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ONCOLOGISCHE ZORG  
1. Mohs-chirurgie voor huidkanker in het gelaat 

Jorrit Terra, dermatoloog 
Mohs-chirurgie (MMC) is een weefselsparende operatietechniek voor de 
behandeling van huidkanker in het gelaat. Peroperatief worden er horizontale 
vriescoupes gemaakt waardoor 100% van de resectievlakken in beeld wordt 
gebracht. Deze behandeling is geïndiceerd voor  zowel het basaalcel-
carcinoom als ook het plaveiselcelcarcinoom in het gelaat en heeft zeer lage 
recidiefpercentages vergeleken met de conventionele operatietechnieken. De 
afdeling Dermatologie van het UMCG is het enige officieel gecertificeerde 
Mohs-centrum van Noord-Nederland. Tijdens de presentatie komen de 
volgende onderwerpen aan bod: uitleg principe MMC, indicatiestelling, 
klinische casus en samenwerking met andere specialismen. 
 
2. Kanker en klinische genetica: behandeling counseling,  

counseling behandeling 
Jan Oosterwijk, klinisch geneticus 

Een precieze, oorzakelijke diagnose is cruciaal voor een juiste therapie ‘op maat’. Toenemend wordt daarvoor DNA-
diagnostiek gebruikt, en dit heeft consequenties voor de dagelijkse praktijk. Uw patiënten zullen namelijk steeds vaker 
DNA-uitslagen in hun brief/dossier hebben staan. Die uitslagen gaan over onderzoek op tumor-DNA en/of op kiembaan-
DNA. Beide soorten uitslagen kunnen effect hebben op zowel behandelkeuze als op de inschatting van de erfelijkheid van 
de kanker. Kankerdiagnostiek heeft zo toenemend familiare implicaties en klinisch genetisch onderzoek vanwege familiare 
kanker heeft steeds vaker behandelconsequenties: ze zijn verweven met elkaar. Huisarts en specialist zullen in het gesprek 
met de patiënt beide aspecten moeten kunnen ontwarren en bespreken. 
 
3. Laatste ontwikkelingen endometriumcarcinoom 

Hans Nijman, gynaecoloog 
De laatste ontwikkelingen in diagnostiek, behandeling en nazorg van endometriumcarcinoom worden besproken. Daarbij 
worden ook de genetische, moleculaire en immunologische aspecten belicht. Na deze presentatie zal duidelijk zijn dat 
endometriumcarcinoom veel meer gezichten kent dan menigeen op voorhand heeft kunnen bedenken. 
 
4. Protonentherapie, een nieuwe techniek in het arsenaal van de radiotherapeut 

Bart Vanhauten, radiotherapeut-oncoloog 
Binnenkort is, naast de huidige geavanceerde bestralingstechnieken met fotonen, protonentherapie beschikbaar voor de 
behandeling van maligniteiten. Protonentherapie heeft als mogelijk voordeel dat de omliggende gezonde organen minder 
dosis ontvangen en dat er daardoor mogelijk minder bijwerkingen optreden. Protonentherapie is kostbaar en de indicatie 
wordt op individuele basis weloverwogen gesteld door planningsvergelijkingen gericht op de afname van de kans op 
bijwerkingen. Dit naast enkele indicaties waarbij de meerwaarde reeds  duidelijk is. In deze presentatie worden de protonen- 
en fotonenbestralingstechnieken, de mogelijke voor- en nadelen en de zogenaamde model-based selectiemethode voor het 
stellen van de behandelindicatie van protonentherapie toegelicht.   
 
5. Minimaal invasieve slokdarmchirurgie 

Jan Willem Haveman, gastro-intestinaal chirurg  
De incidentie van het adenocarcinoom van de slokdarm neemt de laatste jaren toe. Patiënten met een niet gemetastaseerde 
tumor komen in aanmerking voor een curatieve behandeling. Deze behandeling bestaat meestal uit neo-adjuvante 
chemoradiotherapie gevolgd door een chirurgische resectie. In 2014 zijn wij begonnen met de minimaal invasieve 
oesophagusresectie. De procedure begint meestal met de abdominale fase: tijdens de laparoscopie wordt een deel van de 
resectie uitgevoerd, de buismaag gecreëerd en een voedingsjejunostomie aangelegd. Daarna volgt de thoracoscopische fase 
in buikligging, waarbij eveneens resectie van de tumor met omliggende lymfeklieren plaatsvindt, gevolgd door het maken 
van de anastomose. Bij een proximaal oesophaguscarcinoom wordt de anastomose in de hals aangelegd.   
 

6. Multidisciplinaire besluitvorming “op maat” bij ouderen met kanker 
Suzanne Festen, internist ouderengeneeskunde 

Binnen het Comprehensive Cancer Center van het UMCG worden steeds meer oudere patiënten gezien. Bij deze patiënten 
is vaak behalve het oncologische probleem ook sprake van multimorbiditeit en kwetsbaarheid, waardoor er bij een 
behandeling een verhoogd risico bestaat op complicaties, langere opnameduur en heropnames, functionele achteruitgang 
en sterfte. Daarnaast stellen oudere patiënten vaak andere doelen dan jongere patiënten. De afgelopen jaren is er in het 
UMCG een werkwijze ontwikkeld voor multidisciplinaire besluitvorming voor oudere patiënten met een solide maligniteit, 
waarin een geriatrisch assessment en behandeldoelen van de patiënt systematisch worden meegewogen. 

PROGRAMMA 
13.00 Ontvangst en registratie 
13.30 Opening 
13.45 Oncologische Zorg 
15.15 Pauze  
15.45 Chronische Zorg 
16.45 Borrel 
17.00 Warm buffet, informatie- en  

zorgmarkt, rondleidingen  
18.30 Organisatie van Zorg 
20.00 Pauze 
20.30 Acute Zorg 
22.00 Afsluiting en borrel 
22.30 Einde 
 
 



Nascholing Bijblijven    Abstracts 
 

2 
  

CHRONISCHE ZORG    
 
1. Polymyalgia Rheumatica (PMR) en Giant Cell Arteritis (GCA): een ziektespectrum in beweging 

Liesbeth Brouwer, internist-reumatoloog 
Polymyalgia Rheumatica (PMR)  en Giant Cell Arteritis (GCA) treden op na het 50ste levensjaar. Maar liefst 30% van de GCA 
patiënten kan zich presenteren met PMR-symptomen en omgekeerd 30% van de PMR-patiënten kan een onderliggende 
vasculitis  hebben.  Slechts een klein deel van de GCA-patiënten presenteert zich met de klassieke hoofdpijn. Imaging (Echo, 
MRA en PET/CT) is  sterk in opkomst als diagnostische tool en vervangt mogelijk in de toekomst de vaak negatieve arterie 
temporalis  biopsie. Een juiste en tijdige diagnose en een snelle start van de behandeling  is  van essentieel belang voor  het 
voorkomen van visusverlies/-schade.   
 
2. NIPT, laatste ontwikkeling  

Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog 
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is sinds 1 april 2014 beschikbaar in het kader van de TRIDENT-1. Zwangere vrouwen 
met een verhoogd risico op een kind met downsyndroom, trisomie 18, trisomie 13 of een eerder kind met één van deze 
trisomieën komen hiervoor in aanmerking. Sinds 1 april 2017 is de NIPT ook beschikbaar gesteld voor vrouwen zonder 
verhoogde kans, als eerste screeningstest (TRIDENT-2) naast de combinatietest. Hoe is de implementatie tot nu toe 
verlopen?  Wat zijn nevenbevindingen? Hoe gaat de screening er mogelijk in de toekomst uitzien? Graag nemen wij u mee 
in de laatste ontwikkeling van NIPT. 
 

3. Handeczeem en de relatie met werk 
Marie-Louise Schuttelaar, dermatoloog 

Handeczeem heeft een éénjaarsprevalentie  van bijna 10% in de bevolking in West-Europa. Het kan een grote impact hebben 
op patiënten, onder andere op psychosociaal vlak en op beroepsuitoefening, bijvoorbeeld door ziekte-presenteïsme en -
absenteïsme op het werk. De belemmering die patiënten ervaren op al deze terreinen valt uit te drukken in het verlies van 
kwaliteit van leven. Bij therapieresistent handeczeem kan een contactallergie de onderhoudende factor zijn. Daarom is het 
belangrijk altijd plakproeven uit te voeren bij handeczeem. Tijdens de presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: 
relatie met werk, samenwerking met de bedrijfsarts en het uitvoeren van plakproeven bij handeczeem. 
 

4. Antibiotica en CRP-bepaling bij COPD-patiënten in de huisartsenpraktijk 
Erik Bathoorn, arts-microbioloog 

De ontwikkeling van antibiotica-resistentie van micro-organismen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. 
Empirische antibiotische therapie komt onder druk te staan, infecties zijn steeds moeilijker te behandelen. COPD-
exacerbaties kunnen door virussen of bacteriën worden veroorzaakt. Ze worden vaak met antibiotica behandeld, waarbij het 
de vraag is of een bacteriële verwekker een rol speelt. Surveillance op resistentie en snelle diagnostische hulpmiddelen zijn 
van groot belang om de juiste therapie in te zetten, en díe patiënten te selecteren die het ook daadwerkelijk nodig hebben. 
Het bewust en op juiste wijze inzetten van antibiotische therapie (antibiotic stewardship) begint in de huisartsenpraktijk. 

RONDLEIDINGEN 
1. Polikliniek Vorm en Beweging 

Vanaf 1 juli 2017 werken de specialismen Plastische Chirurgie, Revalidatie, Orthopedie , Traumachirurgie en 
Sportgeneeskunde binnen het UMCG nog nauwer samen. Veel poliklinische activiteiten vinden nu namelijk plaats onder 
één dak. Deze nieuwe samenwerking is ook een impuls gebleken  voor het doorontwikkelen van (multispecialistische) zorg. 
Graag lichten we een aantal deze ontwikkelingen kort toe tijdens een rondleiding. U bent van harte welkom! 

 

2. Oncologiecentrum 
Het Oncologiecentrum nodigt u graag uit voor een rondleiding langs de volgende locaties: 
 Oncologieplein: AYA (Adolescent and Young Adult) lounge: een unieke ontmoetingsplek voor jongeren en 

jongvolwassenen met kanker.  
 Polikliniek Oncologie 1: Informatiecentrum en verblijfsruimte ‘De Stee’ (rustige, sfeervolle ruimte voor oncolo-

gische patiënten en hun begeleiders die gedurende een dag langer moeten wachten op de volgende afspraak). 
 Polikliniek Radiotherapie: bestralingsapparatuur.  

 

3. Afdeling Hartkatheterisatie 
Op de afdeling Hartkatheterisatie worden hartkatheterisaties, dotterprocedures, ritmeonderzoek en behandelingen van 
ritmestoornissen gedaan. Op deze afdeling worden ook de implantaties uitgevoerd van pacemakers, inwendige 
defibrillators (ICD's) en hartklepimplantaties via de lies. U krijgt een uniek kijkje in de keuken van deze afdeling! 
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ORGANISATIE VAN ZORG     
 
1. Psychiatrie tussen eerste en tweede (derde?) lijn 

Ernst Horwitz, psychiater en Elske de Lange, huisarts 
In het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ (2013) is afgesproken dat er een verschuiving van patiëntenstromen zal 
plaatsvinden van de Specialistische GGZ naar de huisartszorg (HA + POH). Tussen de gespecialiseerde GGZ en de 
geestelijke gezondheidszorg zoals die in de huisartsenpraktijk plaatsvindt zit natuurlijk een groep twijfelgevallen; waar en 
hoe krijgen deze mensen de beste zorg?. De Academische Huisartspraktijk en het Universitair Centrum Psychiatrie van het 
UMCG hebben sinds enkele jaren de inzet van consultatief psychiater georganiseerd om deze tussengroep zo goed en snel 
mogelijk te kunnen behandelen.  In deze presentatie laten we zien wie tot deze groep behoren  en welke wegen zij hebben 
bewandeld.      
 
2. Nader onderzoek doodsoorzaak kind (NODOK) en de bijdrage van de huisarts 

Boudien Flapper, coördinator NODOK en kinderarts sociale pediatrie 
Bij ieder overlijden van een minderjarige, ongeacht de oorzaak, is de arts die de dood constateert bij wet gehouden met de 
Forensisch Arts te overleggen. Deze besluit of NODOK mogelijk is, omdat de doodsoorzaak onvoldoende duidelijk is en 
‘niet-natuurlijk’ niet aan de orde is. Na toestemming van ouders kan de NODOK-procedure van start. Deze wordt sinds de 
zomer van  2016 uitgevoerd door de dienstdoende kinderarts en een team in het UMCG. Het nader onderzoek moet leiden 
tot het vinden van een verklaring van het overlijden, zodat de ouders duidelijkheid krijgen over de oorzaak. De procedure en 
de bijdrage van de huisarts komen in deze presentatie aan de orde. 
 
3. Samenwerking in de palliatieve zorg: proactieve zorgplanning 

An Reyners, medisch oncoloog 
Vaak zijn bij patiënten in de palliatieve fase veel zorgverleners betrokken. Afstemming over zorg en behoeften van patiënt 
en diens naasten kan verbeterd worden. Eén van de manieren om hier vorm aan te geven is door middel van proactieve 
zorgplanning. In een dergelijk plan kunnen zorgverleners weergeven wat een patiënt op dat moment nodig heeft en wat er 
over de toekomst al besproken en afgesproken is. Hiermee worden patiënten en hun naasten in staat gesteld keuzes te 
maken voordat een situatie zich aandient. Zorgverleners kunnen hun beleid baseren op al gegeven informatie en gemaakte 
afspraken. In de presentatie wordt besproken hoe er invulling aan zo’n plan gegeven kan worden. 
 
4. Orgaandonatie na Euthanasie (ODE)  

Meint Volbeda, internist-intensivist 
Euthanasie en orgaandonatie zijn beide complexe procedures. Combinatie van beide procedures kan daarom leiden tot 
morele en  praktische dilemma’s. De wens tot euthanasie mag bijvoorbeeld niet ingegeven zijn door de wens om te 
doneren. En euthanasie vindt meestal plaats in de thuissituatie, terwijl orgaandonatie alleen mogelijk is als het overlijden 
plaatsvindt in de nabijheid van een operatiekamer. Aan de hand van een casus wordt de recent verschenen landelijke 
richtlijn ‘Orgaandonatie na euthanasie’ besproken. Uit het verhaal zal blijken dat beide procedures wel degelijk goed te 
combineren zijn.  
 
5. Nieuwe allergiescreening in de eerste lijn 

Hanneke Oude Elberink, internist-allergoloog 
De Allergiedienst is een service voor huisartsen, die ontwikkeld is om te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling 
van allergiepatiënten in de eerstelijn (o.a. astma, rhinitis, eczeem, voedselallergie). Het is een samenwerkingsproject van de 
afdelingen Kinderallergologie, Interne geneeskunde/Allergologie, Dermatologie en Huisartsgeneeskunde van het UMCG. 
Als er een IgE-bepaling wordt aangevraagd, dan wordt er door de patiënt een speciaal ontwikkelde vragenlijst ingevuld. De 
resultaten van de vragenlijst en de IgE-bepalingen worden geanalyseerd in een geautomatiseerd kennissysteem. De huisarts 
ontvangt vervolgens een specifiek advies van de Allergiedienst over de waarschijnlijkheidsdiagnose en het te volgen beleid. 
 
6. Plastische chirurgie hier in het UMCG en in het OZG 

Ilona Hospers en Paul Werker, plastisch chirurgen 
Plastisch chirurgie is een breed vak; van handpolschirurgie, esthetische chirurgie, genderchirurgie, borstreconstructieve 
zorg, hoofd-hals chirurgie tot congenitale afwijkingen zoals schisis. Graag laten we tijdens de presentatie een aantal 
voorbeelden zien en met name ook het multidisciplinaire karakter van het vak waardoor we zo’n uitdagend en divers 
specialisme vormen. Er verandert veel in de organisatie van zorg en dit geldt ook zeker voor de plastisch chirurgie binnen 
het UMCG. Sinds begin 2017 hebben we de zorg uitgebreid naar het OZG in het kader van zorg op de juiste plek.   
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ACUTE ZORG   
 
1. Zorgpad Hartfalen 

Kevin Damman, cardioloog 
Acuut Hartfalen is een ziektebeeld waarbij patiënten zich presenteren met tekenen van congestie, hoge ademarbeid en 
perifeer oedeem. Slechts in een minderheid is er sprake van ernstige gecompromitteerde hemodynamiek. Desondanks is de 
ziekenhuismortaliteit en lange termijn overleving zeer ernstig beperkt. De huidige gedachte is dat snelle interventie erger 
kan voorkomen en mogelijk de prognose positief kan beïnvloeden. Het UMCG is daarom recent gestart met het Zorgpad 
Acuut Hartfalen waarbij het streven is om binnen de eerste 20 minuten zowel de eerste diagnostiek als behandeling van 
deze hoogrisico patiëntengroep te starten, gevolgd door een gestructureerde ziekenhuis-follow up ter evaluatie van 
respons op therapie. 
 
2. Stand van zaken 40 jaar na de eerste percutane coronaire interventie 

Erik Lipsic, interventiecardioloog/medisch hoofd hartkatheterisatie 
Dit jaar vieren we het 40-jarige jubileum van de eerste dotterbehandeling in een kransslagader. Vooral in de acute setting 
heeft deze behandeling tot een indrukwekkende daling van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit geleid. Toch hebben 
er ook de afgelopen jaren nog belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Het indicatiegebied van de 
dotterbehandeling is sterk uitgebreid.  Meer uitgesproken vernauwingen worden nu in het gehele coronairsysteem 
behandeld. Tevens worden nieuwe materialen en technieken toegepast, om de complexere letsels, waaronder totaal 
geoccludeerde vaten, snel en effectief te kunnen behandelen. Dit succes is echter niet zonder slag of stoot bereikt. Zo zijn 
bijvoorbeeld recentelijk de oplosbare stents in opspraak geraakt. 
 
3. Intra-arteriële behandeling herseninfarct: een ware revolutie in de neurologie 

Maarten Uyttenboogaart, neuroloog en neuro-interventionalist 
De ontwikkeling van intraveneuze trombolyse (IVT) heeft van het herseninfarct een medisch spoedgeval gemaakt. Recent is 
onomstotelijk vastgesteld dat een intra-arteriële behandeling (IAT) van het herseninfarct al dan niet in combinatie met IVT  
een zeer effectieve en veilige behandeling is, die de kans op ADL-afhankelijkheid aanzienlijk verkleind. Via 
katheterisatietechnieken wordt de cerebrale arteriële occlusie mechanisch verwijderd door middel van een stentretriever of 
aspiratie. De number needed to treat (NNT) om bij 1 patiënt ADL-afhankelijkheid/overlijden te voorkomen is 3-4 voor een 
IAT bij behandeling binnen 6 uur (voor IVT is dat 7 voor behandeling binnen 3 uur). 
 
4. Zeer vroege zenuwwortelblokkade bij acute lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) 

André Wolff, anesthesioloog Pijncentrum 
De meest voorkomende oorzaak van LRS is een HNP met compressie op en inflammatie van de uittredende spinale 
zenuw(en). Persisterende inflammatie en prikkeling leidt zeer waarschijnlijk via sensitisatie van het centrale zenuwstelsel tot 
chronische pijn. Bij de meeste patiënten volstaat conservatieve behandeling met orale analgetica  en mobilisatie. 
Transforaminale epidurale corticosteroïdinjecties worden geadviseerd als pijnmedicatie tot onvoldoende pijnvermindering 
leidt. Uit onderzoek is gebleken dat vroege interlaminaire epidurale injecties in de acute fase bij patiënten met een LRS 
kosteneffectief zijn. Transforaminale injecties zijn waarschijnlijk nog gunstiger. Een zenuwwortelblokkade is een ingreep 
met een kleine kans op complicaties. Het is onderdeel van standaardzorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 
 
5. Acute Zorg en Syncope polikliniek 

Mark Harms, internist acute geneeskunde 
Acute zorg is één van de drie speerpunten van het UMCG. 1-5% van de bezoeken aan de spoedopvang betreft een 
wegraking. Bij ruim 30% blijven deze wegrakingen onverklaard. Indien deskundig uitgevoerd kan bij het merendeel van deze 
patiënten uiteindelijk toch een diagnose worden gesteld. Een wegraking kan gepaard gaan met aanzienlijke morbiditeit en 
mortaliteit, vooral bij ouderen. Om deze redenen hebben we ervoor gekozen een begin te maken met een syncope 
polikliniek, als onderdeel van het Centrum van Acute Zorg. Op deze polikliniek worden patiënten op een systematische 
wijze geëvalueerd. Het UMCG beschikt al over een goed geoutilleerd vaatlaboratorium waar met non-invasieve technieken 
state of the art continue vingerbloeddrukmeting in combinatie met autonoom functieonderzoek kan worden uitgevoerd. 
Wanneer noodzakelijk zal in multidisciplinair overleg een diagnostiek- en behandeltraject opgesteld worden. 
 
6. Suïcidepreventie 

Jan Broer, GGD-arts en Carel Jiawan, psychiater Consultendienst 
Wist u dat bijna alle patiënten in de maand voorafgaand aan hun geslaagde suïcide een bezoek aan de huisarts hebben 
gebracht? Uit de richtlijn voor suïcidepreventie en uit onze ervaring blijkt dat uitvragen van suïcidaal gedrag werkt. 
Vertrouw op je intuïtie. Huisarts: Stel de vraag van je leven! Meer hierover tijdens ons 7-minutenpraatje…. 


