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Voorwoord
Beste lezer, 

Onvoorstelbaar hoe COVID-19 de wereld in 
zijn greep heeft gekregen en nog steeds alles 
en iedereen in het dagelijkse leven weet te 
beïnvloeden. Gelukkig draait de wereld naast 
corona ook gewoon door. Dat blijkt uit de 
kennismaking met nieuwe collega’s en diverse 
interessante onderwerpen die deze uitgave biedt. 
Corona heeft er wel voor gezorgd dat HaCaSpect 
nummer 38, veel later dan gepland, eindelijk bij u 
op de deurmat valt of in de mailbox verschijnt. We 
hopen dat u dit nummer met genoegen zult lezen.

Ondertussen naderen we met rasse schreden het 
eind van 2020: een memorabel jaar.
December als laatste én feestmaand bij uitstek 
staat in het teken van gezelligheid en samenzijn. 
Dat zal dit jaar extra gekoesterd worden.
De redactie wenst u mooie ‘warme’ feestdagen! 
Wellicht in kleiner gezelschap dan u gewend bent 
maar dat hoeft niet minder waardevol te zijn!

Namens de redactie van HaCaSpect veel 
leesplezier, fijne dagen en een gezond 2021.
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Bewezen voordelen voor patiënten en arts

Da Vinci Xi ‘de operatie robot’ 
in het Catharina Ziekenhuis

Door :  Wout  S cheepens ,  u ro loog

Begin 2019 ging er voor de urologen een 
lang gekoesterde wens in vervulling. De 
Da Vinci operatie robot werd eindelijk 
aangekocht door het Catharina Ziekenhuis. 
In totaal staan er nu 36 systemen in 29 
ziekenhuizen in Nederland. De regio 
Eindhoven beschikte als vijfde grootste 
stad van Nederland nog niet over een 
dergelijk systeem. Naar onze mening 
heeft het Da Vinci systeem zich al bewezen 
binnen de prostaatkankerchirurgie. Mede 
door concentratie, volumenormen en de 
nieuwste technische systemen, zijn de 
resultaten van de prostaatoperaties echt 
verbeterd.

In het begin was er veel kritiek, maar inmiddels laten 

meerdere lange termijnstudies de voordelen van deze 

vorm van chirurgie zien. Derhalve heeft onze vakgroep 

in 2013 besloten om prostaatoperaties voortaan door 

middel van deze techniek te gaan uitvoeren. Er is toen 

samenwerking gezocht met het Canisius Wilhelmina 

Ziekenhuis in Nijmegen (Santeon partner), waar al 

een Da Vinci systeem stond en nog OK-ruimte was. 

Inmiddels heeft ook de vakgroep urologie van het 

Radboudumc zich bij deze samenwerking aangesloten, 

waarmee ook een academische partner deel uitmaakt van 

de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe 

kliniek binnen een kliniek onder de naam Prosper. 

Vanwege de verzameling en transparantie van vele 

uitkomst parameters is het een van de drie klinieken in 

Nederland die door de zorgverzekeraars, de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de 

Prostaatkankerstichting, is aangewezen als ‘koploper 

centrum’.
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de komst van het Da Vinci systeem wordt de partiële 

nefrectomie tegenwoordig ook robot geassisteerd 

uitgevoerd. Voordelen zijn met name kortere ischemie 

tijd (vaak moet de arterie renalis afgeklemd worden 

om de tumor veilig te kunnen excideren) en dus 

waarschijnlijk minder verlies aan nefronen.

Laten we niet vergeten dat het da Vinci systeem, de 

operateur ook vele voordelen biedt. Het geeft een hele 

goede ergonomische werkhouding. De operateur heeft 

3D-zicht en HD beeldkwaliteit. Het minder vermoeid 

raken van de operateur en het goede zicht zal bijdragen 

aan de kwaliteit van de operatie.

Vakgroepoverstijgend

Ook de vakgroepen gynaecologie en chirurgie maken 

gebruik van het Da Vinci systeem. Met name voor de 

gynaecologische oncologie alsmede colonchirurgie en 

pancreas resecties (robot-geassisteerde Whipple).

Met de tijd zal met name meer complexe open chirurgie 

vervangen gaan worden door robot-geassisteerde 

chirurgie, de afkortingen daarvoor: RA (Robot Assisted), 

zal u derhalve naar verwachting vaker gaan tegenkomen 

in de toekomst.

Via onderstaande link is op Youtube een filmpje te zien 

met de robot in werking in het Catharina Ziekenhuis.

https://www.youtube.com/watch?v=iAp4OFYQJW8

Andere toepassingen robotchirurgie

De verwachting is dat de behandeling blaaskanker-

operaties (cystectomieën) voor spierinvasief 

blaascarcinoom en de nierkankeroperaties (met name 

de partiële nefrectomie), zich op eenzelfde manier 

zullen gaan ontwikkelen. Inmiddels is de robot 

geassisteerde cystectomie met aanleggen urostoma 

(Bricker) of vervangblaas zich in de laatste jaren verder 

aan het ontwikkelen. In het Catharina Ziekenhuis zijn 

we sinds de komst van het Da Vinci systeem ons ook 

hierop gaan richten. Inmiddels wordt deze techniek 

al routinematig ingezet. De voordelen voor de patiënt 

zijn met name: kleinere incisies, sneller herstel/kortere 

ziekenhuisopname en minder bloedverlies.  

Op oncologisch gebied is deze techniek vergelijkbaar met 

de open operatie.

Ook op het gebied van nierchirurgie kan het Da Vinci 

systeem worden ingezet. Het biedt met name voordelen 

bij de pyelumplastieken bij UPJ-stenose, nefro-

ureterectomieën (bij pyelum- en/of ureter tumoren) en 

partiële nefrectomieën (niersparende chirurgie waarbij 

alleen de tumor wordt geëxcideerd en het defect in de 

nier wordt gesloten). Vanwege de verwijzingen van 

omliggende ziekenhuizen voor met name de partiële 

nefrectomie, werd deze al veelvuldig uitgevoerd met 

behulp van de ‘gewone’ laparoscopische techniek. Sinds 
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Door :  Rober t  Hoeks t ra ,  u ro loog

Om de juiste diagnose 
te kunnen stellen bij een 
patiënt met verdenking op 
prostaatcarcinoom, is het 
van belang om een MRI-
scan voorafgaand aan de 
prostaatbiopten te verrichten.

 

Diagnostiek naar prostaatcarcinoom

Prostaatkanker is de meest voorkomende 

vorm van kanker bij mannen in Nederland. 

Per jaar worden er ongeveer 10.000 mannen 

gediagnostiseerd met prostaatkanker 

waarvan er 2500 overlijden. 

Sinds eind jaren tachtig het prostaat- 

specifiek antigeen (PSA) zijn intrede 

maakte, is de incidentie van prostaatkanker 

fors gestegen. Zoals de naam al zegt, is 

het PSA prostaat-specifiek en dus niet 

prostaatkanker-specifiek. Ook bij een groot 

prostaatvolume of prostatitis zal het PSA-

gehalte in het serum stijgen. Naast een PSA-

bepaling behoren ook het rectaal toucher en 

de anamnese tot de gangbare diagnostiek 

bij prostaatkanker. Echter, de diagnostische 

accuratesse van het rectaal toucher blijkt 

erg beperkt en de meeste mannen met een 

gelokaliseerd prostaatcarcinoom hebben 

(nog) geen fysieke klachten. Tot op de dag 

van vandaag is er helaas nog geen betere 

biomarker dan het PSA dat ons helpt met het 

vinden van prostaatkanker.

De oude situatie

Om daadwerkelijk de diagnose 

prostaatkanker te kunnen stellen, moeten 

prostaatbiopten verricht worden. Tot voor 

kort werd de indicatie voor prostaatbiopten 

gesteld op basis van anamnese, rectaal 

toucher en PSA-waarde, al dan niet 

met behulp van een nomogram (de 

prostaatwijzer). Prostaatbiopten worden 

transrectaal echogeleid (TRUS) afgenomen. 

TRUS is onvoldoende geschikt om 

prostaattumoren adequaat weer te geven. 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste prostaattumoren zich in de 

perifere zone van de prostaat bevinden. Daarom worden er standaard 

10 tot 12 systematische prostaatbiopten afgenomen uit de perifere 

zone van de prostaat.

De laatste jaren heeft de MRI-prostaat een steeds prominentere rol 

gekregen in de diagnostiek van prostaatkanker. In de oude richtlijn 

die tot 2019 gold, werd de MRI-prostaat alleen geadviseerd om 

te verrichten, indien er bij initiële prostaatbiopten geen kanker 

gevonden werd, terwijl er een blijvende verdenking op prostaatkanker 

was. Vaak bleek in deze situatie dat de prostaattumor zich niet in de 

perifere zone bevond, maar bijvoorbeeld centraal in de transitiezone, 

of ventraal in het anterieure stroma. De tumor kan dan gericht 

worden aangeprikt (target-biopten) om alsnog een juiste diagnose te 

stellen.

MRI-scan voorafgaand aan prostaatbiopten

Sinds enkele jaren wordt de MRI-prostaat in het Catharina Ziekenhuis 

standaard aangevraagd voorafgaand aan prostaatbiopten. Groot 

voordeel hiervan is, dat er naast de reguliere systematische biopten in 

de perifere zone, ook direct target-biopten kunnen plaatsvinden van 

een eventuele laesie op de MRI. Op deze manier voorkomen we veel 

fout-negatieve uitslagen. 

Om accurate target-biopten te kunnen verrichten, maken we in het 

Catharina Ziekenhuis gebruik van MRI-TRUS fusie. Hierbij worden 

MRI-beelden middels software gefuseerd met TRUS-beelden. Een 

radioloog die aanwezig is bij de procedure, markeert op de MRI-scan 

de laesie en enkele herkenbare marges van de prostaat (zoals de 

blaashals, urethra, zaadblazen en/of achterwand). Deze herkenbare 

marges kunnen gemakkelijk worden gevonden op de TRUS-beelden 

en daarop gefixeerd worden. Zo wordt de target-laesie op de juiste 

plek op de TRUS-beelden zichtbaar en kunnen er accurate target-

biopten genomen worden. In zeldzame gevallen is er geen goede 

fusie mogelijk tussen MRI en TRUS. In dat geval hebben we in het 

Catharina Ziekenhuis de beschikking over MRI-inbore biopten. 

Hierbij worden er in de MRI-scan biopten genomen waarbij er direct 

geverifieerd wordt dat de naald zich daadwerkelijk in de afwijking 

bevindt. 

Aanpassing richtlijn

In 2019 is een Cochrane systematische review (Drost 2019) 

gepubliceerd, waarbij is bewezen dat MRI-prostaat en MRI-gerichte 

biopten de detectie van significant prostaatkanker verbetert. Dit 

heeft ertoe geleid dat sinds november 2019 de module diagnostische 

prostaat MRI voor de NVU-richtlijn prostaatcarcinoom is ingegaan. 

Deze vernieuwde richtlijn stelt dat er voortaan in heel Nederland 

standaard een MRI-scan gemaakt dient te worden indien er sprake is 

van een verhoogd PSA en er een indicatie is voor prostaatbiopten.

MRI-scan voorafgaand aan prostaatbiopten 
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prostaat is momenteel bij uitstek het beste diagnosticum om een 

indicatie voor en locatie van prostaatbiopten te stellen. Helaas blijkt 

de MRI toch ook significante prostaattumoren te missen. Daarom 

blijft het advies om naast de target-biopten ook systematische biopten 

uit de perifere zone te verrichten.

Herhaaldelijk komt de discussie naar 

voren in hoeverre het nog zinvol is om 

systematische biopten uit de perifere zone 

van de prostaat te verrichten wanneer er 

ook target-biopten plaatsvinden. De MRI-

Met de groene cirkel wordt de tumor gemarkeerd op het MRI-beeld (links). Deze wordt gezien in het gefuseerde echobeeld (rechts).  

De hypoechogene zone die aldaar wordt waargenomen komt overeen met de afwijking op de MRI-scan. Aldaar worden gerichte 

(target) biopten afgenomen.

Links een sagittaal MRI-beeld van de prostaat waarbij de prostaat wordt gemarkeerd door de rode lijn (basis prostaat).

Gele lijn (dorsale grens prostaat) en groene lijn (urethra).

Rechts een live sagittaal transrectaal echobeeld welke wordt gefuseerd met het MRI-beeld.
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Een op maat gemaakt behandelplan voor de patiënt met darmkanker 

kan alleen gemaakt worden door uitstekende multidisciplinaire 

samenwerking. Het Catharina Kanker Instituut heeft een 

multidisciplinair team, bestaande uit MDL-artsen, oncologisch 

chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen en verpleegkundig 

specialisten. Binnen een week na diagnose wordt de patiënt hier 

besproken en bespreken wij de uitslag met de patiënt en naasten op 

een gecombineerde poli met de MDL-arts en chirurg. Gezamenlijk 

met de patiënt kan dan een weloverwogen keuze worden gemaakt 

waarbij wij altijd zoveel mogelijk streven naar een orgaansparende 

behandeling.

Bevolkingsonderzoek

Sinds de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek, is de 

incidentie van het aantal vroegcarcinomen (T1-tumoren) in het colon 

en rectum fors toegenomen; darmkanker wordt in een eerder stadium 

ontdekt. Met endoscopische technieken kunnen vroegcarcinomen 

in het colon en rectum verwijderd worden, zodat een chirurgische 

resectie voor deze indicatie overbodig is. In totaal hebben wij in 

Door :  Johanne  B loemen,  ch i rurg,  P im Burge r , 

ch i rurg,  Ramon-Miche l  S chr euder ,  MDL-ar t s  en 

Lo t t e  Ri jpma-Jacobs ,  MDL-ar t s 

Het Catharina Kanker Instituut 
(CKI) is één van de grootste 
behandelcentra in Zuidoost 
Nederland voor darmkanker. 
De hoeksteen van de 
behandeling van darmkanker 
was voorheen per definitie een 
chirurgische resectie. Nieuwe 
endoscopische technieken, 
lokale radiotherapeutische 
behandelmogelijkheden en 
intensievere voorbehandel-
schema’s veranderen het 
landschap van darmtumoren. 

Catharina Kanker Instituut: streven naar 
darmsparende behandeling bij darmkanker

HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 2020

Figuur 1. Endoscopische Mucosale Dissectie (ESD)
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eerst een klem aangebracht onder de tumor, waarna de tumor net 

boven de klem wordt doorgesneden. Het gat (perforatie) dat zo in de 

darmwand ontstaat is dus al afgesloten voordat het is losgesneden. 

Het klemmetje laat op den duur los, als de darmwand is genezen en 

gaat via de ontlasting mee naar buiten; patiënten merken hier niets 

van.

Met bovenstaande technieken hebben wij in 2019 in het Catharina 

Ziekenhuis 48 patiënten met darmkanker een operatie kunnen 

besparen. Zes patiënten zijn alsnog aanvullend geopereerd omdat 

bij histologisch onderzoek door de patholoog bleek dat of de tumor 

toch dieper doorgroeide dan vooraf verwacht werd, of doordat er 

sprake bleek van zogenaamde hoog-risico kenmerken. Het Catharina 

Ziekenhuis is één van de weinige niet-academische ziekenhuizen 

waar beide bovenstaande endoscopische behandelingen worden 

uitgevoerd.

2019, 54 patiënten met een T1 colorectaal 

carcinoom (T1-CRC) behandeld met een 

endoscopische behandeling.

Endoscopische Mucosale Dissectie 

(ESD)

ESD is een techniek waarbij met een 

electromesje de darmtumor ter hoogte van de 

submucosa in zijn geheel wordt losgesneden 

van de onderliggende spierlaag (figuur 1). 

Tussen de submucosa en de spierlaag wordt 

vocht geïnjecteerd, zodat er ruimte ontstaat 

waarin wij kunnen snijden. Het grote 

voordeel van een ESD is dat de tumor in één 

stuk (en-bloc) kan worden aangeleverd aan 

de patholoog. Bij een significant percentage 

kan zo chirurgie worden vermeden.

 

Endoscopische Full-thickness 

Resectie (eFTR)

Een eFTR kan worden toegepast bij T1-

CRC tot twee centimeter groot of van een 

litteken van een eerdere poliepectomie 

die niet radicaal was (figuur 2). Hierbij 

wordt niet alleen de afwijking, maar ook de 

darmwand hieronder verwijderd. Met een 

paktang wordt de darmtumor geleidelijk 

in een huls getrokken. Vervolgens wordt er 

Figuur 2. Endoscopische Full-thickness Resectie (eFTR)

Van links naar rechts: Pim Burger, chirurg, Lotte Rijpma-Jacobs, MDL-arts, Ramon-Michel Schreuder, MDL-arts, Johanne Bloemen, chirurg, Harm Rutten, chirurg 

en Grard Nieuwenhuizen, chirurg.



Chirurgische resectie

Mocht er toch chirurgie nodig zijn voor het colon of 

rectumcarcinoom, dan bieden we de patiënt een intensief 

voorbereidingsprogramma (ERAS ‘Enhanced Recovery After Surgery’ 

en prehabilitatie). Hiermee verkleinen we de kans op complicaties 

na de operatie en bespoedigen we het herstel. De operatie proberen 

we zo minimaal invasief mogelijk te doen. Dat wil zeggen dat we 

van de coloncarcinomen het grootste deel met een kijkoperatie 

opereren. De endeldarmtumoren opereren we, waar mogelijk, ook 

minimaal invasief. Eind 2019 zijn de chirurgen ook getraind om met 

de operatierobot te opereren. Dit om nog nauwkeuriger te kunnen 

opereren in het kleine bekken en de kans op een permanent stoma zo 

laag mogelijk te maken. 

Tot slot

Kortom, het Catharina Kanker Instituut streeft, door een uitstekende 

multidisciplinaire samenwerking, naar het beste oncologische 

resultaat bij patiënten met darmkanker met behoud van de normale 

functionaliteit van de darm.

Wij willen onze technieken en uitkomsten graag met u delen tijdens 

de Oncologieweek 2021 van het Catharina Ziekenhuis, dat in het 

teken staat van het colorectaal carcinoom. U kunt dan live meekijken 

met een darmkankeroperatie en een endoscopische full-thickness 

resectie. De exacte datum en inschrijfprocedure zullen nog volgen. 

Wij zullen u hier tijdig over informeren. 
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Rectumcarcinoom

Het Catharina Ziekenhuis is van oudsher 

een tertiair verwijscentrum voor patiënten 

met een lokaal voortgeschreden of recidief 

rectumcarcinoom. Recent hebben wij 

daarvoor de TopZorg subsidie gekregen; een 

subsidie van zes miljoen euro om de zorg 

voor deze patiëntencategorie nog verder uit 

te breiden en te ontwikkelen. We zien bij het 

lokaal voortgeschreden rectumcarcinoom dat 

intensieve voorbehandelingsschema’s met 

inductie chemotherapie en gecombineerde 

radio/chemotherapie leiden tot een goede 

respons van de tumor. We zien dat een deel 

van de patiënten dermate goed reageert, 

dat de tumor al volledig is verdwenen 

voor de operatie. Patiënten komen dan in 

aanmerking voor een ‘wait and see’ traject, 

waarbij patiënten intensief gecontroleerd 

worden met MRI-scans en endoscopieën. 

Dit om een operatie te voorkomen, die op 

de langere termijn vaak veel functionele 

klachten geeft (e.g. problemen met defecatie, 

mictie en seksualiteit). Een andere, zeer 

recente ontwikkeling, is oppervlakkige 

contactbestraling, ook wel de Papillon 

techniek, waarbij kleine (rest)-tumoren 

in de endeldarm oppervlakkig bestraald 

kunnen worden. Door de oppervlakkige 

toediening van de bestraling zijn er 

nauwelijks bijwerkingen voor de patiënt. 

Nog een behandeloptie om zoveel mogelijk 

darmsparend te kunnen behandelen. 
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Uitgelicht

“Er komt meer ruimte voor andere dingen, maar 
ik ga zeker nog iets doen.” en die variëren van 
klassiek tot grunge.

Piet begon zijn loopbaan als internist in het 
Zuiderziekenhuis (nu onderdeel van het Maasstad 
Ziekenhuis) in Rotterdam. In 1992-1993 beet hij zich 
vast als actievoerder tegen het tracé van de aanleg 
van de Betuwelijn in zijn woonplaats Barendrecht. 
Een omslagpunt in zijn carrière, zou later blijken. “Ik 
weet nog dat mijn buurman aan me vroeg; ‘Piet, ken 
je de Betuwelijn?’ Die loopt toch door de Betuwe was 
mijn reactie. Maar nee, deze zou dicht langs mijn huis 
komen met elke vier minuten een trein. Hoewel alle 
inspraakprocedures waren verlopen, beet ik me vast in 
de plannen en richtte de bewonersvereniging ‘Behoud 
Oost-Barendrecht’ op. Ik was de voorzitter. Dat was 
een mooie tijd, ik heb zelfs met een olifant op het 
Binnenhof gestaan met als resultaat een schitterende 
infrastructurele oplossing. Prachtig”, lacht hij. “Mijn 

“Zonder betuwelijn 
was ik geen 
ziekenhuisbestuurder 
geworden”

Door :  Eve l ine  van  de  Ven,  s en ior  r edac t eur

Afscheidsinterview Piet Batenburg.

Hoewel Piet Batenburg de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft 
behaald, denkt hij nog lang niet aan 
stilzitten. “Het eerste waar je over na 
moet gaan denken als je met pensioen 
gaat is; pas je wél, of pas je níet op de 
kleinkinderen. Want dat domineert je 
gehele verdere leven”, lacht Piet, “dat 
was het eerste advies wat ik kreeg van 
een goede vriend.” Hij hoefde niet lang 
na te denken over het antwoord. 

Piet Batenburg
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Goed management
Het Catharina Ziekenhuis stond bij zijn overstap bekend 
als een moeilijk te managen ziekenhuis. Ik herinner mij 
dat ik tegen de specialisten zei: “een ziekenhuis heeft 
niet alleen goede specialisten nodig, maar ook goede 
managers die jullie tegenspreken als daar reden voor 
is. We hebben de organisatie gewijzigd, de structuur 
van resultaatverantwoordelijke eenheden ingevoerd, 
waarbij de kwaliteit van het management en de 
onderlinge samenwerking sterk is verbeterd. Medisch 
specialisten worden actief betrokken bij de besturing. 
Ja, we hebben heel wat hobbels genomen en dat had 
natuurlijk ook voor een aantal medewerkers grote 
gevolgen. Maar het heeft ons geen windeieren gelegd. 
De organisatiestructuur, het fundament dat twaalf jaar 
geleden is gestort, heeft tot op heden niet ter discussie 
gestaan. Het heeft ons gebracht tot waar en wie we nu 
zijn. Een zeer specialistisch ziekenhuis, met een goede 
naam binnen heel Nederland en ver daarbuiten. En we 
zijn gastvrij geworden, zoals het een Brabants ziekenhuis 
betaamt. Dat is waar ik overall met een zeer tevreden 
gevoel op terugkijk.”

Trots
“Trots ben ik op het Eindhoven MedTech Innovation 
Center e/MTIC, waar het Catharina Ziekenhuis, Máxima 
Medisch Centrum, Kempenhaeghe, Philips en de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) samenwerken 
op het gebied van onderzoek. Veel mensen beseffen 
niet hoe bijzonder de Brainportregio is om in te werken. 
Toen ik hier kwam was het nog niet gewoon voor de 
TU/e om met de regionale ziekenhuizen intensief 
samen te werken op het gebied van onderzoek. Door de 
regionale samenwerking van een aantal specialisten en 
hoogleraren van de TU/e is dat op gang gekomen. Nu 
is Health één van de drie focusgebieden van de TU/e, 
doet Philips zestig procent van de strategische research 
met de TU/e en zijn de drie klinische partners de plek 
voor toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
Ik ben trots dat ik hier een aandeel in heb gehad. Want 
om de zorg voor de toekomst betaalbaar te houden, is 
samenwerken de sleutel”, benadrukt Piet.

spreekuren in het ziekenhuis liepen standaard uit, 
want mijn patiënten wilden uit de eerste hand alle 
verhalen horen. De Betuwelijn zorgde ervoor dat het 
vlammetje als bestuurder aanwakkerde. Ik merkte dat 
ik uitdaging nodig had, het oplossen van complexe 
vraagstukken. Ik durf wel te zeggen dat zonder de 
Betuwelijn ik nooit ziekenhuisbestuurder was geworden. 
Daarna werd Piet stafvoorzitter in een ziekenhuis waar 
zich veel veranderingen voltrokken. “In die tijd heb ik 
een van mijn belangrijkste levenslessen geleerd die 
ik later tijdens mijn bestuursperiodes veelvuldig heb 
uitgedragen. Als je ziet dat je iets niet kan tegenhouden, 
staak het verzet, ga meebewegen en richt je op de dingen 
die echt belangrijk zijn om vast te houden.”

Ontslagbrief
In 2000 verruilde Piet definitief zijn witte jas voor een 
kostuum en werd hij bestuurder van het St. Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam. “Ik werd gevraagd voor de 
functie. Ik weet nog dat ik direct aangaf dat dit niet 
voor mijn hele werkzame leven zou zijn en dat ik via de 
voordeur zou vertrekken. Nou, zo is het ook gegaan, mijn 
toenmalige secretaresse dicteerde ik mijn ontslagbrief. 
Dat had ze in 40 jaar nog nooit meegemaakt”, lacht hij, 
“want de meeste bestuurders bleven hun hele leven 
werken in dat ziekenhuis.”

Leeuwenkuil
De reden van zijn vertrek in 2008; het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven. Een uitdaging. “Ik had 
inmiddels acht jaar ervaring als bestuurder opgedaan 
en in de medische wereld had het Catharina Ziekenhuis 
medisch inhoudelijk een goede naam, maar diverse 
collega’s waarschuwden me dat er bestuurlijk een 
behoorlijke kluif te wachten stond. “Je gaat naar de 
leeuwenkuil”, zeiden ze. Daar heb ik me echter nooit 
druk om gemaakt, ik hou wel van complexiteit en 
uitdaging. De reputatie van het Catharina Ziekenhuis 
trok me. En ook niet geheel onbelangrijk, thuis hadden 
mijn vrouw en ik de kaart van Nederland al meermalen 
op tafel gehad als er een eventuele uitdaging op mijn 
pad zou komen, waar we dan wel en waar we niet naartoe 
wilden. Eindhoven viel nog nét in het positieve gebied”, 
lacht hij. “Maar het was wel een dingetje, verhuizen van 
Zuid-Holland naar Brabant. We hadden echter nooit 
kunnen bevroeden dat we hier met zoveel plezier zouden 
werken en wonen. We hebben ons altijd thuis gevoeld. 
En we blijven hier dan ook wonen.”
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Hij geeft het stokje met een gerust hart over. Nog 
een goeie tip voor je opvolger? “Over leiderschap 
heb ik geleerd: ‘Een succesvolle bestuurder heeft 
een visie vanuit zijn eigen identiteit die hij deelt met 
anderen’. En ‘een goede bestuurder heeft in moeilijke 
omstandigheden 10% meer moed dan de rest.’ Maar 
ik hoop vooral dat alle mensen binnen het Catharina 
Ziekenhuis zich blijven realiseren wat voor uniek 
ziekenhuis we zijn en dat we die eigenheid moeten 
proberen vast te houden. En ja, er zullen onder andere 
door COVID-19, moeilijke jaren komen omdat er minder 
geld beschikbaar komt, maar ik hoop dat het ziekenhuis 
sterk blijft koersen op profilering van de complexe zorg.”

Werk en privé
Werk en privé kon Piet al die jaren prima gescheiden 
houden. “Ik tobde thuis nooit over het werk. Natuurlijk 
zijn er de afgelopen twaalf jaar situaties geweest die ik 
me persoonlijk heb aangetrokken. Ik vond het lastig 
als dingen op de man werden gespeeld. En ook is niet 
alles goed gegaan. Er zijn zeker dingen die ik achteraf 
anders had moeten doen. Maar mijn intenties waren 
altijd integer en ik ben nooit weggelopen voor mijn 
verantwoordelijkheden.”
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In het begin van de opleiding heb ik vaak aan zowel 

collega’s als patiënten moeten uitleggen wat de functie 

van verpleegkundig specialist inhoudt. Ik ben en word 

geen huisarts. Maar op een afgebakend gebied doe ik 

wel hetzelfde als een huisarts. In het begin was dat wel 

verwarrend voor patiënten en collega’s. Wat kunnen en 

mogen ze van mij verwachten? Het is mooi om te merken 

dat na twee jaar de collega’s en patiënten de functie en 

mij inmiddels kennen en vertrouwen.  

Ook het oppakken van verschillende verbeterprojecten 

valt binnen mijn werkzaamheden. Zo ben ik momenteel 

bezig met een project dat zich richt op vitamine B12-

injecties en coach ik een doktersassistente bij een 

verbeterproject dat zich richt op osteoporose-preventie. 

Daarnaast heb ik tijdens de Covid-19 pandemie samen 

met een aantal huisartsen een isolatiepraktijk voor 

patiënten met corona-symptomen mogen opzetten. 

Mijn praktische ervaring van het oprichten van medische 

posten in het buitenland en het oprichten van de AOA 

kwamen hierbij goed van pas. Ik heb hygiëne-protocollen 

geschreven en natuurlijk directe patiëntenzorg geleverd. 

Het was erg mooi om te ervaren dat ook de artsen 

Door :  Char lo t t e  Boe l s -S choenmaker ,  v e rp l e egkundig  spe c ia l i s t

Wat doet een verpleegkundig specialist in 
een huisartsenpraktijk? Of nog beter; wat 
doe je niet? 

De functie

Tijdens mijn 2-jarige masteropleiding tot verpleegkundig 

specialist ben ik opgeleid binnen een huisartsenpraktijk 

en een huisartsenpost. Voorheen werkte ik als 

regieverpleegkundige op de Acute Opname Afdeling 

van ziekenhuis Bernhoven. Dus de overgang naar de 

huisartsenzorg was voor mij een hele stap. Toch bevalt 

het werk in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost 

mij ontzettend goed. Ik heb erg veel geleerd van 

de huisartsen in huisartsenpraktijk Engelsbergen. 

Inmiddels ben ik in staat om zelfstandig anamneses af 

te nemen, lichamelijk onderzoek te doen en diagnoses 

en behandelplannen op te stellen voor de volgende 

patiëntencategorieën: longziekten, KNO, dermatologie, 

orthopedie, gynaecologie en urologie. Hieronder vallen 

ook de kleine chirurgische ingrepen en het plaatsen van 

spiraaltjes.

Verpleegkundig specialist 
in de huisartsenpraktijk 

Charlotte Boels-Schoenmaker, verpleegkundig specialist
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van de andere praktijken binnen de HaGro mij hierbij 

betrokken. 

 

Toegevoegde waarde

Daarnaast richt ik me op ouderenzorg. Met het groeiende 

aantal (kwetsbare) ouderen die nog thuis wonen, is het 

voor mij een mooie uitdaging om mijn verpleegkundige 

en medische kennis te combineren. Hierbij kan ik me 

richten op zowel cure als care. Mijn kennis van acute 

patiënten komt goed van pas bij de spoedvisites. Ook 

mijn ervaring met multidisciplinaire samenwerking 

(zoals met thuiszorg en medisch specialisten) helpt mij 

in het dagelijkse werk.   

Mijn masterscriptie heb ik gericht op Shared Decision 

Making van patiënten met een migratieachtergrond. 

Persoonsgerichtheid past van nature erg bij mij en 

bij deze patiëntencategorie bleek het moeilijker om 

hen actief te betrekken in de besluitvorming over de 

behandeling. Ik heb de artsen getraind in verschillende 

SDM-raamwerken en patiënten in de rol van community 

influencers informatie laten delen over de Nederlandse 

gezondheidszorg en het belang van gedeelde 

besluitvorming. Ik vond het een erg mooi project en ben 

van plan om het artikel in september in te dienen voor 

publicatie.

Na mijn diplomering wil ik me nog verder verdiepen in 

cardiologie en maag-, darm- en leverziekten. Hier heb ik 

vanuit mijn vorige werk al ervaring mee en daarom wil ik 

na een aantal nascholingen deze kennis en ervaring ook 

in de rol van verpleegkundig specialist gaan toepassen.  

 

Kortom, een super gevarieerd vakgebied met toegevoegde 

waarde voor de huisartsenzorg!   
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het diagnostische traject onder de loep genomen en 

aangepast. Patiënten kunnen binnen 24 uur terecht bij 

het Borstkankercentrum met hun klachten, ongeacht of 

het een spoedverwijzing is of een reguliere verwijzing. 

De snelle toegang voor iedereen met borstproblematiek 

is mogelijk omdat de afdeling radiologie is uitgebreid 

met een extra mammograaf. Het Borstkankercentrum 

beschikt voortaan over twee volwaardige diagnostische 

units (mammo- en echograaf), bemand door dedicated 

radiologen. 

Patiënten starten met een bezoek aan de afdeling 

radiologie, waar een anamnese wordt afgenomen en 

ook radiologisch onderzoek gedaan wordt. Als er geen 

afwijkingen worden gezien, wordt patiënt gerustgesteld 

en mag dan weer naar huis. Als er sprake is van een 

afwijking waar een biopt uit genomen moet worden, 

wordt de patiënt verwezen naar het borstkankercentrum. 

Daar wordt alles geregeld en maakt hij/zij kennis met de 

verpleegkundig specialist.

Door :  Johanne  B loemen,  onco log i s ch  ch i rurg,  As t r id  Donker s -

van  Rossum,  radio loog 

Het traject voor mensen bij wie zorgen 
bestaan ten aanzien van afwijkingen in 
de mamma, is vanaf begin mei 2020 de 
eerste toegang in het Borstkankercentrum, 
binnen 24 uur via de afdeling radiologie. 
Iedereen die last heeft van zijn of haar 
borsten is bezorgd. Jong of oud, man of 
vrouw. Iedereen wil graag snel weten of 
er ‘iets’ aan de hand is, of eigenlijk liever 
nog; horen dat er niets aan de hand is. Dat 
kan in het Borstkankercentrum van het 
Catharina Ziekenhuis. 

Ontzorgen

De eerst stap voor iemand met klachten van de borst(en) 

is naast een adequate anamnese, ook radiologisch 

onderzoek. Om het proces efficiënt te laten verlopen en 

patiënten niet onnodig in de tweede lijn te zien, werd 

Borstkankerzorg 2.0. via 
Borstkankercentrum Catharina Ziekenhuis

Het team van links naar rechts: Johanne Bloemen, oncologisch chirurg, Karin Schauwaart-Vijfvinkel, verpleegkundig specialist, Yvonne van Riet, oncologisch chirurg, 

Majorie de Werd, verpleegkundig specialist, Anne de Bruijn, verpleegkundig specialist in opleiding. Op de foto ontbreekt Astrid Donkers-van Rossum, radioloog.
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Ook voor vrouwen met een belaste familiaire 

anamnese, degenen die verwezen zijn vanuit het 

bevolkingsonderzoek, tepelvloed of pijnlijke mammae 

(mastopathie) staat aansluitend de verpleegkundig 

specialist klaar voor begeleiding van het verdere traject 

of nadere uitleg. Mannen met borstvorming, maar 

ook patiënten die niet gerust zijn gesteld door de 

mammografie kunnen terecht bij de verpleegkundig 

specialist met al hun vragen en zorgen.

Zorgdomein

Er is nu een snelle en eenvoudige manier van 

doorverwijzen. Via Zorgdomein is het mogelijk om 

op één manier patiënten te verwijzen, wij zorgen voor 

de rest. Daarnaast blijft het Borstkankercentrum, 

voor vragen en advies, zoals u van ons gewend bent, 

bereikbaar op telefoonnummer 040 - 239 66 06.  

Het doel is om u als verwijzer te ontzorgen en patiënt zo 

snel mogelijk duidelijkheid te bieden met alle expertise 

die we in huis hebben. 

Shared decision making

Mocht er borstkanker worden vastgesteld, dan is de 

patiënt bij ons in goede handen. Het multidisciplinaire 

team maakt een behandelplan op maat. Met alle 

behandelmogelijkheden heeft de patiënt vaak keuzes in 

behandelopties. We zien het als onze taak de patiënt hier 

goed in te begeleiden, zodat ze een goed geïnformeerde 

keuze kan maken die goed bij haar past. Door participatie 

in nationale en internationale studies blijven we up 

to date en kunnen we de nieuwste inzichten meteen 

toepassen. Een voorbeeld daarvan is het achterwege laten 

van radiotherapie bij vrouwen boven de 70 jaar met een 

prognostisch gunstige tumor. Patiënten boven de 50 jaar 

met eenzelfde soort tumor, kunnen tijdens de operatie 

(peroperatief) bestraald worden, zodat hen een lang 

bestralingstraject na de operatie bespaard kan worden. 

Binnen Santeon werken we samen met een aantal andere 

ziekenhuizen, dit levert belangrijke inzichten op in de 

kwaliteit van borstkankerzorg en leidt tot verbeterslagen. 

Projecten die hier onder andere uit voortvloeien passen 

goed in de ontwikkeling van shared decision making. 

De patiënt wordt actief betrokken bij de keuze van de 

behandeling, maar ook de frequentie en aard van de 

nacontroles en nazorg. 



HaCaSpect, magazine voor huisartsen en specialisten december 202022

Consultvragen gaan vaak over symptoombestrijding, 

inventariseren van de zorgvraag op psychosociaal of 

existentieel gebied, ondersteunen bij besluitvorming 

en scenario’s rond het levenseinde en advance care 

planning.

Uitbreiding TOPZ met Arts Palliatieve Zorg

Sinds maart van dit jaar is Kristien Jansen voor een 

aantal dagdelen in de week in dienst van het Catharina 

Ziekenhuis voor het TOPZ. Zij zal zich verderop in dit 

artikel zelf voorstellen. Kristien is vanaf de start in 2014 

al betrokken als extern deskundige bij het MDO van 

ons team. Door de toename van het aantal consulten 

en de toename van complexiteit van de consulten was 

uitbreiding van het team nodig en zijn we heel blij dat 

Kristien ons is komen versterken. Met haar kennis 

en ervaring op het gebied van de palliatieve zorg 

kunnen we als team stappen zetten om de palliatieve 

zorg binnen het ziekenhuis nog beter op de kaart te 

zetten. We willen bijvoorbeeld meer aandacht gaan 

geven aan deskundigheidsbevordering van artsen en 

verpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. En 

door de aanstelling van Kristien hebben we nu ook de 

mogelijkheid voor extramurale consultatie. 

Wat kan het TOPZ voor huisartsen betekenen?

Palliatieve zorg is vaak complexe zorg. Dan is het 

soms fijn om even telefonisch te kunnen overleggen 

met een professional in de palliatieve zorg. We 

kunnen meedenken en advies geven aan huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde 

en andere zorgverleners uit de regio.

Het TOPZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

van 08.00 tot 17.00 uur via het centrale nummer van 

het Catharina Ziekenhuis: 040 - 239 91 11. Vraagt u 

dan naar telefoonnummer van TOPZ: 11 57 70. Buiten 

kantoortijden is voor spoedvragen het Consultatieteam 

Palliatieve Zorg van het IKNL 24 uur per dag bereikbaar: 

0900 - 297 16 16.

Door :  Trudy  More t ,  Ve rp l e egkundig  Consu l ent  Onder s t eunende 

en  Pa l l ia t i eve  Zorg,  Kr i s t i en  Jansen,  a r t s  pa l l ia t i eve 

genee skunde 

In de afgelopen jaren is de vraag naar 
palliatieve zorg in het ziekenhuis flink 
toegenomen. Bij de start van het Palliatief 
Team in het Catharina Ziekenhuis (in 
2014) was het nog zoeken en pionieren. 
Bij welke patiënten heeft het meerwaarde 
om als Palliatief Team betrokken te zijn? 
Hoe zorgen we voor bekendheid binnen 
het ziekenhuis? Wat is precies onze rol? 
Een van de belangrijkste boodschappen 
die we als team probeerden uit te dragen 
was: denk op tijd aan de mogelijkheden van 
palliatieve zorg! En die boodschap moet 
nog steeds herhaald worden. 

Palliatieve zorg start niet pas in de stervensfase of op 

het moment dat er geen behandeling meer mogelijk is. 

Ook als er nog sprake is van een (levensverlengende) 

behandeling, is het belangrijk om aandacht te hebben 

voor wensen en doelen van de patiënt ten aanzien van de 

toekomst en grenzen van de behandelingsmogelijkheden. 

Misschien stellen patiënt en naasten ondersteuning en 

begeleiding op prijs of is er behoefte aan informatie over 

bijvoorbeeld de mogelijkheden en scenario’s rondom het 

levenseinde? 

Van Palliatief Team naar TOPZ

Om die reden hebben we als team twee jaar geleden 

onze naam veranderd van Palliatief Team naar Team 

Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ). We willen 

hiermee benadrukken dat we graag patiënten, naasten 

en hun hulpverleners willen ondersteunen in situaties 

waarin er sprake is van (complexe) palliatieve zorg. En 

daarnaast hopen we uit te dragen dat palliatieve zorg 

meer is dan zorg in de stervensfase.

De patiënten bij wie we in het ziekenhuis betrokken 

zijn, waren in de beginjaren van ons team voor het 

grootste deel oncologische patiënten. Inmiddels worden 

we ook steeds vaker in consult gevraagd bij patiënten 

met bijvoorbeeld hartfalen, COPD, neurologische 

aandoeningen, lever- of nierfalen en kwetsbare ouderen. 

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg 
uitgebreid met Arts Palliatieve Zorg 
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Kristien Jansen, arts palliatieve geneeskunde

Mijn naam is Kristien Jansen. Sinds maart 2020 maak 

ik als arts palliatieve geneeskunde deel uit van het Team 

Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) van het 

Catharina Ziekenhuis.

Bij de KU Leuven heb ik mijn opleiding tot arts en 

huisarts gevolgd. Tijdens deze jaren is mijn interesse 

voor de oudere patiënt alleen maar gegroeid. Dit heeft 

geleid tot een overstap van België naar Nederland. 

Vanaf eind 1995 ben ik werkzaam in de ouderenzorg 

(verpleeghuis); in 1998 heb ik de vervolgopleiding tot 

verpleeghuisarts aan het Radboud UMC gevolgd en in 

2007 de kaderopleiding Palliatieve Zorg (AMC/VUmc).

Ouderenzorg en palliatieve zorg liggen dicht bij elkaar 

en hebben veel raakvlakken. Sinds 2004 maak ik 

deel uit van het consultatieteam palliatieve zorg van 

het IKNL (telefonische consultatievoorziening voor 

zorgverleners) en werk ik op het hospice van Valkenhof 

in Valkenswaard.

Vanaf de start van het TOPZ-team van het Catharina 

Ziekenhuis (2014) ben ik verbonden met het TOPZ. In 

eerste instantie gedetacheerd vanuit het IKNL voor het 

bijwonen van het wekelijks MDO; sinds afgelopen maart 

maak ik als vaste medewerker deel uit van dit team.

Samen willen we de palliatieve zorg binnen het Catharina 

Ziekenhuis beter op de kaart zetten maar ook aandacht 

besteden aan onze beschikbaarheid voor zorgverleners in 

onze regio (extramurale consultatie).
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Casuïstiek

nierfunctiestoornissen of in zeldzame gevallen zelfs 
multi-orgaanfalen. De meest beschreven symptomen 
bij rhabdomyolyse zijn spierpijn en spierzwakte (beide 
bij 65% van de patiënten met rhabdomyolyse), gevolgd 
door onmogelijkheid te lopen (bij 20%), donkere urine, 
vermoeidheid en malaise (bij 10%).1 

Casus 1
Een 67-jarige patiënt, bekend met hypertensie en 
diabetes type 2, werd overgeplaatst vanuit een ander 
ziekenhuis wegens forse nierfunctiestoornissen en 
levertestafwijkingen. Hij werd initieel door de huisarts 
ingestuurd met melena en rectaal bloedverlies. Een week 
voor presentatie had de patiënt klachten van dyspnoe 
en tachypnoe, bij de huisarts een verhoogd CRP en 
lage D-dimeren, waarna via huisarts gestart werd met 
amoxicilline per os, bij verdenking pneumonie. Drie 
dagen voor presentatie ontstonden er klachten van 
misselijkheid, diarree, buikkrampen, melena en oligurie. 
Tevens klaagde de patiënt al enige tijd van ernstige 
krampen in beide benen en algehele malaise. De 
huisarts zou 5 weken voor aanmelding alhier zijn statine 
geswitcht hebben van atorvastatine eenmaal daags 40mg 
naar rosuvastatine eenmaal daags 40mg, wegens lichte 
spierpijnen. Tevens gebruikte de patiënt thuis forse 
hoeveelheden alcohol en waren er twee eerstegraads 
familieleden die aan leverziekten leden. 
Klinisch wordt een niet ziek ogende patiënt gezien, 
hemodynamisch en respiratoir stabiel, zonder koorts. 
Behoudens een wat drukgevoelig abdomen en licht 
bloedende hemorroïden geen bijzonderheden. In 
het laboratoriumonderzoek zien we fors verhoogde 
leverwaarden, alsmede een ernstige nierinsufficiëntie, 
in combinatie met een fors verhoogd CK en lipase (zie 
tabel 1). Het arterieel bloedgas toonde een metabole 
acidose met indicatie tot dialyse. Het urinesediment 
toonde proteïnurie met hematurie aan. Echo abdomen 
liet diffuse zwelling van de nieren zien, zonder post-
renale stuwing, met daarbij een beeld van levercirrose 
en splenomegalie (dit laatste pleit voor reeds langer 
bestaande levercirrose). MRI lever toonde perivasculaire 
leverfibrose met portale hypertensie en ascites. 
Een dag later liepen de leverwaarden en het CK verder 
op (zie tabel 1) en krijgt de patiënt tijdens dialyse plots 
toename van de buikpijn en een ernstige hypoglykemie, 

Rhabdomyolyse en 
statinegebruik

Door :  Mar ion  Wel t en,  ANIOS  in t e rne  genee skunde

Statines behoren tot de meest 

voorgeschreven chronische medicatie. 

Ze hebben belangrijke interacties met 

andere middelen en hebben potentieel 

ernstige bijwerkingen. Myopathie is 

een veel voorkomende bijwerking van 

statines, maar in zeldzamere gevallen 

kan een statine zelfs aanleiding 

geven tot rhabdomyolyse. In deze 

casusbespreking lichten we een drietal 

casussen uit, die zich afspeelden 

in een tijdsbestek van 3 maanden. 

Hoe rhabdomyolyse kan worden 

herkend en hoe te handelen vanuit 

de huisartsenpraktijk wordt hierin 

beschreven. 

Vooraleer te starten met een statine, is 
het van belang een goede anamnese 
af te nemen om contra-indicaties en 
mogelijke risicofactoren in kaart te 
brengen. Belangrijke risicofactoren voor 
het ontwikkelen van rhabdomyolyse door 
statinegebruik zijn onder andere diabetes 
mellitus, reeds bestaande nier-, lever- en 
hartziekten, overconsumptie van alcohol 
en polyfarmacie.1,2 De meest voorkomende 
interacties worden beschreven met 
inhibitoren van CYP3A4, een enzym wat meer 
dan 50% van de medicatie metaboliseert.3 
Voorbeelden van CYP3A4 inhibitoren 
zijn macroliden, antifungale middelen, 
antivirale middelen (protease inhibitoren) en 
calciumkanaalblokkers, maar ook kurkuma 
en grapefruit.1,3

Bij patiënten die statines gebruiken, 
is vroegtijdige herkenning van 
rhabdomyolyse belangrijk voor het 
voorkomen van complicaties, zoals ernstige 
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weinig reagerend op herhaaldelijke glucose-infusie. 
Wegens klinische achteruitgang met een verminderd 
bewustzijn en respiratoir falen wordt de patiënt op de 
IC opgenomen, waar de patiënt binnen 24 uur overlijdt 
aan multi-orgaanfalen. Bij obductie wordt het beeld van 
multi-orgaanfalen met rhabdomyolyse bevestigd, met 
als mogelijke oorzaak een combinatie van levercirrose 
bij chronisch alcoholgebruik en statinegebruik. Een 
uitlokkende factor in deze casus is hoogstwaarschijnlijk 
de switch geweest van atorvastatine 40mg naar 
rosuvastatine 40mg, wat 2 maal zo sterk werkt.4 

Casus 2
Een 59-jarige patiënte, bekend met hypertensie, 
diabetes type 2, semi-recent een gastric bypass 
en cholecystectomie, wordt vanuit de huisarts 
ingestuurd naar de poli interne geneeskunde met de 
aanmeldingsklacht spierzwakte en levertestafwijkingen. 
De patiënte zou 6 weken voor aanmelding een virale 
infectie doorgemaakt hebben, met sindsdien meer 
vermoeidheid en slaperigheid, in combinatie met 
progressief krachtsverlies en spierpijn. De patiënte zou 
geen alcohol gebruiken en neemt onder andere dagelijks 

Labwaarde Dag 1 Dag 2 Dag 3 Referentiewaarde

Bilirubine totaal 31 50 55 < 17 µmol/L

Bilirubine direct 23 38 42 < 5,0 µmol/L

ASAT 1100 2000 5800 < 30 U/L

ALAT 500 680 1400 < 35 U/L

LD 2269 > 2500 > 2500 < 250 U/L

CK 72.600 101.381 > 20.000 < 145 U/L

CK-MB 1300 < 25 U/L

AF 231 268 338 40 - 120 U/L

GGT 687 713 483 < 40 U/L

Ureum 37 25 * 9,3 * 2,5 - 6,4 mmol/L

Kreatinine 1005 802 * 190 * 50 - 100 µmol/L

EGFR (MDRD) 4,1  > 60 mL/min

eGFR (CKD-EPI) 6,1 5,4 * 15 * > 90 mL/min

CRP 58 71 38 < 6,0 mg/L

Lipase 560 < 60 U/L

pH (ABG) 7,28 6,88 7,17

Tabel 1 laboratoriumwaarden casus 1.* na dialyse

Labwaarde 6 maanden voor 
aanmelding Dag 1 Dag 2 Dag 9 Referentiewaarde

Trombocyten 200 190 200 150 150-400 x 109/L

Bilirubine totaal 13 53 54 34 < 17 µmol/L

Bilirubine direct n.v.t. 39 37 22 < 5,0 µmol/L

ASAT 59 1400 1300 360 < 30 U/L

ALAT 61 1000 920 460 < 35 U/L

LD 142 461 457 186 < 250 U/L

CK 199 17.593 14.930 1019 < 145 U/L

AF 82 364 333 205 40 - 120 U/L

GGT 90 547 490 302 < 40 U/L

Ureum 5,5 7,1 6,3 4,3 2,5 - 6,4 mmol/L

Kreatinine 92 76 80 82 50 - 100 µmol/L

eGFR (CKD-EPI) 59 74 69 67 > 90 mL/min

Albumine 43 28 26 23 35 - 50 g/L

CRP < 6,0 9,5 8,6 < 6,0 < 6,0 mg/L

Tabel 2 laboratoriumwaarden casus 2.
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Casus 3
Een 72-jarige patiënte, bekend met diabetes type 1, 
cholecystectomie, CABG en claudicatio intermittens, 
werd ingestuurd vanuit huisarts wegens acuut op 
chronische nierfunctiestoornissen. De patiënte was sinds 
3 weken ontslagen uit het ziekenhuis, na een opname 
gedurende 3 weken wegens een humerusfractuur, met 
initieel een goed algeheel herstel. Echter ontstond er 
10 dagen na ontslag algehele malaise en spierzwakte, 
waarvoor bij de huisartsenpost werd gestart met 
antibiotica, bij verdenking van een pneumonie. Gezien de 
antibiotica geen verbetering bracht, werd een screenend 
laboratoriumonderzoek uitgevoerd bij de huisarts, 
waar acuut op chronische nierfunctiestoornissen 
werden gezien. De patiënte werd doorverwezen naar de 
spoedeisende hulp met nierfunctiestoornissen. Alhier 
waren er geen duidelijke richting aangevende klachten 
voor een infectie, maar wel algehele malaise en spier- en 
gewrichtsklachten. Vanwege de spierklachten had de 
huisarts de rosuvastatine enkele dagen voor aanmelding 
al gestaakt. De patiënte drinkt dagelijks 1-2 eenheden 
alcohol en is sinds een half jaar gestopt met roken (20 
pakjaren). De patiënte nam onder andere dagelijks 40mg 
rosuvastatine, 10mg ezetimibe en tweemaal daags 90mg 
ticagrelor. Klinisch zien we een alerte maar verzwakte 
patiënte, met in het laboratoriumonderzoek acuut op 

40mg atorvastatine.
Klinisch wordt een hemodynamisch stabiele patiënte 
gezien, die evident verzwakt is en transfers niet meer 
zelfstandig kan maken. Tevens vallen ook zeer levendige 
peesreflexen op. In het laboratoriumonderzoek zien we 
forse verhoogde levertesten en CK’s (zie tabel 2).
De patiënte werd opgenomen wegens verdenking 
rhabdomyolyse en ter uitsluiting van een onderliggende 
leverpathologie. Tijdens opname volgde een echo 
abdomen, welke geringe focale steatosis hepatis toonde, 
met daarbij ascites, intrahepatische galwegdilatatie en 
cholestase. MRCP toonde perivasculaire leverfibrose 
zonder aanwijzingen voor hepatocellulair carcinoom. 
De ascitespunctie en virusserologie waren negatief, met 
een normaal ferritine, echter ANA was positief. Andere 
auto-immuunbepalingen waren negatief. De leverbiopsie 
toonde interfase hepatitis met forse fibrose, passend bij 
auto-immune hepatitis, al dan niet met medicamenteuze 
component. 
Het bleek dus om een gedecompenseerde levercirrose 
te gaan (MELD-score 9), op basis van een ANA-
positieve auto-immune hepatitis. De rhabdomylyse 
werd geduid ten gevolgen van statinegebruik in 
combinatie met afvallen na gastric bypass (bij veranderd 
verdelingsvolume) en levercirrose. Na staken van de 
statine klaarde de patiënte klinisch en biochemisch op.

Labwaarde 6 weken voor 
aanmelding Dag 1 Dag 2 Dag 10 Referentie waarde

Bilirubine totaal 6,1 5,4 4,5 < 17 µmol/L

Bilirubine direct n.v.t. n.v.t. n.v.t. < 5,0 µmol/L

ASAT 32 1300 1000 390 < 30 U/L

ALAT 21 660 540 530 < 35 U/L

LD 1445 1147 876 < 250 U/L

CK 102 >20.000 > 20.000 5520 < 145 U/L

CK-MB 64 330 < 25 U/L

AF 96 185 147 118 40 - 120 U/L

GGT 19 35 28 < 40 U/L

Ureum 17 16 16 21 2,5 - 6,4 mmol/L

Kreatinine 81 260 256 190 50 - 100 µmol/L

EGFR (MDRD) / / /  > 60 mL/min

eGFR (CKD-EPI) 40 15 16 22 > 90 mL/min

CRP 33 25 21 < 6,0 mg/L

Tabel 3 laboratoriumwaarden casus 3.
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een diagnose te stellen indien er sprake is van forse 
spierzwakte en spierpijn bij statinegebruik. Neem 
spierpijn en spierzwakte altijd serieus bij een patiënt die 
een statine gebruikt, zeker bij onderliggend leverlijden, 
nierziekten, diabetes en dagelijks alcoholgebruik. 
Controleer ook regelmatig of er in tussentijd geen 
(relatieve) contra-indicaties zijn ontstaan bij patiënten 
met statines, zoals bijvoorbeeld een verminderde 
nierfunctie, actieve leverziekten, hypothyroïdie of fors 
alcoholgebruik. Wanneer een patiënt toch myopathie 
ontwikkelt onder statinegebruik, dient men te overwegen 
de statine te stoppen en eventueel het CK te controleren. 
Tevens is het belangrijk dan een acute nierfunctiestoornis 
uit te sluiten, gezien dit een belangrijke complicatie 
van rhabdomyolyse is en in extreme gevallen zelfs kan 
leiden tot overlijden van de patiënt. Wanneer men 
besluit binnen de groep van statines te switchen, let er 
dan altijd dit naar de juiste dosisequivalent om te zetten 
(zie bronverwijzing).4 Ook is het belangrijk bedacht te 
zijn op interacties tussen medicatie, gezien dit de kans 
op rhabdomyolyse sterk kan vergroten. De algehele 
toestand van patiënten en hun medicatie zijn dynamisch, 
dus is het belangrijk te allen tijde aandacht te hebben 
voor de combinatie van bovenstaande zaken, om de kans 
op bijwerkingen zo klein mogelijk te maken. 

Bronnen
1  Ezad, S. et al (2018, 14 maart). Statin-induced 

rhabdomyolysis: a complication of a commonly 
overlooked drug interaction. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5853001/

2  Feng, Q. et al (2013, 1 april). Individualized risk for 
statin-induced myopathy. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3337775/

3  Medsafe government New Zealand 
(2014, 6 maart). Drug Metabolism - The 
Importance of Cytochrome P450 3A4. https://
www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/
March2014DrugMetabolismCytochromeP4503A4.
htm

4  UMHS Lipid Therapy Guideline (2014, mei). Statin 
Dose Intensity and Equivalency Chart. http://www.
mqic.org/pdf/UMHS_Statin_Dose_Intensity_and_
Equivalency_Chart.pdf

chronische nierfunctiestoornissen en een fors verhoogd 
CK (tabel 3). Verder zien we op X thorax dubieus een 
infiltraat, de echo nieren toont een schrompelnier rechts, 
maar sluit een post-renale oorzaak uit. 
De patiënte werd opgenomen met rhabdomyolyse met 
levertestafwijkingen, door een interactie van ticagrelor, 
rosuvastatine en ezetimibe, met nierfunctiestoornissen 
bij de rhabdomyolyse, en voor uitbehandeling van de 
pneumonie. Tijdens opname werd de ticagrelor geswitcht 
naar clopidogrel. De rosuvastatine werd tijdelijk gestaakt 
en kon 3 maanden later weer in een lagere dosering 
(10mg per dag) worden herstart, vooralsnog zonder 
complicaties. In deze casus werd de rhabdomyolyse 
geduid bij een interactie tussen verschillende medicijnen 
(ticagrelor, ezetimibe) en rosuvastatine, in combinatie 
met een reeds bestaande verminderde nierfunctie (eGFR 
< 60), wat een contra-indicatie is voor dagelijks 40mg 
rosuvastatine. Bij een eGFR van 30-60 wordt een lagere 
dosering voorgesteld, bij een eGFR < 30 wordt gebruik 
van rosuvastatine zelfs geheel afgeraden. 

Korte vergelijking casussen
De patiënten in de 3 casussen waren allemaal tussen 55 
en 75 jaar. Ze werden ingestuurd met zeer verscheidene 
aanmeldingsklachten, slechts bij 1 van de 3 casussen 
was myopathie daadwerkelijk de aanmeldingsklacht. De 
patiënt met het hevigste beloop werd initieel ingestuurd 
met melena en rectaal bloedverlies, in combinatie 
met nierfunctiestoornissen. Bij een patiënt waren 
enkel ernstige nierfunctiestoornissen de reden van 
doorverwijzen. Bij alle drie werd tijdens de anamnese 
echter duidelijk dat ze forse spierpijnen en spierzwakte 
hadden, met zelfs onmogelijkheid te kunnen lopen. 
Verder waren alle bovenstaande patiënten bekend met 
diabetes mellitus, was er bij 2 van de 3 casussen sprake 
van onderliggend leverlijden (casus 1 en 2) en bij 2 van 
de 3 patiënten sprake van dagelijks alcoholgebruik 
(casus 1 en 3). Bij de derde casus was er tevens sprake 
van interactie met 2 andere medicijnen. Bij 2 van de 3 
patiënten werden forse acute nierfunctiestoornissen 
gezien op het moment van aanmelding in het ziekenhuis.

Take home messages 
Een goede anamnese is heel belangrijk, niet alleen voor 
vroegtijdige herkenning, maar ook ter preventie van 
rhabdomyolyse. De voorgeschiedenis, medicatiegebruik 
en middelengebruik zijn belangrijke indicatoren om 
het risico op rhabdomyolyse in te schatten, enerzijds 
voor opstart van een statine en anderzijds om sneller 
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Onvrijwillige zorg

Vormen van onvrijwillige zorg in de thuissituatie kunnen 

zijn:

- Gedwongen douchen

- Toezicht op eten en drinken

-  Verstoppen medicatie dan wel medicatie in een kluis/ 

afgesloten beautycase

- Wegnemen telefoon

- Afsluiten Internet

-  Voorgeschreven kalmerende medicatie als 

antipsychotica, angstremmers, antidepressiva en 

kalmeringstabletten.

De zorgaanbieder (thuiszorg of geclusterde WLZ-

woonzorgvoorziening) is verantwoordelijk voor 

de organisatie en kwaliteit van de zorg voor hun 

psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte 

patiënten. 

Wanneer er onvrijwillige zorg ingezet moet worden 

en de patiënt verzet zich ertegen, wordt er gekeken 

of hij/zij wilsbekwaam is of niet. Wanneer de patiënt 

wilsonbekwaam is moet de wettelijke vertegenwoordiger 

toestemming geven voor de beoogde zorg. Wanneer de 

patiënt of zijn/haar vertegenwoordiger zich verzetten 

tegen de voorgestelde onvrijwillige zorg, treedt de Wet 

Zorg en Dwang in werking.  

Door :  Kee s  van  Ge lde r ,  spe c ia l i s t  ouder engenee skunde  en  E l ly 

Voge l zang,  hui sar t s

De Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) is 
per 1 januari 2020 vervangen door de Wet 
Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 
(WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). 
Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige 
zorg bij de patiënt thuis als dit de enige 
manier is om ‘ernstig nadeel’ voor de 
patiënt en zijn omgeving te voorkomen. 
De WVGGZ moet het mogelijk maken 
psychiatrische patiënten ook thuis 
gedwongen te behandelen. De WZD richt 
zich op mensen met dementie en mensen 
met een verstandelijke beperking. 

De LHV stelt zich op het standpunt dat huisartsen geen 

rol hebben in de uitvoering van deze nieuwe wetten. Voor 

de WVGGZ is dat duidelijk, echter wat betreft de WZD is 

er een grijs gebied waar de huisarts wel een rol heeft bij 

het wel of niet inzetten van onvrijwillige zorg.

In de huisartsenpraktijk betreft dit vaak de zorg 

voor dementerenden die thuis wonen omringd door 

mantelzorg en thuiszorg. Daarnaast kun je het als 

huisarts tegenkomen in de zorg binnen geclusterde 

kleinschalige woonzorgvoorzieningen waar de bewoners, 

dementerend of verstandelijk beperkt, een indicatie 

hebben in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

Er zijn situaties waarin een patiënt een gevaar voor 

zichzelf en/of zijn omgeving vormt, of waar de 

mantelzorg danwel de thuiszorg tegen haar grenzen 

aanloopt; vrijwillige zorg kan dan niet toereikend zijn en 

onvrijwillige zorg (tijdelijk) nodig. 

Wet Zorg en Dwang, 
wat kan de huisarts er mee?
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Elke huisarts(engroep) is gekoppeld aan een consulent 

specialist Ouderengeneeskunde (SO); het is handig om te 

weten wie de SO-consulent is! 

Op de website van de Zorggroep waarbij de 

huisarts is aangesloten, is een lijst van Specialisten 

Ouderengeneeskunde per thuiszorgorganisatie te vinden; 

zoek bij het Programma Kwetsbare Ouderen.

In het geval dat de huisarts een samenwerkings-

overeenkomst heeft met een WLZ-instelling voor levering 

van huisartsenzorg aan verstandelijk beperkte mensen, 

is de AVG-arts, verbonden aan die instelling, consulent 

voor die huisarts.

Zoveel mogelijk vrijwillig

De Wet Zorg en Dwang (WZD) gaat uit van het principe 

‘Nee, tenzij’. De zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige 

basis plaatsvinden tenzij het niet anders kan. 

Wanneer het niet lukt om een vrijwillig alternatief te 

vinden moet de zorgaanbieder:

-  uit eigen gelederen een zorgverantwoordelijke 

aanwijzen die vervolgens een zorgplan opstelt op 

basis van het wettelijk stappenplan in de WZD;

-  een WZD-functionaris aanwijzen uit eigen gelederen 

of extern;

-  in een eigen multidisciplinair team het stappenplan 

doorlopen waarbij de situatie goed wordt 

geanalyseerd, alternatieven worden bekeken en zo 

nodig externe deskundigheid wordt ingeschakeld om 

mee te denken;

-  de huisarts hierover adequaat informeren en bij deze 

navragen of de huisartsenzorg op een veilige en 

verantwoorde manier gegeven kan worden. 

Informatieve websites

 -  Vilans, landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg: 

  www.vilans.nl/produkten/alternatievenbundel-voor-meer-vrijheid-in-de-zorg

   www.vilans.nl/produkten/stappenplan-wet-zorg-en-dwang

 -  Zorg voor Beter, kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn:

   www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang

 

 -  GoedVertegenwoordigd.nl, dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging  

voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren:

  www.goedvertegenwoordigd.nl

 -  CIZ, formulieren voor aanvragen in kader van WLZ dan wel WZD:

   www.ciz.nl/zorgprofessional/aanvraag-doen-voor-een-client
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Door :  Te s sa  Gabr i ë l s  en  Ingr id  Ne i jnens ;  E th i cus /Gee s t e l i jk 

v e r zorge r s

Meditatie. Het maakt je rustiger, 
compassievoller naar jezelf en anderen, het 
verlicht psychisch lijden en stress, wat ook 
een positieve lichamelijke uitwerking heeft. 
Mindfulness heeft zich al eerder bewezen 
in de GGZ en wordt nu steeds breder 
geïntegreerd in het reguliere zorgaanbod 
(Doeleman & Rouwet, 2020).  

De essentie van dat wat het brengt, is dit: meditatie het 

haalt je naar dít moment toe want - al maak je je zorgen 

over de toekomst- er is eigenlijk niets anders dan dít 

moment. Het betekent ook bewustzijn van hoe het met 

je gaat: waar je brein vol mee is (gedachtes), lichamelijke 

gewaarwordingen (wat voel ik in mijn lichaam?) en 

emoties die je ervaart. Het biedt handvatten om niet 

overweldigd te worden door iets wat de aandacht trekt 

(zorgen, pijn, een te volle agenda, doodsangst) maar 

steeds te blijven voelen dat er méér is dan die ervaring 

en dat jij aan het roer staat (in vakjargon: decentreren. 

Zie onder andere Segal, Williams & Teasdale, 2018). Dat 

vergt oefening. Zie het als een spier voor de aandacht, die 

je traint in rustiger tijden om er op te kunnen vertrouwen 

wanneer je geacht wordt een marathon te rennen. 

Bevallen is zo’n marathon, (chronisch) ziekzijn een nog 

langere. Wellicht is een lange dienst op een stroeve dag, 

er ook wel één?

De praktijk van Ethiek & Zin

Meditatie wordt in het Catharina Ziekenhuis op 

verschillende manieren ingezet, waarbij wordt ingespeeld 

op de specifieke situatie van de betrokkenen.

We komen bij patiënten die meditatie willen proberen 

ter ondersteuning van hun ziekteproces of acute nood 

hebben aan ‘iets wat verlichting biedt’, waarmee we 

aan het bed een meditatie doen die aansluit op het 

instapniveau en de wens van de patiënt. Bij een onervaren 

meditatie-beoefenaar is dit vaak een introducerende 

meditatie die de aandacht doet richten op een fijne 

plek en die -als positieve bijwerking- ontspannend kan 

werken. De meditatie die we samen oefenen, ontvangt de 

patiënt desgewenst als mp3 om zelf te herhalen.

Meditatie in het Catharina Ziekenhuis
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Het geluk van zelf meditatie beoefenen is dat we zelf 

ook de positieve effecten bemerken: decentreren, 

goed kunnen luisteren naar onszelf en de ander, een 

(beginners-)geest waarmee we constant blijven verdiepen 

en onderzoeken in welke vormen meditatie nog meer van 

waarde kan zijn binnen de praktijk van ons ziekenhuis.

Deze open leerhouding heeft Ingrid Neijnens, pionier 

op het gebied van mindfulness en compassie(-

implementatie) in het Catharina Ziekenhuis, naar 

‘Deep Listening’ geleid: een methode om bewust en 

compassievol aanwezig te zijn en te luisteren (ACDLT, 

2019). Na zichzelf te hebben ondergedompeld, heeft ze 

een training opgezet voor zorgverleners, zodat zij in hun 

praktijk met meer aanwezigheid en compassie kunnen 

luisteren naar zichzelf en naar hun patiënten. Voor deze 

training is overweldigend veel animo. In het najaar wordt 

gestart met trainingen Deep Listening voor specialisten 

en huisartsen en daarnaast voor artsen in opleiding.

In het komende jaar zullen we ook op andere plekken 

het thema ‘luisteren’ onder de aandacht brengen en 

start er een pilot meditatie voor kwetsbare ouderen op 

de afdeling geriatrie, wat wordt ingebed in een breder 

onderzoek; waar mogelijk zoeken we de samenwerking 

met de wetenschap. Ook start Tessa Gabriëls met een 

promotietraject o.l.v Joep Teijink over integratieve 

geneeskunde waar zorg ‘voorbij de scheiding tussen 

lichaam en geest’ centraal staat en waar ondermeer het 

effect van meditatie bij hart- en vaatpatiënten wordt 

onderzocht.

Tot slot

Meditatie heeft de afgelopen jaren een waardevolle plek 

gekregen in het aanbod van onze afdeling Ethiek & Zin. 

Die open, compassievolle ruimte willen we bieden aan 

patiënten en (collega-)zorgverleners die daar behoefte 

aan hebben of nieuwgierig naar zijn. 

Meer weten? Bel of mail ons gerust. 

Ingrid Neijnens en Tessa Gabriëls 040 - 239 85 21 of 

infomindfulness@catharinaziekenhuis.nl

We bieden trainingen ‘mediteren bij ziekte’ 

voor langdurig zieke patiënten die een eigen 

meditatiebeoefening willen ontwikkelen. In zes 

wekelijkse groepsbijeenkomsten (zowel off- als online) 

leggen we de basis voor zelfstandig mediteren. De kracht 

van deze training is niet weg te kijken van moeilijke 

plekken (emoties, pijn, ongemak) en dat leren dragen, 

maar ook te voelen wat er wél fijn is, goed gaat, wat 

zin geeft aan het leven. Basis voor deze training is een 

zelfontwikkelde methode, ondersteund door een boekje 

met achtergrondinformatie en inspiratie. De geleide 

(compassie-)meditaties blijven beschikbaar via de 

website.

De training ‘mindful zwanger’ biedt een vergelijkbare 

opzet: in een vierweekse groepstraining worden vier 

thema’s uitgelicht, waarbij wordt stilgestaan bij de 

band met de baby, vertrouwen in het eigen lichaam 

en het compassievol omgaan met pijn en emotie ter 

voorbereiding op de bevalling. Op individuele basis zijn 

er meditatieve bijeenkomsten voor stellen met een nog 

niet vervulde kinderwens.

Ook binnen Sterk in je werk bieden we medewerkers 

trainingen aan om te oefenen steeds vanuit rust je werk 

op te pakken.

“Ingrid heeft al zoveel geoefend dat ze nu echt 

een beginnersgeest heeft” -Tessa

 “Tessa is echt een beginner: de ideale 

beginnersgeest” - Ingrid 

“Alle begin is moeilijk” -Nederlands gezegde

De vruchten van onze eigen ‘beginnersgeest’    

Als mindfulnesstrainer is het zelf beoefenen van 

mindfulness belangrijk om anderen te kunnen 

begeleiden, zeker wanneer die ander lastige dingen 

tegenkomt. Het onderzoek naar wat er in jezelf leeft 

en waartoe wij patiënten uitnodigen, hebben wij zelf 

doorgemaakt (wat een geluk dat deze voorwaarde niet 

geldt voor chirurgen!). Het maakt dat we nabij iemand 

kunnen zijn en niet zomaar omver geblazen zullen 

worden door wat zich in de meditatie aandient. 



Onderwijsagenda

Bedside teaching 2021
19 januari, 23 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 
15 juni, 19 oktober, 16 november, 21 december, 
tijd 17.45 - 19.45 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
14 - 17 april 2021, 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.

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.

Vaardigheidstraining huisartsen
ECG basis cursus: najaar 2021  

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

In verband met Corona zijn alle data onder 
voorbehoud.

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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