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Blok 1 - Chronische zorg 
  

 

1. Chronische pijn ≠ lastig 
Alec Malmberg, gynaecoloog 
 
Chronische pijn is minder complex dan het in eerste instantie lijkt. De strategie rond chronische pijn in het  
Universitair Bekkenpijn Centrum wordt gepresenteerd. Hiermee heeft u een kapstok om chronische pijn  
goed te ontleden en kunt u een plan van aanpak opstellen. 

 

2. Gezond herstel na een opname op de Intensive Care: tijd voor samenwerken dichtbij de patiënt 
en zijn omgeving 
Iwan van der Horst, intensivist-cardioloog 

 
Kritisch zieke patiënten krijgen een kans op herstel door opname op de Intensive Care. Op de Intensive  
Care worden vitale functies ondersteund en is het doel gericht op overleven. Na de opname is het doel de  
overlevers zo gezond mogelijk te laten herstellen. We weten echter dat veel patiënten na een opname  
leiden aan multimorbiditeit en dat de kwaliteit van leven beperkt is.  
Om meer inzicht te krijgen in gezond herstel na een opname willen wij samen met professionals in de  
omgeving van de patiënt zelf de zorg verbeteren. Wij denken dat door samen te werken in de omgeving  
van de patiënt de grootste kans bestaat om aan gezond herstel te werken. 

 
3. Gentherapie voor hemofilie 

Karina Meijer, hematoloog 
 

Met een (voor de patiënt!) eenvoudige interventie kan de erfelijke bloedingsziekte hemofilie genezen  
worden. Geen bloedingen meer, geen dure en belastende behandelingen meer met stollingsfactor. Dat 
klinkt als toekomstmuziek, maar de eerste patiënten zijn al hiermee in het UMCG behandeld.  
Hoe werkt deze gentherapie, waarom is gentherapie juist bij hemofilie zo aantrekkelijk en welke  
mogelijkheden hebben we hemofiliepatiënten in deze regio te bieden? 

 
4. Psychedelica bij depressie 

Robert Schoevers, psychiater 
 
Hardnekkige (therapieresistente) depressies vormen een groot probleem: voor patiënten en hun  
naasten, voor behandelaren en in maatschappelijk opzicht. Het ontwikkelen van nieuwe en meer  
effectieve behandelingen heeft hoge prioriteit. In dat kader is er toenemend belangstelling voor de  
effecten van psychedelica. Binnen het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen loopt een studie  
met orale ketamine bij patiënten met therapieresistente depressieve stoornis. En binnenkort gaan we  
starten met een studie naar effectiviteit, veiligheid en optimale dosering van Psilocybine (ingrediënt van  
Paddo’s). In het praatje wordt kort stilgestaan bij de op dit moment bekende resultaten en de mogelijke  
relevantie voor toekomstige behandelingen. 
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Blok 2A – Oncologische Zorg 
 

1. (Kinder)oncologie en protonen 
Nathalie van der Salm, kinderarts 
 

2. Ontwikkelingen erfelijk ovariumcarcinoom 
Marian Mourits, oncologisch gynaecoloog 

 
3. Endoscopische behandeling van gastrointestinale maligniteiten 

Jessie Westerhof, MDL-arts 
 

4. Besluitvorming in de oncologie 
Annette Berendsen, huisarts-onderzoeker en Mariken Stegmann, arts in opleiding tot huisarts en 
onderzoeker 

 
In de oncologie zijn er steeds meer behandelmogelijkheden. Het maken van een keuze kan voor een patiënt  
dan ook heel moeilijk zijn, zeker omdat het een heftige periode betreft in hun leven. Voor kwetsbare en  
palliatieve patiënten kan die keuze nog lastiger zijn omdat voor hen niet-behandelen ook tot de opties kan  
behoren. Het is dan belangrijk om de overstijgende doelen in het leven van de patiënt te bespreken. De  
gepresenteerde gesprekshulp kan zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis helpen de patiënt hierbij  
te ondersteunen. 
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Blok 2B – Oncologische Zorg 
  

1. Longoncologie: werking en bijwerkingen van immunotherapie 
Jeroen Hiltermann, longarts 

 
2. Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie: de richtlijn, de indicaties, de inhoud en de 

uitkomsten  
Aline Vrieling, revalidatiearts 
 
Het aantal mensen dat leeft met kanker of de gevolgen stijgt in Nederland tot meer dan 700.000 in 2020.  
(Ex)kankerpatiënten kunnen blijvende klachten ervaren, zoals vermoeidheid, verminderde lichamelijke  
conditie en depressieve gevoelens. Deze klachten leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd  
functioneren in het dagelijks leven en een afgenomen arbeidsparticipatie. Bij complexe, meervoudige  
problematiek wordt een verwijzing naar een revalidatiearts geadviseerd. Het doel van interdisciplinaire  
medisch-specialistische oncologische revalidatie is (ex)patiënten met kanker helpen om de gevolgen van  
kanker en de behandeling te boven te komen en hun kwaliteit van leven en maatschappelijke en  
arbeidsparticipatie te verbeteren. 

 
3. Digitale pathologie: van microscoop naar ‘computational pathology’ en ‘deep learning’ 

Jan Johannes Doff, klinisch patholoog 
 

Sinds 10 jaar kunnen weefselcoupes gedigitaliseerd worden in beelden. De microscoop maakt plaats voor  
het beeldscherm. Digitale pathologie heeft veel voordelen ten aanzien van patiëntveiligheid, teleconsulting,  
e-learning, archivering en MDO’s. Digitalisatie van beelden (big data) creëert ook  mogelijkheden voor   
‘computational pathology’ en ‘deep learning’. Toepassen van algoritmes ondersteunt de patholoog bij  
detectie van metastasen, gradering van tumoren, evalueren van prognostische biomarkers etc. Samen met   
de voortschrijdende ontwikkelingen in de moleculaire pathologie is de patholoog niet meer alleen de  
‘plaatjeskijker’ van vroeger, maar wordt hij meer en meer de spil in de besluitvorming ten aanzien van de  
behandeling van patiënten en het voorspellen van de prognose. 

 
4. CAR T-celtherapie: nieuw concept in de behandeling van lymfklierkanker 

Tom van Meerten, internist-hematoloog 
 

CAR T-celtherapie staat voor chimeer antigen receptor T-celtherapie. De T-cellen van de patiënt met 
uitbehandelde lymfklierkanker worden middels ferese uit het bloed gehaald en vervolgens wordt met een  
virus een nieuw gen geïntroduceerd. Dit gen codeert voor een B-celreceptor en herkent het CD19-eiwit dat  
tot expressie wordt gebracht op de lymfklierkankercel. Na teruggave van deze gemanipuleerde eigen T- 
cellen aan de patiënt raken deze cellen geactiveerd wanneer ze in aanraking komen met de  
lymfklierkankercellen. Er ontstaat een zeer sterke immuunrespons leidend tot vernietiging van  
lymfklierkanker. De resultaten bij de eerste patiënten zijn zeer hoopgevend.       
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Blok 3A – ‘Oud’ 
 

1. Wordt TAVI de nieuwe standaard voor behandeling van aortaklepstenose? 
Rik van der Werf, interventiecardioloog 

 
Sinds ongeveer 10 jaar kan de aortaklep vervangen worden met een catheteringreep (TAVI). Door de  snelle  
ontwikkeling van de techniek, goede screening van patiënten en de ervaring  van de artsen zijn de risico’s 
van de TAVI-ingreep aanzienlijk gedaald.  Hierdoor krijgt TAVI steeds vaker de voorkeur boven een  
klassieke chirurgische klepvervanging. De grenzen voor TAVI zijn snel aan het verschuiven naar jongere  
patiënten en patiënten met een laag operatierisico. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal  
patiënten met een ernstige symptomatische aortaklepstenose snel toe. De verwachting is dat de TAV- 
ingreep hierdoor de komende jaren fors zal toenemen. 

 
2. Advanced care planning bij patiënten met gevorderd hartfalen 

Pauline de Graeff, internist ouderengeneeskunde 
 

Bij patiënten met gevorderd hartfalen wordt palliatieve zorg vaak pas in een laat stadium ingezet. Door te  
spreken over de prognose en vooruitzichten krijgen zowel behandelaars als patiënten en hun naasten een  
duidelijker beeld van de behandel(on)mogelijkheden en kan zorg op maat worden geboden. De afdeling  
Cardiologie is in samenwerking met het palliatief team en huisartsen recent gestart met proactieve  
zorgplanning bij oudere patiënten met gevorderd hartfalen die meermaals zijn opgenomen in het  
ziekenhuis. Wij laten u graag de eerste resultaten zien van dit project en schetsen de uitdagingen voor de  
toekomst.  

 
3. Eéndagsdiagnostiek bij ouderen 

Martje Grootaarts, psychiater 
 

De polikliniek ouderenpsychiatrie van het UCP start dit najaar met ééndagsdiagnostiek. Hierbij zetten we in  
op een breed spectrum diagnoses waarbij we voor het grootste gedeelte diezelfde dag uitslag kunnen  
geven (bijvoorbeeld in het geval van verslaving, stemmingsproblemen, angst of dwang, forse  
neurocognitieve beperkingen). Voor de overige patiënten kunnen we een richting bepalen voor verdere  
diagnostiek (bijvoorbeeld complexe of nog milde neurocognitieve stoornissen, complexe  
persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen). 
Na afloop van de dagdiagnostiek starten we zelf behandeling, verwijzen we terug naar de 1e of 2e lijn of  
sturen we een patiënt door naar een passender instelling of team (bijvoorbeeld Punt voor Parkinson, 
 Team290, FACT Lentis). 

 
4. Niet-aangeboren hersenletsel 

Marleen Schönherr, revalidatiearts 
 

Uit onderzoek  blijkt dat in 2016 645.900 mensen niet aangeboren hersenletsel (NAH) hadden. De 
behandeling van mensen met NAH kan onderverdeeld worden in behandeling in de acute, subacute en  
chronische fase. Met name in de subacute en de chronische fase kan de revalidatiegeneeskunde betrokken  
zijn. In de voordracht wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van poliklinische   
revalidatiebehandeling en de mogelijkheden van multispecialistische consultatie bij problemen op het  
gebied van motoriek/spasticiteitsbehandeling, communicatie, omgaan met mentale vermoeidheid en  
terugkeer naar werk. 
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Blok 3B – ‘Jong’ 

 
1. Cystische fibrose: op weg naar een betere toekomst 

Hester van der Vaart, longarts 
 
Cystic Fibrose (CF) is een erfelijke ziekte en behoort tot de zeldzame aandoeningen. Het UMCG is een van  
de 7 expertisecentra in Nederland, waar 160 kinderen en volwassenen met CF worden behandeld.   
De ziekte wordt veroorzaakt door een defect chloridekanaal, wat resulteert in een gestoorde water- en  
zouthuishouding in slijmproducerende organen in het gehele lichaam. De laatste jaren zijn er veel 
ontwikkelingen gaande op het gebied van betere en meer specifieke behandeling door CF-modulatoren.  
Hierdoor is de mediane leeftijd van overlijden inmiddels naar 45 jaar gestegen en zal de komende jaren nog  
verder stijgen. 

 
2. Hidradenitis suppurativa – regionale samenwerking 

Lisette Prens, arts-onderzoeker Dermatologie 
 
idradenitis suppurativa (HS) heeft een zeer grote impact op de kwaliteit van leven. Gemiddeld is de ziekte 7  
jaar aanwezig voordat een diagnose gesteld wordt, waardoor patiënten niet tijdig behandeld worden. 
Recent (2017) is de NHG-standaard vernieuwd; er wordt nu vermeld dat de patiënt moet worden verwezen  
naar de dermatoloog voor adequate diagnostiek en behandeling. In Nederland is de HS-zorg verre van 
optimaal. Doordat uniforme zorgpaden ontbreken hangt de kwaliteit van zorg nauw samen met de lokale  
expertise. De voorhanden specialistische HS-zorg wordt niet optimaal benut; enerzijds worden patiënten  
niet of te laat doorverwezen naar specialistische centra waardoor er onderbehandeling bestaat. Anderzijds 
worden dure geneesmiddelen inadequaat voorgeschreven.  
Het HiCARE-project is een regionale samenwerking tussen het UMCG en 3 perifere ziekenhuizen (Nij  
Smellinghe, Meander Medisch Centrum, Deventer Ziekenhuis). Eén van de doelstellingen van project is het  
optimaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg met behulp van een transparant, uniform,  
geprotocolleerd zorgpad.   

 
3. Kindercomfortteam BEATRIX 

Willemien de Weerd, kinderarts 
 

De kindergeneeskunde heeft een razend snelle ontwikkeling en vooruitgang op medisch gebied  
doorgemaakt in de aflopen 10 jaar. Er zijn veel meer, betere en veiligere behandelwijzen ontwikkeld, die  
ertoe hebben geleid dat kinderen met een levensbedreigende ziekte toch overleven. Kinderartsen  
behandelen in toenemende mate kinderen met een chronische ziekte die levensduurbeperkend is. Als er  
voor het kind met een ernstige aandoening geen uitzicht is op genezing kan kinderpalliatieve zorg ingezet  
worden met als doel ‘advance care planning’ en ‘best supportive care’. 
Binnen het Beatrix Kinderziekenhuis is in 2017 een start gemaakt met een palliatief team voor kinderen: het  
KINDERCOMFORTTEAM BEATRIX. Het doel van het team is de kwaliteit van palliatieve zorg voor kinderen  
samen met zorgpartners, waaronder huisartsen, in de regio te verbeteren. 

 
4. Geen zaadcellen bij semenanalyse en toch een genetisch eigen kind 

Astrid Cantineau, gynaecoloog 
 

Uit zaadonderzoek kan blijken dat het sperma geen zaadcellen bevat (azoöspermie). Dit kan verschillende  
oorzaken hebben:  

 
1. Een obstructie door bijvoorbeeld het beiderzijds afwezig zijn van het vas deferens.  
2. Een niet-obstructieve aandoening waarbij de testes niet in staat zijn spermatozoa te laten 

uitrijpen.  
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Bij een obstructieve aandoening kunnen door middel van een microchirurgische ingreep (MESA)  
spermatozoa uit de epididymis worden verkregen De kans op het vinden van zaadcellen is meer dan 90%.  
Door testiculaire extractie van spermatozoa (TESE) lukt het in 50% van de mannen om spermatozoa te  
verkrijgen. Na een MESA of TESE procedure volgt een ICSI-behandeling. 
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Blok 4 – Hart en Vaten 
 

1. Cardiogenetica anno 2018 
Yvonne Hoedemaekers, klinisch geneticus 

 
Cardiogenetica in het UMCG is een dynamisch en voortdurend veranderend vakgebied. Naast de DNA- 
diagnostiek voor cardiomyopathieën, sinds 2012 via next generation sequencing techniek, zijn deze zomer  
het ritmepanel en verschillende dyslipidemiepanels opgezet. Ook zijn er 3 uitgebreide panels voor  
aangeboren hartafwijkingen, waardoor we nu voor nagenoeg alle cardiogenetische aandoeningen de DNA- 
diagnostiek in het UMCG kunnen doen. Daarnaast is er een nieuw beleid gevormd omtrent de zorg voor  
familieleden van cardiomyopathiepatiënten bij wie geen mutatie wordt gevonden en de familieanamnese  
negatief is. Kortom, volop nieuws te melden! 

 
2. DO’s en DOn’ts van DOACS bij longembolieën 

Tji Gan, longarts 
 

Sinds de introductie van DOACS kunnen we iedereen met longembolieën veilig thuis behandelen. Tijdens  
de presentatie worden enkele kanttekeningen bij en voorwaarden van de veilige thuisbehandeling  
besproken. 

 
3. Dental-Medical Link 

Frank Abbas, parodontoloog 
 

Parodontitis is een low grade chronische ontsteking van de binnenkant van het tandvlees, veelal lang  
symptoomloos, gepaard gaande met verlies van steunweefsel rondom gebitselementen. Indien niet  
behandeld leidt parodontitis tot gebitsverlies. 
Er is een grote hoeveelheid literatuur die een associatie laat zien tussen parodontitis en ogenschijnlijk niet  
gerelateerde aandoeningen als diabetes mellitus, atherosclerose, vroeggeboorte, preeclampsie, reumatoïde  
artritis, chronische nieraandoeningen, pneumonie en Alzheimer.  
Biologische mechanismen kunnen via translocatie van pathogene mond bacteriën verlopen, andere door de  
inductie van ontstekingsmediatoren die elders in het lichaam pathologie kunnen veroorzaken.  
In de presentatie zal het accent liggen op het effect op de endotheelfunctie en de bijdrage aan  
atheroomvorming. 

 
4. Ablatie van ritmestoornissen 

Yuri Blaauw, cardioloog 
 

Ritmestoornissen, zowel op boezem- als kamerniveau, kunnen effectief worden behandeld middels 
percutane ablatie. Het laatste decade hebben er belangrijke technologische ontwikkelingen  
plaatsgevonden, die hebben geleid tot nauwkeurige karakterisering van de ritmestoornis. Daarnaast zijn de  
ablatiemethoden zoals bijvoorbeeld de cryoballon effectiever en veiliger geworden. In de voordracht wordt  
ingegaan op deze nieuwe ontwikkelingen en de indicaties voor ablatiebehandeling.  

 
 


