat de patiënt nodig heeft.
Praktische tips bij overzetten op ultra langwerkend
insulineanalogen:
• Start met 10 eenheden en verhoog op
geleide van bloedglucosewaarden en
individuele streefwaarde;
• Bij overzetten van reeds bestaande
insulinetherapie, neem altijd 80% van
het aantal eenheden wat men op dat
moment injecteert en pas aan op geleide
van de bloedglucosewaarden;
• Te overwegen in te zetten bij snelle
spuitinfiltraatvorming of hoge
doseringen insuline.

GLP1-agonisten
Het overall effect is dat de bloedglucoseconcentratie daalt en door
de vertraagde maagontlediging er minder voedsel wordt ingenomen,
wat leidt tot gewichtsafname. Het zijn zeker goede middelen als
alternatief voor (maaltijd)insuline4.
Onze ervaring is dat je bij maximale inzet OAD ’s en een
BMI > 35 kg/m2 het beste kunt kiezen voor een (langwerkend) GLP1 als alternatief voor overzetten op 1xdgs insuline. Mede omdat het
vermijden van hypo’s van groot belang is. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan Semaglutide (Ozempic® - langwerkend - 1x pw injecteren),
Liraglutide (Victoza®- kortwerkend - 1xpd injecteren), Dulaglutide
(Trulicity®- langwerkend - 1x pw injecteren). Deze middelen werken
met name op de nuchtere bloedglucose en stimulering van endogene
insulineproductie.
Als alternatief voor overzetten op een maaltijdinsuline
(BMI > 30 kg/m2 en minimaal 3 mnd basale insuline in combinatie
met metformine gebruik) kun je het beste kiezen voor bijvoorbeeld
Exenatide (Bydureon® 1x pw injecteren / Byetta® 2x pd injecteren) of
lixisenatide (Lyxumia® 1x pd injecteren). Deze groep middelen werken
met name op de post prandiale bloedglucosewaarden en zorgen voor
vertraging van maagontlediging.
Combinatiepreparaten ultra langwerkende insuline met Glp1
(Suliqua® en Xultophy®)
Deze groep middelen kunnen worden ingezet indien de streefwaarden van het HbA1c niet worden behaald. Voorschrijven door
huisartsen is nu ook mogelijk. Het voordeel hiervan is afname van
lichaamsgewicht, minder kans op hypoglycemieen, geen koolhydraten tellen en minder vingerprikken. Naast deze voordelen zitten
deze middelen voor 1x daagse toediening gecombineerd in één pensysteem. Dit geeft nog als extra voordeel van minder injecties en
minder bijwerkingen, vergeleken met de losse combinatie insuline en
GLP1 analoog.

Stap 1

Metformine (start 500 - 850 mg 1 dd, max. 1000 mg 3 dd)

Stap 2

Voeg een sulfonylureumderivaat toe (bij voorkeur gliclazide*; langwerkend: start 30 mg 1 dd,
max. 120 mg 1 dd: middellangwerkend: start 80 mg 1 dd, max. 80 mg 3 dd)

Stap 3

Voeg (middel)langwerkende insuline eenmaal daags toe (bij voorkeur NPH-insuline).
Alternatief (op indicatie): DPP-4-remmer of GLP-1-receptoragonist**

Stap 4

Intensiveer insulinebehandeling (tweemaal daags mixinsuline of basaal bolusregime)
Alternatief (op indicatie): DPP-4-remmer of GLP-1-receptoragonist**
* Twee verschillende tabletpreparaten met verschillende farmacokinetische eigenschappen (30/60 mg
(langwerkend) en 80 mg (middellangwerkend)). Wissel niet tussen de preparaten en combineer ze niet.
** Zie Toelichting stappenplan.

Medicamenteuze therapie
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Praktische tips bij GlP1 gebruik:
• Xultophy® (Degludec/liraglitude) -> met
name geschikt voor optimaliseren van
nuchtere bloedglucosewaarden;
• Suliqua®( Glargine 100/lixisenatide) ->
met name geschikt voor optimaliseren
van postprandiale bloedglucosewaarden;
• Geef het advies om kleine porties te
gaan eten, langzaam te eten, te stoppen
met eten als ze vol zitten (dus niet laten
verleiden tot extraatjes). Dit voorkomt
de bijwerking van misselijkheid voor een
groot deel;
• Geef goede uitleg bij start over
mogelijke bijwerkingen (en dat deze
ook over kunnen gaan), dit voorkomt
teleurstelling bij de patiënt.

•

•

•
•

1	https://www.knmp.nl/downloads/aandachtspunten-vooroverstap-naar-biosimilar-insulines
2	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6169664/
(referentie OptinD studie)
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612802/)
4	https://www.pw.nl/achtergrond/2019/glp-1-agonisten-goedalternatief-voor-insuline
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30104294

Samenvattend kunnen we zeggen
dat door de komst van deze nieuwe
middelen
Patiënten zich vaak beter voelen,
waarschijnlijk door minder variabiliteit
van de bloedglucosewaarden en minder
hypoglycemieën;
Er een verhoogde therapietrouw
wordt gezien, waarschijnlijk
door meer flexibiliteit/vrijheid in
toedieningsmogelijkheden3;
Deze middelen een gunstig effect
hebben op cardiovasculaire protectie;
Er minder gewichtstoename wordt
gezien dan bij de ‘oudere’ middelen.

Het gevoel van een patiënt is niet in een
studie geobjectiveerd, maar is ons inziens
wel de belangrijkste meerwaarde in het
kiezen van een alternatieve behandeling in
plaats van insuline. Want uiteindelijk willen
we toch allemaal de beste behandeling voor
onze patiënten!
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Prosper Samenwerkende
prostaatkankerklinieken
D o o r: Ev e l i n e v an de V e n , s e nior r e d a ct e ur

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
Catharina Ziekenhuis Eindhoven en
Radboudumc werken al sinds 2013
met elkaar samen voor de behandeling
van prostaatkanker, waarbij de
prostaatverwijdering met behulp van een
robot plaatsvindt op één centrale locatie:
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).
Na jarenlang achter de schermen continu
verbeteringen te hebben geboekt, is deze
intensieve samenwerking donderdag 13
juni bekrachtigd met een officiële naam:
Prosper.
Urologen van de drie ziekenhuizen voeren alle operaties
voor de verwijdering van prostaatkanker uit met de Da
Vinci robot op de Prosper locatie CWZ. Ze hebben zich de
afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in deze manier
van opereren en ervaring opgedaan in toonaangevende

centra in Europa en Amerika. De urologen hebben
tot nu toe meer dan 2000 robotoperaties uitgevoerd .
Met ongeveer 300 operaties op jaarbasis behoort het
Prosper prostaatcentrum tot de top drie van Nederland.
“Door alle kennis en kunde te bundelen, weten we
meer, kunnen we meer en bereiken we véél meer.” In
het Prosper prostaatcentrum wordt geopereerd met het
nieuwste type operatierobot in een hiervoor speciaal
gebouwde operatiekamer”, vertelt CWZ-uroloog dr.
Jean-Paul van Basten. “Wij ambiëren tot de absolute
Wereldtop te behoren. We hebben veel ervaring en veel
know-how. Het gaat nu om de finesses. Om de juiste
indicatie te stellen voor een operatie verrichten wij
moderne diagnostiek middels MRI van de prostaat en
doelgerichte biopten en wordt op indicatie een nucleaire
PSMA/FACBC-PET CT scan uitgevoerd. Immers hoe beter
de diagnostiek, hoe beter de indicatie en hoe beter de
behandeluitkomst. Bij de besluitvorming over de aard
van de behandeling wordt de patiënt zoveel mogelijk
betrokken middels een keuzehulp en ‘shared decision’.”

Van links naar rechts: Eric Vrijhof, uroloog Catharina Ziekenhuis, Jean-Paul van Basten, uroloog Canisius Wilhemina Ziekenhuis, Michiel Sedelaar, uroloog
Radboudumc en Rik Somford, uroloog Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.
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Neurosafe
Binnen Prosper wordt veel onderzoek gedaan naar
operatietechniek door middel van video-analyse. “We
houden alle operatie-uitkomsten nauwkeurig bij en
door operatieprocedures terug te kijken, leren we welke
facetten van de operatie leiden tot betere resultaten’’,
aldus datamanager en verpleegkundig-specialist Joost de
Baaij van het CWZ. Elk kwartaal vindt de terugkoppeling
plaats op het niveau van de individuele operateur. Om
de operatie uitkomsten nog verder te verbeteren wordt
er in het Nijmeegse centrum zoveel mogelijk zenuw
sparend geopereerd. In navolging van de Martinikliniek
in Hamburg wordt tijdens de operatie de zogenaamde
NeuroSafe techniek toegepast waarbij maximaal
zenuwen worden gespaard voor behoud van continentie
en potentie. Dit betekent in de praktijk dat tijdens de
prostaatoperatie door de patholoog de snijranden van de
prostaat worden beoordeeld en zo nodig kan er bij niet
schone snijranden extra weefsel worden weggehaald om
de gewenste radicaliteit te bereiken.

Precisiediagnostiek in een regionaal netwerk
Het operatiecentrum is bezig een regionaal netwerk
te vormen. Momenteel is er weliswaar een intensieve
samenwerking met Weert, Geldrop en Boxmeer maar is
aansluiting binnen het netwerk nog niet geformaliseerd.
Ook is er een intensieve samenwerking met de landelijke
Androsklinieken. Binnen het regionale netwerk wordt
voorafgaand aan de prostaatpuncties een MRI van de
prostaat gemaakt, om eventuele afwijkingen in kaart
te brengen. “Deze techniek is ontwikkeld samen
met hoogleraar radiologie Jelle Barentsz van het
Radboudumc”, aldus uroloog Rik Somford. De MRI
voorafgaand aan een operatie samen met de NeuroSafe
techniek zal de uitkomsten verder verbeteren. Op dit
moment ligt het percentage erectiestoornissen rond
de 70 procent en incontinentie rond de 25 procent.
Van Basten: ”Met MRI, NeuroSafe en video-analyse
verwachten we het percentage mannen dat na de operatie
incontinentieklachten heeft, terug te dringen tot beneden
de 5 procent en erectieproblemen tot beneden 30
procent.”

Patholoog Saskia Zomer van het CWZ: “NeuroSafe is een
nieuwe maar kostbare techniek die we graag toepassen,
maar is niet bij alle patiënten nodig, bijvoorbeeld bij
een beperkte prostaattumor. Dat gaan we gezamenlijk
uitzoeken.” De eerste resultaten zijn gunstig. Catharina
Ziekenhuis uroloog Eric Vrijhof: “Onlangs is een relatief
jonge patiënt met een agressieve prostaattumor zenuw
sparend geopereerd met NeuroSafe, wat ik anders beslist
niet had gedurfd wegens de uitgebreidheid van de tumor.
Het pathologisch resultaat was gelukkig goed en de
zenuwen zijn dus behouden gebleven. Daar doen we dit
voor!” De eerste resultaten zijn dus zeer bemoedigend,
maar verder onderzoek is nodig om de effectiviteit en
kosten van de NeuroSafe te analyseren.
Radboud uroloog Michiel Sedelaar: ”We hebben goed
gekeken naar de Duitse Martini Klinik in Hamburg waar
jaarlijks meer dan 2000 operaties worden verricht. In de
Martini Klinik is de samenwerking met de UniversiteitEppendorf essentieel. In ons centrum is er nauwe
samenwerking met de Radboud Universiteit en wordt
veel onderzoek gedaan naar precisiediagnostiek middels
MRI en PSMA scans.”
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Urolift: een nieuwe behandeling voor LUTS
ten gevolge van prostaathyperplasie
D o o r: Er i c V r i jh of, u r ol oog

De Urolift is een relatief nieuwe
transurethrale procedure die gebruikt
kan worden bij de behandeling van LUTS
ten gevolge van prostaat hyperplasie.
De voordelen van deze procedure zijn
met name het volledig behoud van
seksuele functies (dus ook ejaculaties)
en het minimaal invasief karakter van
deze ingreep die onder sedatie of lokale
verdoving kan plaatsvinden in dagopname.
Hieronder geven wij een uiteenzetting
hoe het systeem functioneert en hoe onze
eerste ervaringen zijn geweest met deze
nieuwe methodiek.
Het trans-prostatisch implantatiesysteem (Urolift®),
trekt prostaatweefsel op zonder dit te verwijderen
(figuur 1). De applicatie is minimaal invasief en gebeurt
via trans urethrale benadering. Gericht geplaatste

permanente implantaten (ankers) veranderen de vorm
van de prostaat en geven verlichting van de obstructie
door het openzetten van de urethra prostatica, zonder
prostaatweefsel weg te nemen (figuur 2). Het Catharina
Ziekenhuis is hiermee in 2012 gestart en heeft circa 150
patiënten hiermee geholpen. Inmiddels is de Urolift
een door Zorg Instituut Nederland erkende en vergoede
procedure.
De Urolift is klinisch bewezen effectief voor de
behandeling van lagere urinewegsymptomen (LUTS)
als gevolg van benigne prostaathyperplasie (BPH).
Deze Urolift behandeling is vooral geïndiceerd bij
mannen die niet (meer) reageren op medicamenteuze
behandeling en/of behoud willen van seksuele functies
of zij die een minder invasief alternatief zoeken voor
bestaande chirurgische ingrepen voor BPH zoals TURP
of Greenlight laser. Deze chirurgische methodieken gaan
vaak gepaard met significante seksuele bijwerkingen en
complicaties zoals blaashalscontractuur, urethrastrictuur,
nabloedingen of incontinentie. Mede door de

Figuur 1: UroLift® System. Pistoolachtig instrument waaruit de ankers en draden geschoten worden vanuit de tip. Foto invoeging het buiten-anker van nitinol en
binnen-anker van RVS (zie schaal)
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Figuur 2: De verschillende stappen in de plaatsing van het Urolift Systeem van plaatsing van de sonde (geheel links) tot aan de creatie van een
urethraal kanaal (geheel rechts).

Figuur 3: Klinische resultaten van het Urolift systeem voor studies van Roehrborn et al.

mogelijkheid om de procedure uit te voeren onder sedatie
cq, plaatselijke verdoving in de poliklinische situatie,
biedt de trans-prostatische implantatiebehandeling
snelle en duurzame verlichting van de symptomen met
verlaagde kans op de boven beschreven morbiditeit en
met behoud van seksuele functionaliteit.
Klinisch bewijs
In alle gepubliceerde studies, is er 0% incidentie van
de novo retrograde ejaculatie gerapporteerd. Dit is een
ongunstige bijwerking van andere chirurgische BPH
ingrepen. Twee afzonderlijke gerandomiseerde Urolift
studies hebben aangetoond dat de erectiele functie
gehandhaafd blijft bij mannen met geen of milde
erectiestoornis (figuur 4). Beide studies concluderen dat
het trans-prostatisch implantaatsysteem een verbetering
geeft van LUTS klachten, met behoud van erectiele
functie en ejaculatie. Uit eigen analyse bij 70 patiënten
komen wij tot dezelfde bevindingen. Het effect is vooral
merkbaar in de verbetering van klachten door prostaat
obstructie zoals; residugevoel, frequent plassen, urgency,
portiegewijs plassen of meepersen tijdens de mictie. Al
deze factoren maken onderdeel uit van de IPSS vragenlijst
(International Prostate Symptom Score) welke voor en na
de ingreep op regelmatige basis wordt afgenomen om de
verbetering objectief te monitoren. De uitkomsten van
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deze resultaten zijn opgenomen in een grotere Europese
multicenter analyse waaraan Catharina Ziekenhuis heeft
geparticipeerd.
Naast het verbeteren van LUTS klachten geeft het
Urolift systeem een klinisch significante verbetering
van de straal (Qmax) van 4,2 ml/sec vanaf 3 maanden,
aangetoond over een periode tot 2 jaar (p < 0.001). De
kwaliteit van leven uitgedrukt in IPSS en QoL ( Quality of
Life) verbeteren ook significant met respectievelijk 48%
en 56% over een periode van 2 jaar (p < 0.001)
(figuur 3). Kans op herbehandeling is laag met deze
procedure, met 5% - 6,5% herbehandeling na 1 jaar
en 7,5% -8% na 2 jaar. Na het eerste postoperatieve
jaar komen deze complicaties, die gepaard gaan met
heroperatie, voor rond de 14% tot 25% na TURP, de
standaard chirurgie voor BPH.
De behaalde behandelingsresultaten met het
UroLift systeem zijn aanzienlijk beter dan die van
medicamenteuze therapie. Dit geldt voor zowel
verlichting van klachten als voor symptomen met
betrekking tot desobstructie (verbetering van
de urinestraal). Kort na de behandeling met de
Urolift kunnen patiënten dan ook stoppen met hun
medicamenteuze behandeling.
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Figuur 4: Vergelijking van de (klinische) verbetering en bijwerkingen tussen het Urolift systeem, medicamenteuze therapie, laserbehandeling en TURP. Hier wordt
vooral duidelijk dat de seksuele functies behouden blijven bij de Urolift en dat de IPSS en QOL significant beter zijn vergeleken met medicamenteuze behandeling echter
minder vergeleken met TURP en Laser.

Veiligheid en complicaties
Het UroLift behandelsysteem blijkt een uitstekend
veiligheidsprofiel te hebben. Bloedingen komen veel
minder vaak voor dan bij TURP, met 0% transfusies
voor UroLift vs. 5 % -7 % voor TURP. Postoperatieve
katheterverblijf was noodzakelijk in 20 tot 32% van
de gevallen met de trans-prostatische ingreep met een
gemiddelde katheterduur van 0,9 dagen versus 1-5
dagen voor TURP). Ander belangrijk voordeel is de
mogelijkheid om het UroLift behandelsysteem aan te
bieden onder lokale verdoving. Dit om de patiënt een
snelle terugkeer naar werk en preoperatieve activiteiten
te kunnen bieden. Patiënten hebben gemiddeld
slechts 3 dagen arbeidsverzuim na Urolift (inclusief de
proceduredag), en keren binnen 6 dagen terug naar hun
peroperatieve activiteiten. Dit steekt gunstig af tegen
meerdere weken van herstel na TURP, laser en andere
BPH procedures.
Bijwerkingen van de UroLift behandeling zijn
overwegend lichte tot matige transurethrale klachten
(bijvoorbeeld dysurie, hematurie, onderbuik klachten,
mictiedrang), die meestal binnen twee tot vier weken
verdwijnen. Binnen de diverse studies van het UroLift
System zijn binnen het eerste jaar na de operatie
geen incidentie van transfusie, blaashalsconstrictie,
of stressincontinentie gerapporteerd. Dit zijn
bekende complicaties bij zowel TURP als bij de
laserbehandelingen. De Urolift zal mogelijk wel een
minder duurzaam karakter hebben vergeleken met
de TURP of Green light. Maar voor jonge patiënten
die seksueel nog actief zijn kan de Urolift een prima
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overbrugging zijn. Ook ouderen die minder invasieve
chirurgie kunnen ondergaan kan Urolift door zijn
eenvoud een snelle oplossing bieden.
Belangrijkste voordelen Urolift samengevat
De voordelen voor de patiënt, in vergelijking met
standaardzorg zijn:
-	geen vermindering van ejaculatoire- of erectiele
functionaliteit (voordeel voor jonge patiënt)
- geen bijwerking van medicamenteuze behandeling
-	ingreep in dagopname met katheterverblijf van
max 4 uur
-	een snellere terugkeer naar de preoperatieve
dagelijkse activiteiten na de behandeling en minder
morbiditeit
-	patiënten met relevante co-morbiditeit kunnen onder
lokale verdoving alsnog behandeld worden voor hun
LUTS
-	patiënten met gebruik van antistolling kunnen via
deze minimaal invasieve techniek behandeld worden
zonder te stoppen hiermee.
Welke patiënten komen niet in aanmerking
voor Urolift
-	patiënten die al een eerdere operatie (TURP/Laser)
aan de prostaat hebben ondergaan
- patiënten met een forse middenkwab
- patiënten met een prostaat groter dan 70 cc
- patiënten met vermoeden op prostaatkanker
- patiënten met residuen> 250 ml
- patiënten met recidiverende retentie blaas.
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App ‘Van alcohol tot XTC’ van IrisZorg
D o o r: El s je v an B e e k , h u i s ar t s

Wat is het?
In deze app wordt een overzicht gegeven over de
meest gebruikte drugs. De app bestaat sinds 2012 en is
gebaseerd op het boek ‘Van alcohol tot xtc’ van IrisZorg.
De inhoud wordt voortdurend aangepast aan de actuele
ontwikkelingen op de markt van drank en drugs. Het
doel is om de zorgprofessional actuele basisinformatie
te geven over meest gebruikte middelen en om deze
informatie snel toegankelijk te maken. In de app wordt
ingegaan op de kenmerken, de risico’s en de wetgeving.
Gegevens zijn afkomstig van de afdeling preventie van
IrisZorg en van www.drugsinfo.nl van het Trimbos
Instituut, een website met informatie over drugs, risico’s
en gezondheid.
Voor wie?
De app is geschikt voor professionals in de zorg- en
welzijnssector, maar ook voor consumenten.
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Hoe werkt het?
Deze app is gratis te downloaden voor iOS en Android
in de App Store en Google Play. Het openingsscherm
biedt een overzicht van de meest voorkomende drugs. U
kunt ook zoeken met de zoekfunctie. Vervolgens wordt
een overzicht gegeven met afbeelding van de betreffende
drugs met uiterlijk en herkomst, gebruiksmethode,
werking en duur, risico’s, afhankelijkheid,
combinatiegebruik met andere drugs en wetgeving en
markt. De teksten zijn kort en vlot geschreven.
Wat zijn de plus- en minpunten?
Deze app biedt meteen een overzicht van de
meest gebruikte drugs en is handzaam in
gebruik. Handig om tijdens dienst en onderweg
te gebruiken om snel informatie op te zoeken.
De informatie over combinatiegebruik komt dan
ook goed van pas. Informatie die ontbreekt, zijn
behandelingsmogelijkheden bij een overdosis en het
optreden van klachten. Als deze informatie beschikbaar
zou zijn voor professionals, zou dat zeker bijdragen. Op
www.vergiftingen.info en www.toxicologie.org kun je
deze informatie wel vinden.
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Symposium Chronische Nierschade
D o o r: Ge e r t S m i t s e n Li e de w e i v a n W a e s , ka d e r huis a r t s e n

Op 13 februari 2019 werd er in het
Catharina Ziekenhuis een symposium
verzorgd door voorzitter Alexander Stork,
de regionale nefrologen Stijn Konings,
Christopher Susanto en Arno Kuijper en
door kaderhuisartsen HVZ, Geert Smits en
Liedewei van Waes over de nieuwe richtlijn
Chronische Nierschade.
De opkomst was zeer groot 161 personen hadden zich
aangemeld! Op 27 juni zal deze scholing nogmaals
plaatsvinden bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.
Een van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn
was de indeling van de albuminurie die nu vernoemd
wordt als matig verhoogde of ernstig verhoogde
albuminurie. Voorheen werd dit vernoemd als micro-/
macroalbuminurie. Ook werd vernoemd dat de
metabole screening alleen nog geïndiceerd is bij ernstig
verhoogd risico op hart- en vaatziekten met een sterk
verlaagde nierfunctie. Er werd ook uitgelegd dat de
mate van een nierfunctiestoornis wordt bepaald door de

18

albuminecreatinineratio (ACR) en eGFR, hiervoor wordt
bij voorkeur de CKD-EPI gebruikt. Daarnaast is er nog
aandacht gegeven aan het belang van zoutbeperking en
de hulpmiddelen die er zijn, zoals de zoutwijzer van de
Hartstichting en de zoutmeter van de Nierstichting om
deze informatie te ondersteunen wanneer dit belang naar
de patiënt wordt gecommuniceerd.
Door de zorggroepen is een stroomdiagram ontwikkeld
op basis van de vernieuwde richtlijn. Deze zal in de
praktijk helpen om de mate van een nierfunctiestoornis
te bepalen en geeft een duidelijk overzicht van welke
acties nodig zijn ten aanzien van bijvoorbeeld controles,
medicatie en streefwaarden. Dit stroomdiagram en de
tabel uit de richtlijn werden bij het symposium uitgedeeld
en zijn door iedereen heel enthousiast ontvangen, deze
stroomdiagrammen zijn nog steeds aan te vragen bij
HaCa. Er is een nieuwe RTA opgesteld naar aanleiding
van de landelijke richtlijn. Hierin worden handvatten
gegeven over consultatie en verwijzen. De RTA kunt u
vinden in de app RTA ZOB.
Deze app is gratis te downloaden in de App store of
Google Play store. De RTA is te vinden onder het kopje
‘Werkafspraken’.
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Albumine/Creatinine Ratio
≥3

<3

Erytrocyturie ?
Herhaal urinestick <1-2
weken

ja
	ACR voor 1e keer ≥ 3 of
ACR duidelijk afwijkend
(≥ 50%) t.o.v. vorige 		
meting?

Urinestick

Beïnvloedende
factoren? *1

Wederom ery’spositief?
Bepaal dysmorfe ery’s
en celcilinders

ja
Herhaal ACR
< 1-2 weken

nee
	Beïnvloedende factoren? *1

≥ 3 - 30
CNS 		
risicocategorie
(her) bepalen en
beleid evalueren

nee

<3

CNS risicocategorie (her)		
bepalen en beleid
evalueren

1e keer verhoogd
albuminurie?

Herhaal ACR
+3 mnd.

≥ 3 - 30

Geen verhoogde
albuminurie

nee

> 30

CNS en sterk
verhoogde
albuminurie

Verwijzen naar
nefroloog

CNS en matig
verhoogde
albuminurie
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*1 Beïnvloedende 		
factoren: Contaminatie
van de urine (bloed,
fluor), urineweginfectie,
manifesthartfalen,
koorts, ontregelde 		
DM, zware lichamelijke
inspanning en/of recent
doorgemaakt epileptisch
insult.
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eGFR (CKD-EPI)
Houdt rekening met over- en onderschatting van de eGFR
< 30

eGFR voor
1e keer <60?
en/of

eGFR is
duidelijk
afwijkend
(≥15%)
t.o.v. vorige
meting?

Acute nierschade
= Serumcreatinine
stijging met ≥
25μmol/L < 48
uur of met > 50%
binnen één week

Beïnvloedende factoren?
- Dehydratie
- Medicatie (bijv. NSAID’s, RAS-remmers)
- Ontregelde Diabetes Mellitus
- Ernstig verhoogde bloeddruk
- Bekende nierziekte, recidiverende 		
pyelonefritis, vesico-ureterale reflux, 		
nefrectomie, auto-immuunziekte in VG
- Fam. nierziekten (bijv. ziekte van Alport,
cystenieren)

en/of

ja

nee
Geen verminderde
nierfunctie

Herbepaal de eGFR (en serum
creatininegehalte) < 1 week

< 30

ja

≥ 60

30 - 59

≥ 60

30 - 59

Progressie?
eGFR daling van 25% t.o.v. de
eerste meting in de afgelopen vijf
jaar samen met een verslechtering
in stadium van nierschade
of
eGFR daling van minimaal 5 ml/
min/1.73 m2 vastgesteld met
minimaal 3 metingen in één jaar

ja

Verminderde
nierfunctie eerder
vastgesteld?
nee
Herbepaal de eGFR
< 3 mnd.

nee
Verwijzen naar
nefroloog

CNS 		
risicocategorie
(her) bepalen en
beleid evalueren

< 30 of acute
nierschade

30 - 59

CNS en 		
verminderde
nierfunctie

CNS risicocategorie (her)- 		
bepalen en beleid evalueren
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CNS beleid en registratie

G1 eGFR
≥90/
G2 eGFR
60-89

G3a
eGFR
45-59

G3b
eGFR
30-44

A1 ACR<3

A2 ACR 3-30

A3 ACR>30

Geen controle

Leefstijladviezen,
medicatiebewaking
Cardiovasculaire risicoschatting,
CNS als additionele risicofactor
meewegen*
(Lab)controle 1x/jaar

Leefstijladviezen,
medicatiebewaking
Influenzavaccinatie
Behandeling bij RR >130/80,
LDL ≥2,5; individualisering
streefwaarden
(Lab)controle 2x/jaar
Verwijzing internist-nefroloog

Mogelijk A91 of T90.02

K29 + U99.01 of T90.02 + U99.01

K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01

Leefstijladviezen,
medicatiebewaking
Cardiovasculaire
risicoschatting, CNS als
additionele risicofactor
meewegen*
(Lab)controle 1x/jaar

Leefstijladviezen,
medicatiebewaking
Influenzavaccinatie
Behandeling bij RR >130/80,
LDL ≥2,5; individualisering
streefwaarden
(Lab)controle 2x/jaar

Leefstijladviezen,
medicatiebewaking
Influenzavaccinatie
Behandeling bij RR >130/80,
LDL ≥2,5; individualisering
streefwaarden
(Lab)controle 2-4x/jaar
Verwijzing internist-nefroloog

K29 + U99.01 of T90.02 +
U99.01

K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01

K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01

Leefstijladviezen,
medicatiebewaking
Influenzavaccinatie
Behandeling bij RR >130/80,
LDL ≥2,5; individualisering
streefwaarden
(Lab)controle 2x/jaar
K91+ U99.01 of T90.02 +
U99.01

G4 eGFR
15-29

Leefstijladviezen, medicatiebewaking
Influenzavaccinatie
Behandeling bij RR >130/80, LDL ≥2,5; individualisering streefwaarden
Overweeg nierfunctie vervangende therapie
(Lab)controle 2-4x/jaar, verwijzing internist-nefroloog
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01

G5 eGFR
<15

Leefstijladviezen, medicatiebewaking
Influenzavaccinatie
Behandeling gericht op maximaal behoud van nierfunctie en behandeling symptomen
(Lab)controle ≥4x/jaar, verwijzing internist-nefroloog
K91+ U99.01 of T90.02 + U99.01

-	Bij medicamenteuze behandeling RR en
albuminurie: voorkeur voor RAS-remmer
-	Bij albuminurie, indien HA wenst, ook U98.01
registreren.
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Risicoschatting op cardiovasculaire schade, progressie
van nierschade en mortaliteit:
Geen CNS
Mild verhoogd risico
Matig verhoogd risico
Ernstig verhoogd risico
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Reflectie over overtuigingen, bevlogenheid en grenzen in Krakau/Auschwitz

‘Grenservaringen’
D o o r: K oe n J or de n s e n Lau r ie n Schr ij v e r ,
g eeste l i jk e v e r z or gi n g & e t hie k, J e lt s j e C nos s e n,
ra d i o th e r ap e u t , H an s R u t t e n, huis a r t s e n Ma r lie
S pi j k e rs , s p e c i al i s t ou de r e n g e ne e s kund e

Van 14 tot 16 maart vond
in Krakau/Auschwitz een
nascholing plaats voor
huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en
medisch specialisten onder
de titel ‘Grenservaringen’.
Deze nascholing werd
georganiseerd vanuit de
vakgroep Geestelijke verzorging
& Ethiek van het Catharina
Ziekenhuis en werd inhoudelijk
voorbereid en begeleid door
een programmacommissie,
bestaande uit de auteurs van dit
artikel.
Doelstelling
Onze dynamische en complexe samenleving
met grote systeemdruk vraagt om de nodige
zelfzorg, waaronder tijd voor reflectie: wat
bevordert mijn vitaliteit en veerkracht? Wie
inspireert me, wat maakt mijn leven en werk
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waardevol? Het opzoeken van grenservaringen en het reflecteren
hieromtrent maakt bewuster van eigen overtuigingen en identiteit,
bevlogenheid en grenzen. Het opdoen van nieuwe ervaringen in
combinatie met zowel informele als gecreëerde momenten van
uitwisseling over deze gedeelde beleving en over ieders inzichten,
gaf verbinding en nieuwe energie. In deze nascholing werden met
genoemde doelstelling de volgende drie grensgebieden opgezocht.
Controle versus verwondering
Het eerste grensgebied ging over de controle (het vertrouwde
protocollair en evidence based werken) versus de verwondering, door
de kennismaking met het dynamische en veelzijdige Krakau en de
confrontatie met de taal der moderne kunst. Tijdens het bezoek aan
het MOCAK (Museum of Contemporary Art in Krakow) gingen we
in groepjes met elkaar in gesprek over wat voor onszelf belangrijk
is in ons eigen leven en werk. Wat maakt een dag de moeite waard
en hoe houden we de lichtheid erin? De tijd bleek helaas te kort voor
een plenaire reflectie en introductie aan elkaar, maar het diner bood
uitkomst om dit op informele wijze over te nemen.
Zorgverlening versus ontmenselijking
Een tweede grenservaring was het bezoek aan de voormalige
concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau: het werken in
zorgverlening, gericht op ondersteuning van kwetsbare mensen,
versus het zijn op een beladen plek uit onze recente geschiedenis
waar Joden, Polen, zigeuners, homoseksuelen en politiek
andersdenkenden werden ontmenselijkt en systematisch uitgeroeid.
Na het bezoek volgden een aantal gespreksrondes. Door middel
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Foto’s Auschwitz: Kacper Pempel/Reuters en www.getyourguide.nl

van het concept ‘over de lijn’ wisselden we
met elkaar uit welke indruk Auschwitz/
Birkenau op ons had gemaakt. In de ronde
daarna keken we naar onze eigen normen
en waarden die ons gevormd hebben en
of deze helpend of belemmerend voor ons
zijn geweest. De afsluitende ronde was
een speeddate waarin stellingen van Edith
Eger, overlevende van Auschwitz, zoals
opgetekend in haar recente boek ‘De keuze
- leven in vrijheid’ (2017), werden besproken
in wisselende tweetallen.
Hectiek versus contemplatie
De derde grenservaring betrof het
spanningsveld tussen de dagelijkse
hectiek, versus de keuze om tijd te
nemen voor introspectie, ontmoeting en
reflectie op het niveau van waarden en
identiteit. Aan de hand van de verhalen
uit het boek ‘Slotcouplet’ (2018) van
longarts Sander de Hosson gingen we na
hoe we de medemenselijkheid in onze
werkomgeving en in ons dagelijks werk
kunnen behouden en wat daar voor nodig
is. We concludeerden dat ook in onze
werkomgeving depersonalisatie op de loer
ligt en vroegen ons af in hoeverre we onze
eigen kwetsbaarheid en die van onze directe
collega’s kennen. We hebben elkaar ideeën
aan de hand gedaan over hoe we kunnen
zorgen dat we als collega’s betrokken
op elkaar kunnen blijven, bijvoorbeeld
door iedere ochtend gezamenlijk de
dag op te starten, met regelmaat een
bezinningsbijeenkomst te organiseren of
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door na een complexe casus met de betrokken professionals ieders
beleving te evalueren. Victor Frankl, psychiater en overlevende van
Auschwitz, schrijft dat de mensen in het kamp die geen doel meer
zagen, die geen zin of betekenis meer konden geven aan hun bestaan,
snel achteruit gingen en stierven. We bespraken dat wij er aan kunnen
bijdragen dat onze patiënten ook in hun laatste levensfase nog zin en
betekenis kunnen blijven ervaren.
Evaluatie
Aan het einde van deze nascholing bekeken we de foto’s die eenieder
gemaakt had gedurende de voorbije dagen en die symbool stonden
voor een inzicht, voor een leerdoel of die tonen wat iemand bijzonder
had geraakt. In een geconcentreerde sfeer vertelde iedereen haar
of zijn verhaal bij de eigen foto waarbij de intrinsieke motivaties
voelbaar waren. Een erg waardevolle afsluiting van een bijzondere
nascholing die door de deelnemers werd geëvalueerd als verbindend,
verrijkend, verdiepend en zinvol.
Dit programma zal worden herhaald op 19, 20 en 21 maart 2020 voor
maximaal 25 deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via
koen.jordens@catharinaziekenhuis.nl
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Uitgelicht
Gynaecoloog-oncoloog
Ralph Hermans als trainer
naar Indonesië
D o o r: Ev e l i n e v an de V e n , s e nior r e d a ct e ur

“Ik kwam tumoren tegen zo groot als
een basketbal”, vertelt gynaecoloog
oncoloog dr. Ralph Hermans. Hij
ging namens Dutch School drie
weken lang naar Indonesië om daar,
ter plekke, kennis te delen over de
behandeling van gynaecologische
tumoren en praktijkonderwijs
te geven. “Het contrast met de
dagelijkse praktijk in Nederland was
groot: werkomstandigheden, het
aantal patiënten en de ernst van de
aandoeningen. Ik heb veel schrijnende
gevallen gezien. Ik vond het een
fascinerende en leerzame ervaring”,
legt dr. Ralph Hermans uit. .
‘Train de trainers. Simpel, helder en
effectief’. Dat is de missie van Dutch
School, ’The Dutch School of Gynecologic
Oncology and Pelvic Surgery’. Daarin
werken gynaecologen en wetenschappers

van de Nederlandse Universitaire Medische Centra
en opleidingsklinieken samen. Naast het brengen
van kennis over gynaecologische kanker, richten zij
zich ook op bekkenbodemchirurgie. Toen Ralph de
vraag kreeg van Dutch School om mee te reizen naar
Indonesië, hoefde hij niet lang na te denken. “Ik liep
al een tijdje rond met het idee om iets te doen in een
ontwikkelingsland. Nu de kinderen de deur uit zijn,
kwam die ruimte. Ik had me voorbereid, ik had een
beetje een idee wat ik kon verwachten maar ik ging er
vooral vrij in. Ik heb me meermalen verbaasd”, aldus
Hermans.
Roeien met de riemen die ze hebben
Dutch School gaat ieder jaar met een groep
gespecialiseerde artsen vanuit Nederland naar Indonesië
om mee te werken, vaardigheden aan te leren en kennis
over te dragen. “Het ontbreekt ze vooral aan geld voor
operatiematerialen, middelen voor chemotherapie
en bestralingsapparatuur. Ze roeien letterlijk met de
riemen die ze hebben”, vertelt hij, “en met de middelen
waarover ze wel beschikken, wordt geprobeerd de best
mogelijke zorg te bieden aan de vrouwen.”
Tumor als een basketbal
Even bijkomen van de reis was er voor Ralph niet bij.
“Ik kon meteen beginnen. Binnen no-time stond ik op
de operatiekamer, kreeg ik een scan van drie maanden

Gynaecoloog-oncoloog dr. Ralph Hermans (vierde van rechts zittend) te midden van het team in Indonesië.
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Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker treft in Nederland jaarlijks zo’n
700 vrouwen. Tweehonderd hiervan komt te overlijden.
Alleen al in het bezochte ziekenhuis in Surabaya
worden 3600 vrouwen per jaar getroffen door deze
ziekte. “Dit enorme aantal patiënten is wel te verklaren.
In Nederland kennen we het bevolkingsonderzoek
waardoor de ziekte vaak in een vroegtijdig stadium wordt
ontdekt. In Indonesië is er geen bevolkingsonderzoek,
is er geen preventieve vaccinatie. De diagnose
baarmoederhalskanker vrouwen in ontwikkelingslanden,
hakt er dubbel in, misschien zelfs wel driedubbel. Zij
zijn de bron van nieuw leven. Maar ook de spil van het
gezin, de boekhouders, verzorgers en opvoeders. Zijn ze
dood, dan staan hun kinderen meestal alleen. Daarom
is in ontwikkelingslanden baarmoederhalskanker één
van de grotere gezondheidsvraagstukken. Ik hoop met
mijn bezoek een stukje kennis te hebben overgedragen,
waardoor de zorg wellicht iets is verbeterd.”

Veel bekijks voor de specialist uit Nederland.

oud onder ogen en zag ik een vrouw met een tumor
zo groot als een basketbal. Je maakt de buik open en
wacht af wat je tegen komt. Om maar een indicatie te
geven. Voordat een chirurg in Nederland gaat opereren
heeft hij foto’s en scans die niet ouder zijn dan een paar
dagen”, vertelt Ralph, “als mens raakte het me, wat een
immens contrast met de medische zorg in Nederland.
Het delen van patiëntgegevens gaat bijvoorbeeld via de
persoonlijke mobiele telefoon.”
Gebedsruimte
Ook de inrichting van de operatiekamers in Indonesië
was net iets anders dan Ralph gewend was. “Buiten op
de gang zit alle familie te wachten op de uitslag van de
operatie. Er is bedrijvigheid alom, het krioelt van het
personeel. Op de operatiekamer zelf is een speciale
ruimte ingericht als gebedsruimte. Meerdere keren per
dag wordt er gebeden, geloof speelt een belangrijke rol.”

Aan het werk op de operatiekamer.

Gynaecoloog-oncoloog dr. Ralph Hermans in gesprek met een patiënt.
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Laten we samen de toekomst creëren
D o o r: J oë l l e R i jk e r s , s e n i or com m unica t ie a d v is e ur

De zorgsector staat voor grote
uitdagingen, dat is niet nieuw
voor ons. Het wordt anders en
we zullen de zorg op een andere
manier moeten vormgeven.
Samen met patiënten en partners
wil het Catharina Ziekenhuis
graag werken aan nieuwe
oplossingen. In een nieuwe
strategische koers, onder de
naam ‘Het nieuwe samenspel,
onze Veranderagenda voor de
Toekomst’ hebben wij gebundeld
wat het Catharina zelf moet
ondernemen om hieraan een
goede bijdrage te kunnen
leveren.
In een tweedelig artikel nemen wij u mee in
de hoofdlijnen van onze Veranderagenda,
aan de hand van twee vragen:
1	Wat merkt onze patiënt van deze
agenda?
2	Wat merkt de huisarts van deze agenda?
In deze HaCaSpect: deel 1.
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Samen hebben we te maken met een toename van de vraag naar zorg.
Met vaak meer aandoeningen. De zorg wordt complexer en het zeer
specialistische ziekenhuisaanbod is niet heel ruim in onze regio.
Als ziekenhuis vinden wij het onze maatschappelijke taak om deze
bewegingen goed mee op te vangen. Daar willen wij ons maximaal
voor inspannen, vanuit een aantal nieuwe denkkaders:
Waardegedreven zorg
De kwaliteit van leven van de patiënt willen we in alles wat we
doen centraal stellen. Waarde toevoegen aan de kwaliteit van het
leven van de patiënt gaan we in alles centraal stellen. Uitkomsten
van behandeling houden we voortdurend tegen het licht. Dat doen
we samen met andere zorgaanbieders en de patiënt zelf. Waar
mogelijk tegen lagere kosten. Het uitgangspunt is telkens de wens
van de patiënt: wat wil en kan hij nog? De aandacht voor deze
‘waardegedreven zorg’ (Value Based Healthcare) heeft de afgelopen
jaren binnen onze VBHC-trajecten cardiologie, cardiothoracale
chirurgie, borstkanker, darmkanker, longkanker, heupartrose en
CVA, de meerwaarde bewezen. Binnen een open samenwerking met
ziekenhuisgroep Santeon vergelijken we onze zorg in verbeterteams.
We ontwikkelen dit de komende jaren door: meer diagnosegebieden,
meer patiëntengroepen en meer verbeterteams.
Hier komt ook het ‘samen beslissen’ om de hoek kijken. Nog meer
dan nu gaan we met de patiënt en zijn familie de verschillende
behandelopties vergelijken en bespreken. We kijken samen welke
behandeling het beste bij hem past of dat wellicht het afzien van een
behandeling een betere keuze is. Ook fysieke, psychische aspecten en
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het sociale welbevinden van de patiënt gaan
meer en meer onze aandacht krijgen. Vooral
bij de oudere, kwetsbare patiënt. In de zorg
voor de oudere trekken we binnen de keten al
samen op. Naar de toekomst toe zouden wij
dit nog beter integraal willen organiseren.
Ook samenwerken in het ‘samen beslissen’
biedt volop kansen, ook omdat de eerstelijn
hier al zo actief mee bezig is. Het Catharina
gaat het ‘samen beslissen’ ook intern
verbeteren en verbreden aan de hand van een
-nog te kiezen- methodiek waarin we onze
artsen en verpleegkundigen opleiden.
De juiste zorg, op de juist plaats, op
het juiste moment
Voor medisch specialistische zorg hoeft de
patiënt straks niet altijd meer fysiek naar het
ziekenhuis te komen. We gaan kritischer
kijken: wanneer is er echt noodzaak dat
iemand naar het ziekenhuis komt? En hoe
kunnen we dit samen met zorgpartners, het
beste vormgeven?
Ook de manier waarop de patiënt contact
met ons heeft verandert. De patiënt krijgt
straks de keuze hoe hij de dokter of de
verpleegkundige wil ontmoeten. Face-to-face
op de poli, via het online patiëntenportaal,

27

telefonisch, via chat, (thuis)monitoring of helemaal niet: wanneer de
patiënt zelf zijn gegevens uit het patiëntenportaal haalt of monitort
via thuismetingen en er geen medische noodzaak is om naar het
ziekenhuis te komen. De patiënt kiest samen met de arts wat op een
bepaald moment het beste bij hem past.
Slim organiseren
Door het groeiend aantal ouderen stijgt de zorgvraag. We zullen
samen de kosten beheersbaar moeten houden. Het feit dat het
Catharina Ziekenhuis het hele pallet aan ziekenhuiszorg blijft bieden
en daarnaast mag groeien op de speerpunten hart-vaat en kanker,
betekent dat we onze capaciteit nog beter en slimmer moeten
organiseren en benutten. We zullen daarom nog intensiever de
samenwerking zoeken met andere ziekenhuizen en ketenpartners.
Om er samen voor te zorgen dat we operatiekamers optimaal
inzetten, polikliniekbezoeken beperken en de overgang naar andere
zorginstellingen versoepelen. Proberen de kosten te beheersen terwijl
de patiënt de beste zorg blijft krijgen.
Innoveren
Zoals ook in andere ziekenhuizen krijgt de medewerker in de
toekomstige Catharina-omgeving steeds meer te maken met
(technologische) vernieuwing, op medisch en sociaal gebied en in
processen. E-health, clinical decision support, thuismonitoring,
robotchirurgie en robotisering op andere gebieden, thuismonitoring
en -diagnosticeren. Voor alle grote innovaties zetten we een
proefpoli(proces) en -verpleegafdeling op waarin in- en externe
professionals participeren en we patiënten betrekken. We vinden
HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten juli 2019

het essentieel dat de keuzes die wij maken
in innovatie, aansluiten op wat zij willen en
nodig hebben.
Het blijft spannend
De grote toename aan patiënten waar we
allemaal mee te maken hebben, zullen we
samen in onze regio goed op moeten vangen.
Slimmer organiseren, goed samenwerken
en kijken wie wat het beste kan doen,
op welke plek. Dat is wat het Catharina
samen met partners wil aanpakken. Op alle
niveaus zien we dat samenwerking, en niet
concurrentie, het sleutelwoord is. Met zulke
lastige vraagstukken is het fijn dat we in een
innovatieve regio zitten. Er zijn ontzettend
veel partijen die naar nieuwe wegen zoeken.
Of het ons ook echt lukt om op macroniveau
op deze manier de groeiende zorgvraag op
te lossen? Dat blijft spannend. Wij willen
in ieder geval samen met u de uitdaging
aangaan. En voeren graag met u het gesprek
daarover!
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De Veranderagenda in ’t kort
Veilige en waardegedreven zorg (Value Based Healthcare)
staat de komende jaren centraal. Samen met patiënt en
partners richten we ons nog sterker op patiëntveiligheid en
een betere levenskwaliteit en gezondheid van de patiënt.
Waar het kan tegen lagere kosten en erg kritisch naar: is de
zorg noodzakelijk en passend?
Om veilige en waardegedreven zorg waar te maken, staan vijf
prioriteiten op onze ‘Veranderagenda voor de Toekomst’:
1	Patiënt van nu en straks: de juiste zorg op de juiste plaats,
op het juiste moment.
2	Mens en leiderschap: onze eigen mensen beter
ondersteunen om de nodige veranderingen te kunnen
realiseren.
3	Netwerken van zorg: goed samenwerken met elkaar en
met partners in het netwerk rond de patiënt.
4	Innovatie: sterk inzetten op e-health en toepassen van
nieuwe, uitdagende technologie.
5	Capaciteitsmanagement: processen doorlichten en
verbeteren, de capaciteit optimaal benutten.
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Percutaneous Endoscopic and Radiologic Gastrostomy. Complications and outcomes for various
indications and applications

Promotie-onderzoek
D o o r: D e n i s e S t r i jb os , M LD a r t s i.o.

Het onderwerp van dit proefschrift betreft
Percutane Endoscopische Gastrostomie
(PEG) en Percutane Radiologische
Gastrostomie (PRG). Het doel was om
een referentiewerk te schrijven. De
optimale techniek voor het plaatsen van
een gastrostomie voor langdurig enteraal
voeden was nog niet duidelijk; zowel PEG
als PRG worden veel gebruikt.
Meta-analyse
In Hoofdstuk 2 hebben we een systematische review
en meta-analyse verricht waarin we PEG met PRG
hebben vergeleken. De uitkomstmaten waren procedure
gerelateerde mortaliteit en overall mortaliteit na dertig
dagen, evenals infectieuze en sondegerelateerde
complicaties.
Sondegerelateerde complicaties (dislocatie, obstructie,

en defecten aan de sonde) waren hoger na PRG.
Proceduregerelateerde en 30-dagen mortaliteit, evenals
infectieuze complicaties, waren vergelijkbaar tussen
beide groepen.
Subgroepanalyse onder patiënten met hoofdhals carcinoom en motor neuron ziekte (inclusief
ALS) toonde bij hoofd-hals carcinoom een lagere
proceduregerelateerde mortaliteit en minder
sondegerelateerde complicaties na PEG plaatsing. Bij
motor neuron ziekte patiënten werd geen verschil gezien
tussen PEG en PRG.
Analyse PRG en PEG procedures
Omdat alle studies die we meegenomen hebben in
de meta-analyse relatief klein waren (maximaal 370
patiënten in totaal), hebben we de grootste studie tot op
heden verricht (Hoofdstuk 3). 760 procedures werden
geanalyseerd (469 PRG en 291 PEG). De meeste patiënten
ontvingen een gastrostomie vanwege dysfagie na een
CVA of motor neuron ziekte, ofwel profylactisch bij

Promotieplechtigheid D. Strijbos, 5 april 2019. Op de foto: promotor Prof. A. Masclee; co-promotores Dr. L. Gilissen en Dr. D. Keszthelyi; Corona, Prof. C. Mulder,
Prof. B. Kremer, Dr. G. Wanten, Prof. J. Wildberger, Dr. J. Kruimel, Dr. E. Schoon; pedel en paranimfen.

29

HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten juli 2019

Percutane Endoscopische Gastrostomie
(PEG) en Percutane Radiologische
Gastrostomie (PRG)
PEG werd voor het eerst beschreven in 1980
(Gauderer en Ponsky). Kort daarna werd de
eerste radiologische gastrostomie geplaatst.
Er wordt een directe toegang tot het maagdarmstelsel gecreërd, via de maag.
PEG is de eerste keus indien er een indicatie
is voor sondevoeding gedurende een periode
van minimaal 30 dagen. Het wordt beschouwd
als minimaal invasief, echter complicaties
kunnen ernstig zijn; het betreft vaak fragiele
patiënten in een matige conditie.
Indicaties zijn bijvoorbeeld slikklachten (zoals
na CVA), ondervoeding (slechte absorptie
van voedingsstoffen), of preventief bij hoofdhals kanker (gezien de behandeling met
chemoradiatie leidt tot mucositis en daarbij
vaak ondervoeding ontstaat).

hoofd-hals carcinoom (voorafgaand aan radiotherapie,
waarbij vaak mucositis met voedingsproblemen ontstaat).
Een interessante bevinding was de relatief hoge 30-dagen
mortaliteit bij zowel PEG als PRG (respectievelijk
10.7% vs. 5.1%). Na correctie voor verschillen in
patiëntkarakteristieken, was dit verschil niet meer
significant, en gerelateerd aan de onderliggende ziekte.
Dit impliceert dat het plaatsen van een gastrostomie bij
patiënten in een slechte conditie uitgesteld zou moeten
worden, omdat het risico op ernstige complicaties
en zelfs overlijden te hoog is. Een alternatief is
nasogastrisch (of -jejunaal) voeden gedurende enkele
weken, om het beloop van de ziekte en de prognose van
de patiënt te evalueren.
Het percentage succesvolle plaatsingen was hoger bij
PRG (97.1% vs. 91.2% bij PEG). PEG had een lager
aantal sondegerelateerde complicaties, die leiden tot vele
ziekenhuisbezoeken (2.7% bij PEG vs. 26.4% bij PRG) en
pijn (4.1% vs. 9.4% bij PRG).
Indien beschikbaar en geplaatst in zorgvuldig
geselecteerde patiënten, lijkt PEG de voorkeur te hebben
boven PRG vanwege een lager aantal complicaties. Bij
patiënten met orofaryngeale tumoren, stenose, of bij
wie sedatie niet mogelijk is, lijkt PRG een waardevol
alternatief. De keuze voor PEG of PRG zou echter
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Plaatsing
Een PEG sonde wordt (meestal) geplaatst
via de ‘pull’ methode, waarbij (onder
endoscopisch zicht) de sonde via de mond
door de maagwand getrokken wordt. Aan de
binnenzijde van de maag zit een flens, aan
de buitenzijde een afdekplaatje. De plaatsing
vindt in principe plaats onder sedatie. Andere
mogelijkheden zijn de ‘push’ methode
(waarbij de sonde vanaf de buitenzijde
door de maagwand heen geplaatst wordt).
Naast de maag (gastrostomie), kan deze
sonde ook geplaatst worden in de dunne
darm (met jejunumextensie (PEG-J) of direct
(jejunostomie; PEJ), of zelfs in het colon
(colostomie; PEC).
Het radiologisch alternatief, PRG, wordt onder
doorlichting via de ‘push’ methode geplaatst.
Aan de binnenzijde bevindt zich een pigtail
of ballon. De procedure vindt zonder sedatie
plaats. De sondes zijn kleiner in diameter dan
de sondes die gebruikt worden bij PEG.

eveneens gebaseerd moeten worden op lokale faciliteiten
en expertise.
Preventie wondinfecties
De meest voorkomende complicatie van een PEG
is wondinfectie (peristomaal). Zonder toediening
van antibiotica worden infectie-aantallen van 40%
beschreven. Profylactische intraveneuze (iv.) antibiotica
verlagen dit naar 9-15%. In Hoofdstuk 4 wordt een
nieuwe benadering in de preventie van wondinfecties
beschreven, namelijk lokale antibacteriële gazen bij 331
patiënten, zonder iv. antibiotica. Deze gazen bevatten
een bactericide ingrediënt (PHMB; Polyhexamethylene
biguanide), en worden direct na PEG plaatsing op
de wond bij de insteekopening geplaatst, alwaar
ze gedurende drie dagen blijven zitten. Er traden
wondinfecties op bij 9.4% van de patiënten, wat
vergelijkbaar is met de beste resultaten die beschreven
zijn bij het gebruik van intraveneuze antibiotica.
Voordelen van de gazen vergeleken met iv. antibiotica
zijn de lagere kosten (de gazen zijn vijf keer goedkoper),
en het praktische en patiëntvriendelijke gebruik.
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Sedatie bij ALS patiënten
Hoofdstuk 5 beschrijft het gebruik van sedatie tijdens
PEG bij patiënten met ALS. Het gebruik van sedatie
bij deze patiënten is controversieel, en vaak gevreesd
doordat er mogelijk een hoger risico op respiratoire
complicaties bestaat als gevolg van spierzwakte.
Echter zijn er geen studies gepubliceerd die deze angst
onderschrijven.
We hebben 45 patiënten van onze afdeling geanalyseerd,
die allen een PEG plaatsing ondergingen onder sedatie
(met midazolam) gedurende een periode van 7 jaar.
De longfunctie was mild/matig beperkt ((Forced Vital
Capacity (FVC) <70%) of ernstig beperkt (FVC <50%)
bij respectievelijk 42.2% en 8.8% van de patiënten. Er
traden geen respiratoire complicaties op, zowel tijdens
als na de procedure. Onze data laten zien dat sedatie bij
patiënten met ALS veilig toegediend zou kunnen worden,
zelfs indien sprake is van een mild tot matig beperkte
longfunctie.
PEG bij gastroparese
In Hoofdstuk 6 beschrijven we het gebruik PEG met een
jejunale extensie (PEG-j) bij patiënten met gastroparese
(vertraagde maagontlediging zonder obstructie). Het
gebruik van een stapsgewijze behandelstrategie bij 86
patiënten is beschreven in Hoofdstuk 6. Initieel werden
dieetadviezen en prokinetica voorgeschreven aan alle
patiënten. Indien deze maatregelen niet effectief bleken,
werd drie maanden volledig enterale voeding via een
nasoduodenale sonde, met ‘gastric rest’ geadviseerd,
waarbij geen orale inname toegestaan werd. Indien dit
geen effect had op de klachten, werd een PEG-j geplaatst
om langdurig enteraal te kunnen voeden. Resultaten
van een soortgelijke stapsgewijze benadering zijn nooit
eerder beschreven.
50/86 (58%) van de patiënten hadden een adequate

symptoomrespons (goed effect) op dieetmaatregelen
en prokinetica. De overige 36 patiënten (geclassificeerd
als gedecompenseerde gastroparese) werden behandeld
met een periode van 3 maanden gastric rest, met
volledige enterale sondevoeding. Dit leidde tot een
symptoomrespons van 47% (17/36). Alle patiënten
lieten een significante toename zien van het gewicht,
onafhankelijk van de symptoomrespons. De overige 19
patiënten kregen langdurige enterale voeding via PEG-j.
Deze behandeling leidde tot een symptoomrespons bij
37% (7/19), waarbij een significante stijging van het
gewicht optrad bij alle patiënten. 37% had een redelijk
effect op symptomen, wat we niet als effectief hebben
gescoord, maar in onze ogen wel klinisch relevant is.
Het volgen van een stapsgewijs algoritme leidt dus bij
86% van alle patiënten (74/86) tot een goed effect op de
symptomen.
PEC plaatsing
Hoofdstuk 7 beschrijft de plaats van PEC (PEG
in het colon) in het behandelalgoritme van
chronische refractaire constipatie (niet responsief op
dieetmaatregelen, laxantia, en retrograde spoeling/
lavage). PEC is geen bekende techniek, mogelijk door
het hoge aantal ernstige infecties wat in eerdere studies
beschreven werd, waarbij dit meestal fecale peritonitis
betrof.
We beschrijven een analyse van 12 patiënten, die allen
een PEC plaatsing ondergingen middels een eenvoudige
techniek, gelijk aan de ‘pull-techniek’ gebruikt bij
PEG plaatsingen. De gazen die we in Hoofdstuk 4
beschreven werden gebruikt als supplement bij iv. en
orale antibiotica. Er traden geen ernstige infecties zoals
fecale peritonitis op. Andere complicaties waren mild en
gemakkelijk te behandelen, behoudens één abces, wat
leidde tot verwijdering van de PEC. Alle patiënten hadden
initieel een redelijk tot goed effect op hun klachten. Op
de lange termijn hebben 3 patiënten een chirurgische
colectomie ondergaan, waarbij het gebruik van PEC de
operatie 1-5 jaar heeft uitgesteld. 2 patiënten hebben de
PEC uiteindelijk laten verwijderen omdat hun klachten
spontaan verdwenen waren.
PEC lijkt veilig, is simpel te plaatsen, en is reversibel.
Naar onze mening verdient PEC een meer prominente
plaats in het behandelalgoritme van therapieresistente
chronische constipatie, en dient PEC als een
endoscopisch alternatief voor chirurgische interventies,
met een redelijke langetermijn effectiviteit.

Omslag proefschrift
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Symposium ‘PEG, alle ins en outs’ dinsdag 3 september 2019

Het is alweer 9 jaar geleden dat de laatste PEG bijeenkomst in het Catharina Ziekenhuis heeft
plaatsgevonden. Omdat het onderwerp nog altijd actueel is, hebben we gezamenlijk besloten om dit
jaar opnieuw een PEG symposium te organiseren.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het PEG symposium op 3 september 2019.
Deelname aan de bijeenkomst is geheel kosteloos en wordt beloond met een certificaat. Accreditatie
voor verpleegkundigen wordt aangevraagd.
De doelgroep voor dit symposium zijn artsen (zowel intern als extern), thuiszorgverpleegkundigen,
verzorgenden, verpleegkundigen van interne geneeskunde, MDL, neurologie, geriatrie, revalidatie,
artsen, huisartsen (en praktijkondersteuners), arts gehandicaptenzorg, ouderengeneeskunde en
revalidatieartsen in regio Brabant.
Bij teveel aanmeldingen behouden we ons het recht voor om meerdere personen van
een instelling c.q. organisatie te weren, zodat zoveel mogelijk verschillende instellingen/organisaties
aanwezig kunnen zijn.
Indien u van ons geen uitnodiging heeft ontvangen en u bent wel geïnteresseerd om deel te nemen,
kunt u ons een mail sturen aan scholing@cobramedical.com
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, Eindhoven, zaal: Wintertuin (begane grond)
www.catharinaziekenhuis.nl

Voorlopig programma
15.50 uur
13.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur

Voorwoord

14.10 uur

Indicatie en uitvoering PEG Dr. Gilissen, MDL-arts

14.40 uur

Complicaties na PEG-plaatsing Dr. Strijbos, AIOS MDL

15.00 uur

Verzorging PEG-sondes 		
(endoscopieverpleegkundige)

15.20 uur

		

Duodopa-sondes: ins en outs,
(Neuroloog -Duodopaverpleeg-		
kundige)

16.10 uur
		
		

Welke medicatie mag je via de 		
sonde geven? Drs Kerskes, apotheker

16.30 uur
		
		

Bijzondere PEG-indicaties
(ALS, obstipatie), alternatieven
(PEJ, PRG, PEC) - Dr. Strijbos

16.50 uur

Vragen en discussie

17.00 uur

Afsluiting met een hapje en 		
drankje

Pauze met koffie en thee
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