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COBRA Dagen 21, 22 en 23 april 2010

Inleiding
In de mooiste keukens wordt
veelal verbazend slecht gekookt.
Terwijl de trotse eigenaar je met
een superieure glimlach de soepel
glijdende keurig geordende lades,
die met zo’n nuffig stopje zichzelf
sluiten, demonstreert en achteloos
alle ovens, inductieplaten, stoomcompartimenten en grillmonsters
showt, opgesteld rondom drie of
meer verschillende waterkranen die
je in al hun strakheid streng doen
realiseren dat de dagen,waarbij het
vertrouwde geluid van ziedend
(bijna kokend) water de komst van
een heerlijke thee aankondigde, nu
voorgoed voorbij zijn, ligt te midden van al die functionele esthetiek als u geluk heeft nog een klein
bleek worstje te zweten voordat hij
straks opgewarmd wordt.
Maar meestal tronen deze verwende bezitters je mee naar het
dichtstbijzijnde etablissement,
waar ze kind aan huis blijken, om
daar de gebraiseerde kwartel op
het bedje van voorjaarsgroenten
te verorberen. En begrijpelijk, wie
zulk een goede smaak voor inrichting en techniek heeft en wie zich
een half jaarsalaris van Jan Modaal
of meer nog kan veroorloven voor
keukeninrichting, houdt meestal
niet echt van het koken zelf.
Wat heeft deze wat verlammende
gedachte nu in godsnaam met
de Nederlandse gynaecologie te
maken?
Het tweejaarlijkse COBRA Congres
voor de (chirurgisch ingestelde)
Nederlandse gynaecoloog droeg
dit jaar de apodictische titel N = 1!
om het bijzondere, nee het unieke
van elke patiënt onder de aandacht
te brengen.
Kennelijk oordeelden de organisatoren van dit lentefestival, gehouden
te midden van de oer-Hollandse
oogverblindende kleurenpracht van
de bloeiende bollenvelden, dat de
huidige doktoren de aandacht voor
de persoon van de patiënte in al
haar bonte verscheidenheid (al zijn
daar mogelijk toch nogal wat grijstinten bij) verloren lijken te hebben.
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En waarom denken ze dat dan?
De taai geformuleerde richtlijnen,
de strakke protocollen geïnspireerd op de krachtige tucht van de
nieuwe mantra – evidence-based –
waarbij zonder uitzondering elk
geval (alleen de term al) moet
kunnen worden ingepast, staan
kennelijk een individuele benadering in de weg.
En inderdaad de patiënte tegenover u zou met haar kwaal en
hulpvraag, veelal veroorzaakt door
haar comorbiditeit, geneesmiddelengebruik of voorgeschiedenis (en vaak zelfs alle drie) niet
ingesloten hebben kunnen worden
voor de studie waarop haar therapie nu gestoeld wordt.
Begrijp me goed, natuurlijk moeten we niet terug naar onbewezen,
op geen enkel onderzoek of onderzochte grondgedachte berustende
therapie. Maar de huidige neiging
tot een volstrekte verkokering van
medisch handelen was inzet voor
een herwaardering van individualisering van zorg. En dat is voor de
aanwezigen op dit congres maar
ten dele gelukt.
De lauwe tamheid van een nauwe
lijks discussierend ‘jong gehoor’
kon heel goed mogelijk op instemming berusten maar leek ook te
kunnen zeggen dat men zich niet
geheel ongemakkelijk lijkt te voelen
in het door ons zelf ingesnoerde
korset van richtlijnen en protocollen. Dit korset van Nederlandse
makelij waarop we met ongepaste
trots kunnen lezen dat het de strakste Europese snit heeft.
Lukte het dus niet op dit congres de
norse vraatzucht van het evidencebeest geheel te temmen, een aantal
krachtige en helder geformuleerde
waarschuwingen voor de gevolgen
van deze geüniformeerde geneeskunde werden onder applaus
instemmend begroet.
De bijdrage van duizendpoot Ellen
Everaerdt over de gemodificeerde
manchesteroperatie kon zeker ook
worden opgevat als een pleidooi
voor individualisatie en differenti-

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, september 2010

atie in de prolapschirurgie. Een
differentiatie die ook de waarde
van de individuele techniek van de
operateur onderstreept.
Erik Hallensleben stal de show met
zijn beschouwende voordracht met
als centrale punt de controlewaan:
de onmogelijke wens tot het volmaakt maakbare. Een nagejaagde
illusie waar niet alleen de Nederlandse gynaecologie en geneeskunde maar kennelijk ook een hele
westerse samenleving mee behept
is. En deze neiging creëert ontevredenheid waar vreugde en dankbaarheid hadden moeten heersen.
Ten slotte vertolkte Paul Schnabel,
hoofd van het Centraal Planbureau in een prachtig onderbouwde
voordracht, eerder gehouden
voor de beleidsmakers van het
ministerie van VWS – zo leer je
ongevraagd waar ze hun beleid op
baseren – dat de grenzen van onze
explosief groeiende uitgaven voor
gezondheidszorg in zicht komen.
Die ongebreidelde groei, waar
kookboekgeneeskunde en uniformering geen matiging dulden,
lijkt in snel tempo onbetaalbaar te
worden. Hij liet zijn gehoor zelf
bedenken dat voor een rechtvaardige verdeling van onze zorg en
aandacht individualisering daarvan zeker niet in de weg staat en
mogelijk bijdraagt aan een oplossing voor dat probleem.
Voor wie er geweest is, geeft dit
themanummer van het NTOG zo
een leidraad tot herinnering en
voor wie het gemist heeft, biedt
het hopelijk voldoende inzicht
om over twee jaar de tocht naar
Noordwijkerhout zelf te maken.
Dan had je daar dit jaar ook nog
kunnen leren hoe je tot gynaecoloog van het jaar kan worden
uitgekozen; niet dat ik Marlies
Bongers niet een heel leuke en goede keus vind, maar het recept voor
die titel, en dat doet de kleur van
haar kroon toch wat verbleken,
werd onbedoeld vrijgegeven door
een wat naïeve hoofdredacteur van
Mednet, die hardnekkig probeerde

het scheepje van haar periodiekje
leeg te hozen van het commerciële
buiswater en toch meer diepgang
te geven.
Wonderschoon (leuk germanisme)
was dit jaar de bijdrage van een
terecht bekroonde oosterbuur (al
onthielden wij hem de COBRA
Titel), die de veel grotere effectiviteit liet zien van oncologische
chirurgie, wanneer die zich gaat

houden aan de embryologisch gedetermineerde snijvlakken. En die
fase in onze ontwikkeling is voor
die structuren bij al onze patiënten
hetzelfde.
Dus?!
Ach COBRA; het is ook een beetje
een geloof en niet alleen omdat de
locatie een tot congrescentrum omgebouwd seminarie is. En bij een
geloof geldt de wet der gedoopten

ofwel in het Latijn: Lex Baptisti!
En die leert je dat voor een goede
maaltijd niet de inrichting van de
keuken maar je enthousiasme voor
en kennis van het koken belangrijker zijn.
(Al blijft natuurlijk het allerbelangrijkste met wie je eet; maar daar
heeft de kok gelukkig niet altijd
alles over te zeggen).
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Woensdag

Het individu maakt het verschil
De conventies voorbij, boven het
maaiveld uit
De COBRA Dagen 2010 waren in
opzet minder chirurgisch-technisch met
meer ruimte voor reflexie en discussie
rond het thema van het unieke individu
en de individuele aanpak: ‘N = 1’. De
voordrachten van woensdagavond
belichtten dit thema door de bril van
een psycholoog, een architect en een
wetenschapper.
Rene Diekstra, hoogleraar psychologie en werkzaam aan de
Roosevelt Academy, ging in zijn
voordracht in op de gevaren van
het alom geprezen maar regelmatig
overschatte gerandomiseerde klinische onderzoek en benadrukte de
vaak ondergewaardeerde betekenis
van empirisch onderzoek en individuele observaties. Hij verwoordde
dit als het onderscheid tussen
evidence-based practice en practicebased evidence. Diekstra definieerde
evidence-based practice als volgt:
beroepsmatig handelen op basis
van de best beschikbare informatie aangaande doeltreffendheid
(effect in engere zin) en doelmatigheid (ratio van input-output) en
betoogde dat dit lang niet altijd
gebaseerd hoeft te zijn op de sterkste wetenschappelijke argumenten.
Een veelvoorkomende valkuil van
gerandomiseerd klinisch onderzoek
is bijvoorbeeld de samenstelling
van de studiegroep. Wanneer deze
niet dezelfde karakteristieken heeft
als een te behandelen patiënt, kan
het toepassen van de conclusies van
een gerandomiseerde studie op zijn
best resultaatloos zijn en op zijn
slechtst gevaarlijk. Daar komt dan
nog bij dat wanneer de karakteristieken wel overeenkomen, het
herhalen van een studie in een
andere context (andere behandelaars, andere behandelomgeving)
niet zelden een dramatisch verlies
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aan effectiviteit van de behandeling
(= interventie) laat zien. In de psychologie benadrukt men dan ook
dat de context ook een interventie
is. Cynisch gezegd zou dat als een
placebo-effect van een onderzoek
beschouwd kunnen worden, maar
het is bekend dat placebo-effecten
een onverwacht grote invloed
kunnen hebben op de uitkomst
van een behandeling. In die zin
wordt evidence-based practice steeds
meer bereikt door practice-based
evidence en in dit samenspel tussen
beide fenomenen krijgt individuele
observationele bestudering weer
de belangrijke plaats waar zij recht
op heeft.
Een voorbeeld bij uitstek van indivi
dualiteit en de kracht van N = 1 is het
unieke ontwerp van een architect van
een bijzonder gebouw of project. Een
dergelijk gebouw is het hoofdkwartier
van de ING-bank aan de ring van
Amsterdam (figuur 1) Het gebouw
is inderdaad uniek in vorm, opzet en
milieutechnische eigenschappen en het
heeft in de volksmond al vele bijnamen
gekregen zoals poenschoen, glasbak,
klapschaats en kruimeldief.
Roberto Meijer, de ontwerper van
het gebouw, hield een voordracht
over het proces van totstandkoming en de individuele karakteristieken van de spectaculaire, glazen
constructie (figuur 2). Behalve om
zijn uitstraling is het gebouw uniek
vanwege zijn temperatuurregulatie
dat via een ingenieus systeem van
opstijgende lucht en dubbele bewanding is geconstrueerd. Zonder
een dergelijk systeem zou een gebouw met zo veel glas in het volle
zonlicht van de zomer onmogelijk
afgekoeld kunnen worden.
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De biologische vertaling van de
menselijke individualiteit ligt
besloten in het humane genoom.
De genetica wordt dagelijks geconfronteerd met opzienbarende
individuele veranderingen op
basis van minuscule verschillen
in genen en baseparen. Gert Jan
van O
 mmen, hoogleraar genetica
en hoofd van de afdeling Humane
Genetica in het LUMC gaf een overzicht van recente ontwikkelingen
in het inzicht in de samenstelling
van het humane genoom. Als een

Figuur 1. Hoofdkantoor van de ING-bank.

Figuur 2. Ontwerpschets ING-hoofdkantoor.

Figuur 4. DNA van de vrouw in kaart gebracht.

Figuur 3. Een vrouwelijk genoom eindelijk in kaart gebracht.
van de initiatiefnemers van het
humane genoomproject heeft Van
Ommen aan de wieg gestaan van
de genetische kennisexplosie van
de laatste tien jaar. Aan de hand
van het onderzoeksmodel van de

erfelijke spierziekte van Duchenne
illustreerde Van Ommen hoe innovatieve technologie kan leiden tot
succesvolle genetische interventie
in het genoom. Een ander aspect
van nieuwe genetische technologie

was het beschrijven van de totale
DNA-sequentie van Marjolein
Kriek, een van de wetenschappelijk
medewerkers van zijn afdeling.
In 2008 lukte dat en het was een
unicum voor de afdeling van Van
Ommen omdat voor het eerst in
de wereld een vrouwelijk genoom
in kaart gebracht werd (figuren
3 en 4). Ten slotte ging hij in op
de intrigerende mogelijkheden
van historische en geografische
genoom-mapping om de herkomst
en migratie van verschillende
populaties te kunnen nagaan.
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Donderdag

Are all animals equal?
Emeritus hoogleraar chirurgie
Onno Terpstra besprak de aios als
individu in een veranderend zorglandschap. Een van de meest opvallende veranderingen in de klinische
zorg van de aios is een verdergaande fragmentatie van aanwezigheid
en daardoor een verlies aan continuïteit van zorg. Op zich positieve
ontwikkelingen hebben elkaar in
de loop van de laatste twee tot drie
jaar versterkt en hebben geleid tot
een bijna algemene discontinuïteit
in de kliniek. Factoren die hierbij
van belang zijn, zijn het parttime
werken, zwangerschapsverlof,
ouderschapsverlof, afwezigheid
voor verplichte cursussen en – last
but not least – de aanscherping van
het werktijdenbesluit met daarmee
samenhangende compensatie voor
de diensten. Daarnaast vraagt het
nieuwe opleidingsstramien veel
administratie en papierwerk. Het
resultaat van dit alles is dat het
‘maken van vlieguren’ op klinisch
en chirurgisch terrein verregaand
in de knel is gekomen terwijl vol
doende vlieguren van doorslaggevend belang zijn om chirurgische
vaardigheden te ontwikkelen en te
onderhouden en om klinische ervaring op te doen. Terpstra betoogde
dat door de vele overdrachtssitu-

Betere patiëntenzorg?

6 Duitse IC-afdelingen, 347 pats
3x8 rooster vs 2x12 rooster:
•
•
•

langere ligduur
meer complicaties en interventies
slechtere uitkomst
Bollschweiler et al 2001

Figuur 1. Betere
Patiëntenzorg?
Conclusies
Fragmentatie van de opleiding 
- mogelijk beter welbevinden aios
- geen verbetering kwaliteit zorg
- slechter opgeleide specialisten!

Back	
  to	
  reality	
  

Subspecialisatie totaal: 67,9%
Aandachtsgebied totaal: 97,5%
Figuur 3. Toekomstwens aios.
aties er steeds vaker vitale informatie verloren gaat en dat dit met
name zo is wanneer A (maandag op
de afdeling) overdraagt aan B, die
later weer overdraagt aan C (dinsdag op de afdeling). Onderzoek op
Duitse ic-afdelingen heeft uitgewezen dat het werken in een driedaagse shift (3 x 8 uur) meer morbiditeit
en mortaliteit oplevert bij vergelijkbare patiëntenproblematiek dan het
werken in een tweedaagse shift (2
x 12 uur) (figuur 1). Verder lijkt het
erop dat fragmentatie van aanwezigheid bijna ongemerkt maar
automatisch ten koste gaat van het
verantwoordelijkheidsgevoel voor
een klinische afdeling en het accepteren van probleemhouderschap
voor patiëntgebonden problematiek. Zonder bovengenoemde
veranderingen terug te willen
draaien nodigde Terpstra uit tot een
discussie om oplossingen te vinden
voor bovengenoemde problematiek
(figuur 2).

Figuur 2. Conclusies.
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Figuur 4. Mini enquête onder aios.
De voordracht van Freek Groenman, aios in het AMC en voorzitter
van de VAGO kan het best worden
samengevat in twee dia’s uit zijn
lezing (figuren 3 en 4). Ook hij nam
aspecten van het ‘aios-leven’ onder
de loep maar nu meer wens- en
toekomstgericht. Wat stellen de aios
zichzelf voor van de geneeskunde
van de toekomst en hoe zouden zij

Semi-gespecialiseerde ziekenhuizen
Gespecialiseerde ziekenhuizen

Semi-gespecialiseerde gynaecologen
Gespecialiseerde gynaecologen
Medium-volume gynaecologen
Hoog-volume gynaecologen

Odds ratio optimale debulking bij stadium III
(referenties: algemeen en laag-volume
Gecorrigeerd voor leeftijd en substadium)
N=469 patiënten

Figuur 5. Chirirgische debulking.

Optimale debulking (=verwijderen tumor tot resten < 1 cm)
patiënten met stadium III
100

Percentage optimale debulking

90
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70
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50
40
30
20
10
0
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7 t/m 12

>12

Operatievolume gynaecoloog
(patiënten per jaar)

Figuur 6. Volumeoperateur.
zelf het liefste willen werken?
De twee dia’s laten onderdelen
zien van een recente enquête onder
aios en hieruit komt ondubbelzinnig naar voren dat aios niet alleen
verwachten dat de specialist van de
toekomst vooral in deelgebieden
werkzaam zal zijn, maar een dergelijke invulling voor zichzelf ook het
meest wenselijk vinden. Groenman
legde terecht de vinger op de zere
plek van de recente veranderingen
in de opleidingsstructuur waarin
de onderwijsgoeroes nog steeds een
generalistische opleiding proberen
aan te bieden.
Een van die onderwijsgoeroes is
Marian Mourits, hoogleraar gynaecologische oncologie in Groningen
die vanuit BOEG de nieuwe inzich-

ten over het inrichten van de opleiding besprak. In een eerdere discussie over de voordracht van Terpstra
had zij zijn kritische opmerkingen
nog weggewuifd door te stellen
dat het over het algemeen ‘prima
gesteld was’ met de opleiding
gynaecologie en verloskunde in
Nederland maar in haar voordracht
verdedigde zij een herbezinning
op de eindtermen van de opleiding
aan de hand van toekomstbespiegelingen uit een enquête onder 100
werkzame gynaecologen uit zowel
academische als perifere ziekenhuizen en aios. Zij benadrukte de
toenemende druk tot transparantie
en verantwoording en de verschuiving van taken van de gynaecoloog
naar lager opgeleid zorgpersoneel
zoals physician assistants, nurse

practitioners, fertiliteitsartsen en
verloskundigen. Verder brak zij een
lans voor het maken van onderscheid in (het opleiden voor) hoogen laagcomplexe zorg en stofte zij
het concept van de ‘kleine en grote
kaart’ van Otto Bleker nog eens af.
Het adagium van deze bespiegelingen lijkt: ‘breed diagnostisch, smal
therapeutisch’ en het voorstel van
BOEG om de uniformiteit in eindtermen te vervangen door eindtermen in (verschillende) themagroepen, past hierbij.
De voordracht van Floor Vernooij,
epidemioloog en aios gynaecologie
in Utrecht ging ook over het thema:
‘Are all animals equal en moet/kan
iedereen hetzelfde doen?’ maar weer
uit andere invalshoek. In concreto
behandelde zij het onderwerp van
haar recente promotieonderzoek dat
antwoord zocht op de vraag of de
behandeling van het ovariumcarcinoom wel of niet gecentraliseerd
zou moeten worden. Haar onderzoek dat in de Nederlandse IKregio’s werd verricht liet zien dat de
mediane overleving van ovariumcarcinoompatiënten in Nederland
nog steeds niet meer dan 37 maanden is. Opleidingsgraad en hogere
exposure aan patiënten (volumefactor) waren gerelateerd aan de mate
van adequate chirurgische stagering
bij het vroegestadiumovariumcarcinoom en de mate van adequate
debulking bij het gevorderde ovariumcarcinoom (figuren 5 en 6). Deze
bevindingen sluiten naadloos aan
bij de conclusies van buitenlands
onderzoek, zowel in de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk als
in Scandinavië. In Noorwegen zijn
de uitkomsten van dergelijk onderzoek vanuit het Norwegian Radium
Hospital in Oslo voor de minister
van Volksgezondheid aanleiding
geweest van regeringswege te verordonneren dat de behandeling van
het ovariumarcinoom in Noorwegen
gecentraliseerd moet worden in drie
centra in het land.
De lezing van Erik Hallensleben,
gynaecoloog uit Gouda en opgeleid
in het Leidse cluster, is niet samen te
vatten voor degenen die niet lijfelijk
aanwezig waren. Zonder iets te
willen zeggen over de inhoud, kan
niet anders dan vastgesteld worden dat de performance van deze
voordracht alle andere overtrof in
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geestigheid, relativerend vermogen,
cynische kanttekeningen en droge
presentatie. Zonder enige twijfel zal
Hallensleben de volgende aflevering
van de COBRA Dagen weer worden
uitgenodigd om zijn commentaar
te geven op weer een heel ander
onderwerp. Voor wie toch nieuwsgierig is geworden naar de inhoud
van de presentatie, drukken wij
drie dia’s af. Het onderwerp was:
‘Toga of plunje, over de relativiteit
van de academische wereld’ maar
het werd een verzuchting over de
merkwaardige zorgmaatschappij
waarin wij leven. Een maatschappij
van steeds meer protocollen, steeds
meer papier, alleen maar financieel
denken, steeds meer managers en
pseudoverbeteringen als marktwerking, DBC’s, DOT’s en een
veiligheidsspasme dat alleen maar
de uitweg van steeds verdergaande
controledictatuur kan bedenken
(figuren
7, 8 en 9).
Thema’s:





Structuurcomplexiteit
Marktwerking
Centralisatie
Controle waan

Marktwerking
• Rekening van EMC
MOET hier nog
komen!!!!

Figuur 8. Aanmaning.

Figuur 7. Thema’s.

Figuur 9. Rol van de specialist in een ziekenhuismodel.
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Figuur 3. Transvaginale benadering pudendusblok.

Figuur 4. Transperineale benadering pudendusblok.

Figuur 5. Historisch besef.

‘Men lijdt het meest onder de
bloedingen die men vreest.’ Jan
van Lith maakt zich zorgen over de
‘uitverkoop’. Het vak wordt verkocht aan de belendende percelen
en de interventieradioloog heeft
zich ontfermd over de ernstige
obstetrische, maar ook gynaecologische bloedingen, zodat deze
gezien het veronderstelde effect

Oorzaken

van embolisatie op myomen, een
groot deel van onze polikliniek
kan overnemen. In figuur 1 gaat
Van Lith in op de oorzaak van
obstetrische bloedingen, waarna
hij interessante uitkomsten van de
Lemmon-studie laat zien (figuur 2,
3). Naar aanleiding van de richtlijn
(figuur 4) vraagt hij gelukkig de
aandacht voor het vakmanschap en
de handvaardigheid (figuur 5, 6)

om uiteindelijk richtlijn, protocol en
evidence-based gevoelig, te besluiten
met de conclusie: ‘Embolisatie is
aantrekkelijk: minder icu-opnamen,
minder bloedtransfusies, kortere
opnameduur en minder invasief’.
Bijna aandoenlijk is het slotfiguur
7, waarin eigenlijk het devies ‘lever
maatwerk’ niet mag ontbreken.

Results LEMMoN

• Uterus

• Atonie (80%)
• Ruptuur
• Inversio

• Placenta
•
•
•
•

Rest
Abruptio
Placenta previa
Placenta accreta

= complicaties onder 2552 patiënten =
n=3143
Overige
7%

• Cervix & Vagina
• Trauma

Fluxus
51%

Figuur 1. Oorzaken obstetische bloedingen.

ICU
27%
Uterus
7%
Eclampsie
8%

Figuur 2. Resultaten LEMMoN-studie.
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Richtlijn
LEMMoN: rbc transfusion data

> 5 trf
>10 trf
> 15 trf
> 20 trf

755
230
103
47

JJ Zwart, JJM van Roosmalen, prelim communication LUMC Leiden
ISBT Madrid 2007

Figuur 3. LEMMoN data.

Figuur 4. Richtlijn.

Stop de bloeding; Handwerk

Handwerk

• Natasten
• Inspectie vagina, cervix: trauma repareren
• Bimanuele compressie (tijd winnen)
• Ballon pakking
• B-Lynch suture
• Angiografische embolisatie
• Ligatie a. uterina, a. iliaca interna
• Uterus-extirpatie

Figuur 5. Stop de bloeding; handwerk.

Figuur 6. Handwerk.

• team work!!!!!

• elke seconde telt

Figuur 7. Team work!
Manchester-fothergill:
‘Fac lege artis, cut it
off or cut it out?’
E. Everhardt, gynaecoloog,
Medisch Spectrum Twente,
Enschede
Prolapschirurgie anno 2010 is meer
uitdagend dan ooit. De belangrijkste reden hiervoor is de langere
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levensduur van een toenemend
kritische patiëntenpopulatie. Dit
betekent soms lastige afwegingen
voor de behandelend urogynaecoloog, die een keuze moet maken
tussen primair altijd lichaamseigen
weefsel gebruiken dan wel meshmateriaal, tussen de meest solide
oplossing met lange operatieduur
en herstelperiode of een eenvoudiger ingreep met meer recidiefrisico,
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tussen of-of respectievelijk en-en
correctie van suspensie en support,
et cetera.
De introductie van de trans vaginal
mesh (TVM) leek velen een goede
oplossing voor het herstel van de
suspensie bij ontbreken van de
natuurlijke suspensoren (ligamenta
sacro-uterina /cardinalia), maar
ook uitermate geschikt als versteviging van vaginavoor- en achter-

wand. De aanvankelijke voorzichtigheid om dit alleen toe te passen
bij patiënten met een recidief en bij
voorkeur in trialverband werd al
ras verlaten, in ieder geval in ons
land. Inmiddels wordt de TVM in
bijna ieder ziekenhuis door de gynaecologen met UG-aandachtsgebied uitgevoerd, daartoe gestimuleerd door de industrie en blijven
de complicaties van TVM-chirurgie
onderbelicht doordat de introductiesnelheid van nieuwe meshes groter is dan de publicatiesnelheid van
artikelen over meshcomplicaties.
Zelfs eerste procedures worden op
deze manier verricht in klinieken
van alle signatuur. En ieder mesh
brengt weer een eigen leercurve
met zich mee.1
De verwachting dat het steeds maar
verwijden van de meshmazen en
dunner maken van het materiaal
de kans op meshkrimp belangrijk
reduceert, is tot nu toe illusoir
gebleken. Bij een substantieel
deel van de patiënten zal daarom
vroeger of later een meshgerelateerde complicatie optreden omdat
meshkrimp een chronisch gebeuren
is en levenslange oestrogeenmedicatie inmiddels onacceptabel is
geworden. Wat doen de beroepsgroep en de industrie als er claims
gaan komen? Want patiënten zullen
het ons niet in dank afnemen als
het ongemak van de prolaps wordt
vervangen door pijn, niet alleen bij
coïtus, mictie en defecatie, maar
soms zelfs spontane pijn.
Opmerkelijk is dat ook in het verleden natuurlijk suspensiemateriaal
niet altijd op de juiste waarde is
geschat, terwijl een hysterectomie
sec natuurlijk geen prolapsoperatie
is. En dat, toen dit inzicht en de
waarde ervan doordrongen, de
optimale suspensoren aanvankelijk
niet als zodanig werden herkend:
immers begin jaren tachtig van de
vorige eeuw werden de ligamenta
rotunda nog in veel klinieken in de
vaginatop gehecht bij het verwijderen van de uterus. Het was
McCall die voor het eerst de ligamenta sacro-uterina waardeerde en
beschreef hoe tijdens een vaginale hysterectomie een enterokèle
verholpen kon worden door deze
ligamenten via plicatie in te korten
en deze tegen de fornix posterior te
hechten. Hiermee werd niet alleen
de breukpoort gesloten, maar ook

fixatie van de vaginatop boven de
levatorplaat gerealiseerd als ‘nuttig bijproduct’, wat door Nichols
werd uitgebouwd tot het bekende
suspensie-supportconcept.2,3
Wanneer deze natuurlijke suspensoren niet meer beschikbaar zijn,
zoals het geval is na een eerdere
hysterectomie, moet men wel naar
kunstmaterialen uitwijken. Zo werd
de sacrocolpopexie ontwikkeld, met
gunstig resultaat.4 De risico’s en
zwaarte van de laparotomie leidden
tot de minder belastende laparoscopische variant en ook tot vaginale
alternatieven, zoals de posterior IVS.
5,6
Deze drie ingrepen respecteerden
alle het Nichols concept en herstelden de ‘sacraal gerichte as’ van het
middelste compartiment.
De reden waarom verder gezocht
werd naar alternatieven had van
doen met het risico van prolapsrecidief en dan met name van de
zwakste plek van de vrouwelijk
genitalia, de vaginavoorwand. De
sacrospinale fixatie, die ook de
sacraal gerichte vector respecteert,
bleek hiervoor geen oplossing. Integendeel zelfs, omdat deze ingreep
via eenzijdige fixatie aan het rechter
ligament juist een overcorrectie
van vaginavoorwand bewerkstelligt, waardoor dit meest kwetsbare
compartiment nog meer neigt tot
recidiefvorming. De variant waarbij
de uterus behouden wordt (sacrospinale hysteropexie) heeft dit
bezwaar niet kunnen wegnemen.7,8
In de zoektocht naar de meest ideale operatie leek het zinvol om niet
alleen vooruit, maar ook terug te
kijken naar voormalige prolapsoperaties en deze opnieuw kritisch op
hun bruikbaarheid te bezien. Daarbij kwam de Manchester-Fothergill
naar voren als een ingreep die
indertijd al een goede reputatie had
en voor herwaardering in aanmerking zou kunnen komen.9,10 Verdere
verbetering zou ook in dit tijdsgewricht perspectief kunnen bieden
in die gevallen waarin er geen
medische noodzaak bestaat voor
een hysterectomie.
Deze operatie was aan het begin
van de 20e eeuw door Donald in
Manchester ontwikkeld als volwaardige prolapsoperatie inclusief
cervixamputatie en plastieken.
Fothergill verbeterde deze ingreep

Modified Manchester










Figuur 1. Positief effect.

Modified Manchester










Figuur 2. Hydrodissectie.

Modified Manchester










Figuur 3. Na circulaire incisie: manchetpreparatie.

Modified Manchester

Figuur 4. Doornemen septum vesicocericale.
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Figuur 5. Extraperitonaal reven lig. SaUt.
door reving van de parametria; dit
resulteerde in een solide correctie
van de prolaps van het middelste
compartiment, met behoud van de
uterus. Bestudering van zijn artikel
leerde dat hij met ‘parametria’
in feite de ligamenta cardinalia
bedoelde. De Nederlandse variant, die verder de ‘gemodificeerde
Manchester’ zal worden genoemd,
introduceerde het extraperitoneaal
reven van de ligamenta sacrouterina. Naast de voordelen van
de oorspronkelijke ingreep, die al
voldeed aan de criteria van relatief
eenvoudig (vaginaal, met behoud
uterus, zonder openen peritoneum)
met weinig complicaties, effectueert
de modificatie tevens de sacraal
gerichte vector door optimaal
gebruik te maken van de gecondenseerde ligamenta sacro-uterina.
Door het in anteflexie brengen van
het corpus uteri wordt bovendien
bewerkstelligd dat intra-abdominale drukverhoging primair wordt
opgevangen door de uterus, die als
een stootkussen fungeert (figuur 1).
Hierdoor zou, in ieder geval in
theorie, het risico op een cystokèle
lager moet zijn. Een eerste followupstudie lijkt dit te bevestigen.11
Dat maakt de gemodificeerde Manchester een interessante ingreep om
in een prospectief onderzoek uit te
zetten tegen de sacrospinale hysteropexie en/of VUE-McCall.
De gemodificeerde Manchester is
aanvankelijk in Den Bosch ontwikkeld, maar in het UMC St Radboud
onder leiding van Julien Dony
uitgebouwd tot een eenvoudige,
veilige en solide prolapsoperatie,
die inmiddels in verschillende
klinieken in het palet is opgenomen
en die nu rijp is om grotere bekend-
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heid te krijgen. Het is een ingreep
die aan alle gestelde eisen voldoet:
simpel, veilig, vaginaal, weinig
complicaties en goede (langetermijn)resultaten. Het percentage
voorwandrecidieven is bijna de
helft van wat na andere ingrepen
wordt gezien en het zijn tevreden
patiënten die deze ingreep in > 90%
van de gevallen aan een vriendin
zouden aanbevelen.11
Nieuw aan de gemodificeerde Manchester zijn de volgende stappen
van de ingreep:
1. hydrodissectie;
2. circulaire manchetpreparatie (voor
ruime expositie van ligamenta
cardinalia en sacro-uterina);
3. extraperitoneale reving van de ligamenta sacro-uterina met fixatie
van de achterste fornix hiertegen
(extraperitoneale mccall-hechting).
Hydrodissectie met fysiologisch
zout maakt het prepareren van de
vaginale manchet eenvoudiger
door verruiming van het dissectievlak als gevolg van hydratie. Een
alternatief is het gebruik van een
lokaal anestheticum met adrenaline dat als voordeel heeft dat door
vasoconstrictie ook het bloedverlies
wordt gereduceerd (figuur 2).
Na de circulaire incisie van de
cervix volgt de manchetpreparatie
over een afstand van ongeveer vier
centimeter (figuur 3). Om te bewerkstelligen dat zo veel mogelijk
perivesicale fascie op de blaas blijft
zitten, verdient scherp prepareren
tegen de vagina-achterzijde de
voorkeur.
Vervolgens wordt het septum
vesicocervicale doorgenomen en de
blaas stomp afgeschoven, net als
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Figuur 6. Extraperitonaal reven lig.
SaUt.
bij een vaginale hysterectomie (figuur 4). Dit is noodzakelijk om de
ureteren naar craniaal te verplaatsen, om de volgende stap veilig te
kunnen uitvoeren.
Deze derde stap is cruciaal in de
gemodificeerde manchesterprocedure, namelijk het extraperitoneaal
reven van de ligamenta sacrouterina aan de dorsale zijde van de
cervix (figuur 5 en 6).
Drie tot vier reefhechtingen realiseren voldoende duplicatie en verkorting van de ligamenten, doordat na
knopen in plaats van een omgekeerde V-vorm een omgekeerde Y
wordt gerealiseerd met suspensie
richting sacrum als gevolg. De
voorlaatste hechting wordt door de
fornix posterior gestoken, als een
extraperitoneale mccall-hechting.
Daarna volgen de andere stappen
zoals eerder beschreven bij de oor-

spronkelijke Manchester-Fothergill
waarbij het reven van de ligamenta
cardinalia (figuur 7), de cervix
amputatie en vaginawandplastieken de belangrijkste zijn.
Deze gemodificeerde manchester
operatie is geschikt voor die vrouwen met een prolaps van het
middelste compartiment POPQstadium tot en met 2 (figuur 8)
en in geval van een substantiële
elongatio colli ook zelfs stadium 3.
Een relatieve contra-indicatie is
een verhoogd risico op maligniteit
van het endometrium (HNPCCsyndroom, IDDM, hoge BMI).
Negatieve effecten van de operatie kunnen zijn het optreden van
bloedinganomalieën (indien de
cervixamputatie te hoog is ingezet
bij vrouwen in de fertiele fase; dysmenorroe (door ontstaan van een
stenotisch ostium) en de novo dyspareunie (door obliteratie van de
fornix posterior, zoals ook het geval
kan zijn bij een oorspronkelijke
mccall). Uit onze follow-upstudie
blijkt dat deze problemen relatief
weinig voorkomen.11
De conclusie moet zijn dat deze
modificatie een revival van de
Manchester-Fothergill betekent,
waardoor de gemodificeerde manchesteroperatie een waardevolle
aanwinst is en een meer prominente plaats verdient in het huidige
operatiepalet.

Modified Manchester
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Tailored therapy of trialslaaf?
Deze sessie, op donderdag na de lunch,
had het in zich de essentie van de
COBRA Dagen 2010 weer te gaan
geven, minutieus gefileerd tot op de
kern. De vinger op de zere plek van de
evidence-based medicine, de loftrompet
op persoonlijke aandacht en op het
individu toegespitste behandelplannen.
Iedereen is immers uniek! Over het
einde aan de heerschappij van de RCT
als zaligmakende onderzoeksmethode,
over de relativiteit van richtlijnen, het
gevaar van ongebreidelde extrapolatie
en de kracht van intuïtie, observatie en
ervaring. Het is gelukt: vijf begenadigde sprekers braken een lans voor
tailored therapy!
Mw. N. Act,
een bijzondere casus
C.D. de Kroon, fellow gynaecologische oncologie
Een casus waarin het hele spectrum
van richtlijnen, individualisatie,
observatie, buiten de gebaande
paden willen gaan en een patiënte
behandelen in plaats van dat een
maligniteit aan de orde komt. Om
iedereen wakker te schudden. Om
te laten zien waar het om gaat als je
roept dat iedereen uniek is!
Na omzwervingen door het hele
land belandt Mw. N. Act in de
spreekkamer op de polikliniek
gynaecologie in het LUMC. Ze
heeft een cervixcarcinoom FIGO
IB2, deels exofytisch, vijf cm groot.
Maar bovenal is ze 21 jaar jong,
heeft ze geen kinderen en een

expliciete kinderwens. Tijdens haar
omzwervingen door het land was
het haar duidelijk geworden dat
de behandeling volgens de richtlijn zou moeten bestaan uit een
combinatie van radiotherapie (bij
voorkeur inclusief brachytherapie)
met chemoradiatie. Die combinatie
heeft, zo blijkt uit de RCT van Keys
(gepubliceerd in de New England!)
een significant betere overleving
dan radiotherapie alleen (figuur 1).
Dus schrijven de richtlijnen voor
dat je een cervixcarcinoom FIGO
IB2 behandelt met chemoradiatie.
Maar daar zou mw. Act zonder
twijfel onvruchtbaar van worden. En dat was nou juist wat ze
pertinent niet wilde. Daarom was
ze gaan reizen door Nederland.
Ze zocht voor zichzelf en haar
cervixcarcinoom een fertiliteitsparend alternatief. Er zijn immers
fertiliteitsparende behandelingen
beschreven voor de behandeling
van cervixcarcinoom: exconisatie,
trachelectomie en chemotherapie.
Gezien de grootte van de tumor
kwam ze hiervoor niet in aanmerking, publicaties (veelal caseseries
uit één instituut, daar krijg je de
handen van de EBM-adepten niet
voor op elkaar) beschrijven alleen
vroegstadiumtumoren (maximaal
IB1 en kleine IIA).
In het LUMC lukte het mw. Act de
gynaecoloog ervan te in elk geval
na te denken over fertiliteitsparende opties. Aldus geschiedde en een
combinatie van neoadjuvante chemotherapie gevolgd door een abdo-

Terug naar die speciale Mw Act

Oncoline = duidelijk!

COBRA dagen
Mw N Act oncoline.nl
Figuur
1. 2010:
Website

minale zenuwsparende trachelectomie werd aan mw. Act voorgesteld.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij
de kans op radiotherapie na de
operatie (op basis van tumorkarakteristieken, positieve lymfeklieren
of positieve snijranden) maar mw.
Act besloot de poging te wagen de
fertiliteitbelemmerende radiotherapie te ontlopen.
Op MRI was er evidente regressie
van de afwijking; er was nauwelijks
nog onderscheid te maken tussen
normaal en afwijkend cervixweef
sel; afmetingen waren niet betrouwbaar te geven (figuur 2). De
abdominale trachelectomie verliep
zonder problemen en er was geen
indicatie voor postoperatieve
radiotherapie. Opzet geslaagd.
Binnen drie jaar na de operatie was
ze spontaan zwanger (ongecompliceerde zwangerschap, primaire
sectio à terme, gezonde dochter)
en inmiddels is ze voor de tweede
maal zwanger. Er zijn geen tekenen
van een recidief. Ze is tijdens haar
eerste zwangerschap nog geopereerd aan een adnexcyste (mucineus cystadenoom doorsnede 18
cm) waarvan wordt aangenomen
dat die benigne ovariumtumor
geen relatie heeft met de behandeling voor het cervixcarcinoom.
In de presentatie werd door middel
van een aantal clips nog gedemonstreerd hoe een trachelectomie in
zijn werk gaat en werden de resultaten van de inmiddels negentien
uitgevoerde abdominale trachelectomieën gepresenteerd. Daar gaat
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COBRA dagen
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Figuur
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MRI.
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het voor deze samenvatting niet
om. De kern is dat er op zijn tijd
van de gebaande paden moet worden afgeweken. In het belang van
de patiënt. Richtlijnen gaan immers
over groepen en in de spreekkamer
zit een individu. En dat individu
verdient het als uniek persoon te
worden gezien en behandeld.

Richtlijnen: koren op
de juridische molen?
Mr. dr. R.A. Torrenga, voormalig
voorzitter Centraal Tuchtcollege
voor de Gezondheidszorg, Den
Haag
Een veel gehoord argument tegen
richtlijnen is dat je daarmee
eigenlijk je eigen strop knoopt en
de patiënten hem eigenlijk alleen
nog maar dicht hoeven te trekken.
En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mr. Torrenga relativeert
deze stelling en laat meteen in het
begin al zien dat de ‘angst’ voor de
tuchtrechter veel groter is dan zijn
invloed.
Het tuchtrecht is met name bedoeld
als kwaliteitsinstrument. Maar per
jaar worden slechts 1400 klachten
aanhangig gemaakt. Dat is maar
een fractie van het totaal aantal
contacten tussen patiënten en hun
zorgverleners. En het is maar een
fractie van het aantal gevallen
waarin het in ons dagelijks werk
vermijdbaar misgaat. Daarmee is
het dus een bescheiden instrument
in de bewaking van de kwaliteit
van de zorg. Het is overigens goed
ons te realiseren dat het tuchtrecht
nog een ander doel heeft: het
verwezenlijken van het individueel
klachtrecht van consumenten in
zorg.
En juist aan die klacht van de
consument ligt veelal een ontevredenheid ten grondslag over
het medisch handelen, maar nog
vaker over de communicatie erover.
Torrenga beschrijft vier varianten
(figuur 3): (1) ‘Goed gedaan, goed

Figuur 3. Vier varianten.
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gegaan’ levert zelden klachten
op, zeker geen gegronde. (2) ‘Fout
gedaan, goed gegaan’ levert ook
zelden klachten op en dat geeft
nog maar weer eens aan dat het
tuchtrecht als kwaliteitsinstrument
maar beperkt valide is. (3) ‘Fout
gedaan, fout gegaan’ levert opvallend genoeg weinig klachten op,
maar deze klachten worden veelal
wel gegrond verklaard. Tot slot
(4) ‘Goed gedaan, fout gegaan.’
Wellicht de meest ingewikkelde
klachten waar miscommunicatie,
verstoorde rouw en wantrouwen
aan ten grondslag liggen; deze
klachten worden veelal ongegrond
verklaard.
Maar de grote vraag is natuurlijk:
‘wat is goed gedaan en wat is fout
gedaan?’ Richtinggevend in het
oordeel van de tuchtrechter of er
‘lege artis’ is gehandeld, is hetgeen
er door de beroepsgroep als good
medical practice wordt beschouwd.
De ondergrens is dan wat door
een gemiddeld zorgverlener in een
gemiddeld toegeruste outillage kan
worden gevergd. Dat is een nogal
vage bewoording en die vaagheid
dient in de praktijk te worden geconcretiseerd. En daar spelen door
de beroepsgroep opgestelde richtlijnen een rol omdat dat wat in de
richtlijn wordt beschreven kennelijk
wordt beschouwd als good medical
practice. Het gaat er dus niet om
of de richtlijn is geschonden, maar
dat er is afgeweken van wat in de
beroepsgroep kennelijk als behoorlijk geldt. In die zin zijn dus niet
de richtlijnen de strop, maar is het
de norm die is opgelegd door de
beroepsgroep waaraan we worden
getoetst en zo nodig aan worden
opgehangen.
Richtlijnen zijn het sterkst, als kwaliteitsinstrument, als het gaat om
niet meer dan een opsomming van
de volgorde van te nemen stappen
in routinesituaties. Dan hoeft, bij
afwijking van die routine, alleen
maar beargumenteerd te worden
waarom die situatie afwijkt van de
routine. En juist in de routinesituaties kunnen richtlijnen, protocollen
en eliminatieketens overlooking the
obvious voorkomen. Diezelfde functie kunnen richtlijnen hebben bij
terugkerende risicovolle situaties
(overdrachten!): door het creëren
van een sjabloon of protocol kan
voorkomen worden dat in de dagelijkse routine dingen over het hoofd
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Figuur 4. Van richtlijnen afwijken?
worden gezien. Aan de andere kant
kunnen richtlijnen en protocollen
ertoe leiden dat het verstand niet
meer wordt gebruikt en er te veel
wordt vertrouwd op het protocol.
Maar een protocol is geen automatische piloot!
Wat betreft de juridische molen: als
je afwijkt van good medical practice
(zoals opgeschreven in de richtlijn),
dan heb je dat uit te leggen, op
schrift, in de status. Opschrijven
is essentieel omdat daarmee de
suggestie van onwetendheid/onbekendheid met het protocol wordt
vermeden. Iemand die keurig
de richtlijn volgt, hoeft in juridische zin niets uit te leggen. Maar
schroom niet om, mits beargumenteerd, van richtlijnen af te wijken:
een goede dokter heeft immers als
taak een patiënt te behandelen en
niet als taak richtlijnen te volgen:
leve de tailored therapy! (figuur 4)

Doing better feeling
worse
J.W. Coebergh, kankersurveillance,
Eindhoven – Rotterdam
Intrigerende titel! Slaat het op de
patiënt die ondanks betere zorg
met betere objectieve uitkomsten
toch meer subjectieve klachten
ervaart? Of betreft het de dokter die
dankzij de vooruitgang (concreter
kan ik het niet maken) steeds betere
resultaten kan bereiken maar toch
het gevoel heeft dat het vroeger
allemaal veel makkelijker ging en
beter was.
Uit de titel van het congres, de
teksten in de flyer en vooral de titel
van deze sessie maakte Coebergh
op dat ‘de COBRA’ zich in elk geval
slechter voelden dan ooit terwijl ze
toch zo hun best deden: gevangen
als een slaaf in het web van het
EPD, de ICT, richtlijnen, indicatoren, inspectierapporten, DBC’s
en verzekeraars. Slaaf van een
systeem in plaats van slaaf van een
heerser. Tel daarbij de verregaande

Mediageweld over preventie en zorg
de dokter en de patiënt samen besluiten de ‘default’-optie te kiezen
of toch samen (multidisciplinair??)
een op het individu afgestemd behandelplan te maken. En dan is de
dokter geen slaaf meer van de trial,
maar wellicht wel van de patiënt….

Spreken is zilver,
zwijgen is fout. De
zeggingkracht van
observaring, intuïtie
en ervaring
Cobra 2010

Figuur 5. Mediageweld over preventie en zorg.
versnippering en superfragmentatie waardoor nog meer het gevoel
ontstaat slechts een klein onderdeel
(lees slaaf?) van het grote geheel te
zijn waarin je altijd sneller, beter en
meer moet leveren van dat kleine
onderdeel, maar daarmee nauwelijks tot geen invloed uitoefenent op
het grote geheel, omdat een van die
vele andere onderdelen verzaakt.
En dat in het felle licht van de media: elke dag iets nieuws te melden
en in die ratrace moet je je plek
opeisen. Terwijl het overduidelijk is
dat de media hun eigen manieren
hebben om nieuws te genereren
(figuur 5).
Maar rumoer en onvrede zijn van
alle tijden, zo betoogt Coebergh.
Vernieuwing gaat immers altijd
gepaard met verwarring, scepsis,
hoop en vrees en leidt altijd tot een
strijd in belangen. Een sanatorium
in Frankrijk dat reclame maakt met
een speciale afdeling voor buitenlanders, maar geen patiënten met
tbc accepteert, de cardioloog van
het Leids Universitair Medisch
Centrum die de elektriciteitsdraden
doorknipt waarmee Einthoven het
eerste ecg maakt, maar vanwege de
grote belangstelling tot grote chaos
leidt in het ziekenhuis en de ophef
over de vercommercialiseerde
introductie van het vaccin tegen
baarmoederhalskanker: allemaal
rumoer vanwege vernieuwing
gecombineerd met verwarring,
scepsis, hoop en tegenstrijdige
belangen. Niets nieuws onder de
zon dus, maar, de grote vraag is natuurlijk of dat betekent dat je je er
ook niet tegen mag verzetten. Dat
je het gewoon moet laten gebeuren
omdat het nou eenmaal altijd zo is
gegaan. Daar geeft Coebergh helaas
geen antwoorden of op zijn minst

adviezen. Helaas: we’ll keep feeling
worse!
Wel is er nog een mogelijkheid
zelf een groter deel van de regie in
handen te krijgen: regelneming in
plaats van/samen met regelgeving,
door geduldig te blijven streven
naar zelfregulering met alle betrokkenen. Een van de platformen voor
zelfregulering is bijvoorbeeld de
Federa (Federatie van Medisch
Wetenschappelijke Verenigingen.
FMWV) beter bekend als Federa: de
koepel van (bio) medische wetenschappelijke verenigingen met als
belangrijkste hoofdactiviteit de zelfregulerende duiding en interpretatie van regelgeving betreffende
(bio)medisch onderzoek, www.
federa.org). Succes is niet gegarandeerd, maar ook kleine succesjes
(zoals de Code Goed Gebruik en de
Code Goed Gedrag die wetgeving
hebben tegen kunnen houden) zijn
al zeer inspirerend en maken you
feel better.
En Coebergh heeft nog meer to make
us feel better: dalende incidentie en
sterfte voor cervix- en ovariumcarcinoom en dalende sterfte bij
stijgende incidentie voor vulva- en
endometriumcarcinoom. De vraag
is natuurlijk hoe dat komt. Waarschijnlijk vooral door betere, maar
vaak ook agressiever behandelmogelijkheden. En daar zit hem de
kneep van de slavernij van de trials
waarin die behandelmogelijkheden
zijn getest. Want is die agressieve
behandeling wel de behandeling
van voorkeur bij de patiënt die
tegenover je in de spreekkamer zit,
want die patiënt is oud, komt uit
een laag sociale klasse, rookt en
heeft uitgebreide comorbiditeit. Is
de patiënt tegenover je, kortom, wel
de patiënt uit de trial? Dan moeten

Prof. dr. G.J. Bonsel, hoogleraar
perinatale zorg en public health,
Erasmus Medisch Centrum
We kennen Bonsel natuurlijk als
de epidemioloog die onder andere
het verhoogde risico op perinatale sterfte en complicaties buiten
kantooruren aan de kaak heeft gesteld. Samen met zijn Rotterdamse
maatje Eric Steegers. Niet echt een
reden om hem uit te nodigen op
de COBRA. Maar hij is niet alleen
epidemioloog, hij is ook wat hij zelf
noemt vrijetijdsfilosoof. En de vrijetijdsfilosoof in Bonsel heeft heilig
ontzag voor intuïtie en observatie.
En daar lust COBRA 2010 wel koek
van! Filosofie bleek echter nóg ingewikkelder dan epidemiologie…
Volgens Bonsel gaat het in de
geneeskunde met betrekking tot
bewijsvoering om 3 vraagstukken:
(1) wat is waar voor deze unieke
patiënt, gegeven een bonte verzameling van observaties, (2) wat
is waar voor een (be)handeling,
gegeven een bonte verzameling
van patiënten en (3) wat moet ik
doen voor deze patiënt gegeven de
waarheid over de patiënt. Daarmee
wordt meteen een van de lessen
van Hippocrates actueel: geneeskunde begint met observeren
– Hippocrates maakte vele observaties: afname van de omvang van de
borsten leidt tot miskraam en dikke
vrouwen worden niet zwanger –,
bij voorkeur dezelfde observatie
bij vele individuen. En van daaruit
kun je dan redeneren om tot een
bewijs te komen.
Maar het begint dus met de observatie en vandaaruit wordt dan
geanalyseerd, een hypothese gegenereerd en wordt er een oordeel
over de hypothese gegeven (inductie). Bij inductie staat de uniciteit
centraal, begint het met één enkele
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Falsificatie

Deductie en inductie

Twee mannen ontbijten. Ze smeren een toast.

Holmes en Watson kamperen. Midden in de nacht port Holmes Watson
wakker. 'Watson, kijk naar boven, en vertel me wat je ziet

A: Wel eens opgemerkt dat als de toast valt, dat hij altijd op de
beboterde kant valt?

W: Ik zie miljoenen sterren H: Wat is je conclusie

B: Nee. Lijkt me niet waar, maar gevolg van meer herinnering aan de
smeerboel als het gebeurt (= .... bias). Ik wed dat het 50/50 is.

W (peinst): in astronomische zin zijn er enige miljoenen sterrenstelsels,
een veelvoud aan planeten, astrologisch zie ik dat Saturnus in het
sterrenbeeld de leeuw staat, is schat dat het 03.15uur is,
meteorologisch ziet het gunstig uit voor een mooie dag morgen, en als
godvruchtig man erken ik dat God almachtig is, en wij maar klein en
betekenisloos.
Maar wat zeg jij ervan Holmes?

A: Zullen we zien (en schuift toast over de tafelrand).
Toast land met boter boven
B: Ik zei het je
A: Stom. Ik smeerde de verkeerde kant.
En bovendien zie ik dat deze aan de onderkant dikker gebakken is
Deze redeneerwijze ligt o.a. ten grondslag aan het artikel van de Jong
cs over veilige thuisbevalling (exclusie van ex post niet passende
uitkomsten + daarnaast onjuiste aanname

H: Stommeling, iemand heeft onze tent gestolen

Figuur 6. Deductie en inductie.
observatie. Maar tegenwoordig lijkt
het alsof ‘bewijs’ alleen geleverd
kan worden door deductie: er
wordt een hypothese opgesteld, een
experiment of een (groot aantal)
observaties gedaan, de uitkomst
van het experiment geanalyseerd
om op die manier de hypothese te
bewijzen of ontkrachten. En omdat
de RCT het ultieme instrument is
in deductie, worden we overspoeld
met RCT’s waarin de uniciteit
wordt weggepoetst en uitgegomd
in de grote grauwe grijze massa om
een hypothese te bewijzen…
Tot slot maakt Bonsel nog een
verhelderend onderscheid tussen
diagnostiek en therapie. Juist in
de diagnostiek is het onmogelijk
een formele of ‘bewezen’ weg te
bewandelen; daar is intuïtie essentieel en gaat het om de kunst
van het weglaten om uit de brij
van ongeselecteerde informatie de
juiste te halen om tot een diagnose
te komen. Diagnostische trials zijn
daarom ook veel minder universeel
toepasbaar omdat voor elk patiënt
de start van de weg die leidt tot de
diagnose, anders is geweest. Vanaf
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Figuur 7. Falsificatie.
de diagnose zou je kunnen stellen
dat elke patiënt weer gelijk is en
daarmee zijn therapietrials veel
universeler toepasbaar en is intuïtie
minder aangewezen.
En op dat moment namen we met
de bekende muziek van COBRA afscheid van Bonsel, vrijetijdsfilosoof,
maar toch vooral epidemioloog.
Ik wil jullie zijn twee prachtige
dialogen (Holmes en Watson over
deductie en inductie (figuur 6) en
Meneer A en Meneer B over falsificatie (figuur 7) niet onthouden.
Filosofie is leuk!
Evident bureaucratische
machtswellust, EBM in de
handen van een centralistische overheid
Dr. L.G.A. Bonneux, werkzaam bij
het NIDI (Netherlands Interdisciplinairy Demographic Institute) in
Den Haag
Luc Bonneux, bekend van Pinnikesdraad, zijn niets ontziende column
in Medisch Contact, deed precies
waar hij voor gevraagd was. Met
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een spervuur van woorden haalde
hij de ene na de andere ‘waarheid’
onderuit omdat het onderzoek
niet deugde, de onderzoeker was
betaald door de producent of de
getallen weliswaar klopten en de
onderzoeker geen belangenverstrengeling had, maar oorzaak
en gevolg helemaal niet zo zeker
bleek te zijn als van de daken
werd geschreeuwd. En niet alleen
de HPV-vaccinaties kregen het te
verduren, ook de screening voor
mammacarcinoom en het hart-en
vaatziektenrisicoprofiel zoals dat
door de huisartsen is gelanceerd
en waardoor u en ik bijna allemaal
een trombocytenaggregatieremmer
zouden moeten gebruiken gecombineerd met een statine en een
snufje bètablokker.
Je had erbij moeten zijn!
‘Tailored therapy of trialslaaf? Ik zou
het wel weten. Ik zou liever behandeld
worden door een dokter met een vrije
geest die mij behandelt omdat ik ben
zoals ik ben en omdat ik ben wat ik
heb. En dan mag die behandeling best
bewezen zijn in een trial.’

Vrijdag

De COBRA Markt*
“Voor de ware ontdekkingsreis behoeft
men geen nieuwe landschappen te
zoeken,
maar moet men nieuwe ogen krijgen”
(Marcel Proust)
De overheid en eigenlijk ook alle
subsidieverstrekkers willen maar
voordurend dat we samenwerken met
de private sector. Het zou garanties
bieden voor maatschappelijke relevantie
en de verantwoordelijkheid van deze
sector voor de zorg vergroten. Maar
niet altijd even duidelijk zijn integriteit
en onafhankelijkheid gedefinieerd. Dus:
de bekende loopgravenoorlog tussen
de ‘believers’ (‘je hebt elkaar nodig en
kan elkaar positief stimuleren; eigenlijk
de ‘dromers’) en de non-believers
(onethisch en opportunistisch om je
voort te bewegen aan de leiband en op
de zak van de industrie: wiens brood
met eet, diens woord men preekt: ‘wantrouwers’).
Op de vrijdagochtend kreeg men de
kans om te discussiëren over ontwikkelingen op het farmaceutisch en
technologisch vlak.

Empowerment &
Health counseling

Figuur 1. Chronic care-model.

Protoprofessionaliteit

Innovatie in voor
lichting; PMS als
illustratie

Participatie &
Co-creativiteit

H.B.M. van de Wiel, Wenckebach
Instituut, Universitair Medisch
Centrum Groningen

Figuur 2. Empowerment & Health counseling.

Take-home-message van de presentatie is dat het voor alle bij medisch
onderwijs betrokken partijen
(studenten, docenten, aios, maar
ook patiënten en hun verenigingen) goed is om zich door middel
van simulatie te ontwikkelen tot
reflectieve (proto)professionals. Een
probleem bij lerenden, in dit geval
patiënten met PMS, is dat nieuwe
informatie in bestaande informatieschema’s wordt ingepast. Om
anders om te leren gaan met PMS

en de daarbij behorende klachten
is het daarom zaak om als het ware
tegen de eigen informatieverwerkende strategieën (bijvoorbeeld
algoritmen) in te werken. Dit kan
door van rol te veranderen. In
plaats van patiënt kan men optreden als docent voor anderen. Als
men dit weet te realiseren, verwerkt
zij niet alleen de informatie veel
beter, maar zal zij ook de symptomen van PMS anders waarnemen
en interpreteren. Het afgelopen

jaar is ervaring opgedaan met het
realiseren van een dergelijke aanpak. Didactisch gezien vraagt dit
om de vervulling van de volgende
randvoorwaarden:
1. het creëren van functionele dyaden; een soort duoconstructies
(als leerling/docent, behandelaar/patiënt) die de potentie van
synergie in zich dragen;
2. een (elektronisch) platform om
uitwisseling van informatie op
hoog niveau te faciliteren.

* De COBRA Lectures werden mogelijk gemaakt door private organisaties.
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Men leert niet, tenzij.....
zelforganisatie t.b.v. ‘de ander’

Probleem = Oplossing
• Brein =
zelforganisatie
-

• Self handicapping!

Algoritmen
Heuristieken

- Ander inzicht
- Identificatie met andere
rol

• Dit voorkomt leren
(nieuwe verbindingen
leggen)

Figuur 3. Psychomatiek.
Het bovenstaande werd inhoudelijk
en in beeld duidelijk toegelicht,
onder andere mede aan de hand
van het chronic care-model (figuur 1,
2). Dat door de ontwikkelingen
van de fMRI- en de PET-scan ook
de cerebrale aspecten van leren en
behandelen steeds meer expliciet
worden, geeft steun aan de vele
modellen die door niet-psychosomatici als onzin of kwakzalverij
worden gekenschetst (figuur 3, 4).
Aandacht voor de ontwikkelingen
op het gebied van de hysteroscopische sterilisatie. Sjoerd de Blok had
reeds in een eerdere sessie (‘Uit of
in de (oude) doos ) nogmaals het
‘Memoriam’ uitgesproken over de
Ova-bloctechniek. Deze sterilisatiemethode werd in Nederland geïntroduceerd door de pioniers op het
gebied van de hysteroscopie, welke
toentertijd menigmaal met cynisme
en een ‘lachje’ werden tegemoet
getreden, terwijl zij hun tijd vooruit
waren: een ‘tijd’ die mogelijk nu al
weer is ingehaald.
Maar er is veel gebeurd en ont-

Figuur 4.
wikkeld in de tussenliggende tijd.
Marc Hans Emanuel en Andreas
Thurkow gaven een duidelijke
uiteenzetting over een ‘nieuwe’
hysteroscopische sterilisatie
methode, die volgens de experts,
die speciaal voor deze lezing naar
Noordwijkerhout kwamen, meer is
dan ‘oude wijn in nieuwe zakken’.
Om duidelijk te maken dat het om
een international breed geïntroduceerde methode gaat, is de samenvatting hieronder in het Engels.

dure to date, 92% had a succesful
bilateral placement (of which 7%
in 2 attempts). Of the 45 patients
who had successful placements and
completed the follow-up to date 43
(96%) had closed tubes on HSG and
visible devices on ultrasound. 40
patients are still waiting for a HSG
control.
The procedure is very suitable for
an ambulatory setting and has a
short learning curve for gynaecologists experienced in hysteroscopy.

First Dutch experience
of Adiana permanent
contraception

The acceptability for the patient is
very high: mean VAS pain scores
(scale 0-10) are 3.0 and 97% would
recommend the procedure to a
friend.

A.L. Thurkow
The experience with this new
hysteroscopic sterilization method
since it was introduced in the
Netherlands in 2009 will be discussed. The Dutch protocol and
the instruction for the patient and
doctor will be outlined.
87 patients underwent the proce-

Mechanism of Action and Technology
Hysteroscopic guidance

Emanuel lichtte met name de
technologische aspecten van de
Adiana Permanent Contraception
toe (figuren 5-10).

Mechanism of Action and Technology
Proper deployment of the Adiana matrix

Delivery catheter is introduced into the tubal ostium
Confirmation placement inside the intramural section of the tube
Catheter delivers radiofrequency (RF) energy for a period of 1 minute,
causing a 5-mm lesion

a black marker at the tubal ostia
position detection array (PDA).
the PDA is a series of 4 sensors that are designed to
monitor uniform tissue contact throughout the
ablation portion of the procedure

A 3.5-mm non-absorbable biocompatible silicone matrix is deployed within
the lesion
Occlusion is achieved by fibroblast ingrowth into the matrix, which serves as
permanent scaffolding and allows for “space-filling.”
Occlusion of tubes must be assessed by HSG 3 months after device
placement

Figuur 5. Adiana Permanent Contraception.
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no material is left protruding from the ostia into the
uterus.

Figuur 6. Adiana Permanent Contraception.
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RF Generator

Matrix
Position
Detection
Array (PDA)

Implantable matrix
Figuur 7. Delivery catheter tip

Delivery Catheter

Figuur 8. Adiana permanent contraception system.

Soft, inert, silicone matrix

Porous silicone matrix

Specifically designed to provide a benign
and permanent scaffold for tissue ingrowth

Solid silicone core

Porous architecture
surrounding core

Figuur 9. Implantable Matrix.

Evolution of a revolution: introducing a
new class of oral
contraceptive
De laatste spreker, Diana Mansour
uit de UK, gaf een inleiding over
een new class of oral contraceptive.
Na een historisch overzicht (figuur
1, 2) maakte zij duidelijk dat er misschien een einde moest komen aan
het ‘ethinylestradiol-tijdperk’. EE

Figuur 1. History of oral contraception.

Figuur 10. Implantable Matrix.

levert slechts een beperkte bijdrage
aan het contraceptieve effect van de
‘pil’ maar is wel verantwoordelijk
voor vele bijwerkingen. (figuur 3, 4,
5). Zij rapporteerde uitgebreid over
alle effectiviteits- en farmacologische studies met speciale aandacht
voor de bijwerkingen en complicaties.
Haar conclusies waren eenduidig:
waarom EE als we ook estradiol in
de pil kunnen gebruiken? (figuur 6).

Diana Mansour, Clinical Director,
Sexual Health Services, NHS Newcastle and North Tyneside, Community Health, UK
Er is geen twijfel over mogelijk dat
de komst van de anticonceptiepil
het leven van de vrouw revolutionair veranderd heeft. Met de
ontdekking van progestagenen
in de jaren vijftig en de toevallige
vondst dat het oestrogeen (het

Figuur 2. Reduction in oestrogen dosage over time.
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Figuur 3. Why find an alternative to Ethinyl Estradiol (EE)?

Figuur 4. Biological effects of E2V versus EE.

Figuur 5. E2 in the COC.

Figuur 6. Conclusions.

stofje waarmee het progestageen
vervuild was) het bloedingsprofiel
verbeterde, is de anticonceptiepil
‘geboren.’ In 1960 kwam de eerste
pil, Enovid, beschikbaar in de VS;
kort daarop gevolgd door Anovlar
in Europa. In de afgelopen vijftig
jaar zijn er meerdere ontwikkelingen geweest om gezondheidsrisico’s en bijwerkingen te minimaliseren. De belangrijkste daarin is het
verlagen van de dosering oestrogeen. De afgelopen jaren zijn ook
pogingen gedaan om het synthetische oestrogeen EE te vervangen
door het lichaamseigen estradiol.
Diverse studies hebben echter
aangetoond dat pillen met een
natuurlijk oestrogeen in mono- en
bifasische regimes een onacceptabel
bloedingsprofiel gaven.1-3
Dit obstakel werd overwonnen met
de ontwikkeling van Qlaira®: een
combinatie van estradiolvaleraat
(E2V) en dienogest (DNG) in een
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dynamische dosering. Door een
oestrogeen step-down en progestageen step-up-regime, wordt een
goede cycluscontrole gerealiseerd.
Oraal E2V wordt door het lichaam
opgenomen als E2 en is farmacodynamisch en farmacokinetisch
identiek aan E2.

maar bij meer vrouwen met Qlaira®
werd de bloeding een keer overgeslagen.

Een gecombineerde analyse van
drie fase-III-klinische onderzoeken
(N=2,266) in Noord-Amerika4 en
Europa5,6 toont aan dat Qlaira® zeer
betrouwbaar is met een ongecorrigeerde Pearl-index (PI) van 0,79
bij vrouwen van 18-50 jaar en een
gecorrigeerde PI van 0,42.

Qlaira® wordt goed verdragen; de
meest voorkomende bijwerkingen
(zoals gebleken is uit drie grote
studies4-6 zijn: gevoelige borsten
(4,9%), metrorragie (4,9%) en
hoofdpijn (3,1%). Slechts 10% van
de vrouwen is door bijwerkingen
uit de studies gestapt waarbij dit in
maar 2,5% van de gevallen het gevolg was van bloedingsproblemen.
De tevredenheid onder de gebruiksters was hoog: 79,5% gaf aan (zeer)
tevreden te zijn.

Uit het Europese Cycle Controlonderzoek6 waarin Qlaira® werd
vergeleken met Microgynon®
[20 μg EE/100 μg LNG], bleek dat
vrouwen een significant kortere en
lichtere onttrekkingsbloeding hadden. Tussentijds bloedverlies kwam
even vaak voor in beide groepen,

Uit andere studies is gebleken dat
Qlaira® slechts geringe veranderingen geeft in hemostatische en
metabolische parameters, zoals protrombine fragment 1+2, D-dimer en
cholesterol. De waarden van deze
parameters bleven allemaal binnen
een normaal bereik en waren lager
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of gelijk aan een EE/LNG bevattend OAC (EE 30 μg EE/150 μg
LNG).7,8 Het veiligheidsprofiel van
Qlaira® ziet er dus geruststellend
uit.
Twee grote fase-III-studies in
Europa/Australië en VS/Canada
bieden de eerste aanwijzingen van
Qlaira® voor de behandeling van
vrouwen met zware en/of langdurige menstruele bloedingen.9-10
De onderzoeksresultaten lieten een
gemiddelde absolute reductie van
menstrueel bloedverlies (MBL) in
de 90-daagse behandelperiode zien
van 343 ml (76%) vergeleken met 62
ml (12%) bij placebo. Een significante verbetering in ijzermetabolisme
parameters evenals een toename in
gemiddelde ferritine concentraties
werd alleen bij Qlaira® waargenomen.

Conclusie: Qlaira® is de eerste anticonceptiepil die natuurlijk estradiol
afgeeft. Dankzij de dynamische
dosering met een step-down en
progestageen step-up-regime wordt
een goede cycluscontrole gerealiseerd; de onttrekkingsbloeding
wordt korter en lichter. Qlaira® is
zeer betrouwbaar en wordt goed
verdragen, terwijl het effect op metabole en hemostatische parameters
minimaal is.

5.
6.
7.
8.
9.
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Dokters de boer op!
In de tijd van ZBC’s, DBC’s en
ranglijsten, hitparades en beoordelingen op het internet kan de dokter niet
meer achterover leunen achter zijn of
(meestal) haar bureau in afwachting
van de patiënt die toch wel komt omdat
die patiënt nou eenmaal om de hoek
woont. De patiënt van om de hoek reist
namelijk met liefde een uur of zelfs
twee als geschreven wordt dat de zorg
daar beter is, sneller voorhanden is of
beter in de volle agenda past. Dokters
moeten dus de boer op om zich aan hun
potentiële klanten te presenteren. Maar
moet dat echt? En worden we daar echt
beter van? En wie wordt er eigenlijk
beter van?

Ik zoek de dokter
die bij u past!
Drs. R. te Grotenhuis, bedrijfs
antropologe, Stichting KMI,
Den Haag
Bedrijfsantropologen staan niet
achter een spreekgestoelte, maar
lopen rond over het podium, breed
gesticulerend, wandelend, de zaal
inkijkend en proberend tijdens het
betoog iedereen in de zaal bij de les
te houden. Inspirerend!
In de tijd van ranglijsten, sociale media en andere bronnen van

informatie worden steeds meer
benchmarks ontwikkeld om die
ranglijsten op te kunnen stellen.
Maar wat moet je daar als patiënt
mee? Want wat is een goede dokter? En is die dokter net zo goed
voor mij als voor mijn buurvrouw,
want ik ben toch een heel ander
persoon dan mijn buurvrouw. In
het kader van deze context is er in
het Medisch Centrum Haaglanden
een project gaande om van tevoren
inzicht te krijgen in hoe de betreffende patiënt informatie zoekt en
verwerkt. Dan kan de arts daar, met
name bij een slechtnieuwsgesprek,
proberen rekening mee te houden.
Eigenlijk is het een aanvulling op
de reguliere communicatievaardigheden: afstemming van invalshoek
en afstemming van opstelling in het
gesprek. En dit alles om miscommunicatie te voorkomen natuurlijk.
Het instrument dat is ontwikkeld
is de zogenaamde key motivation
indicator. Motivatie bepaalt hoe
mensen informatie verwerken.
Door de motivatie van zowel de
patiënt als de arts te kennen, is
de gedachte dat de communicatie
efficiënter verloopt, doeltreffender
is en de steungeving aansluit bij de
beleving van de patiënt. Het werd
niet helemaal duidelijk hoe het
proces van het onderzoeken van

de motivatie verloopt. Bovendien
werd niet duidelijk of, met de kennis van elkaars motivatie, de communicatie inderdaad verbetert, er
minder miscommunicatie is en de
patiënt zich inderdaad beter begrepen voelt. Maar zelfs los daarvan is
het als zorgverlener goed om te weten wat de interne drijfveren zijn,
waar de persoonlijke effectiviteit
bijgeschaafd kan worden en wat
de intrinsieke motivatie is. Alleen
dat zou, daar twijfel ik niet aan, de
communicatie in de spreekkamer al
sterk verbeteren!
We kijken reikhalzend uit naar de
eerste resultaten!

Op de vleugels van een
trend. De uitstraling
van zorgpaden en ZBC’s
Drs. J. Maljers, Alant Medical en
Plexus, Amsterdam
Jaap Maljers, oprichter van Plexus
(het grootste organisatieadviesbureau in de zorg) en meerdere ZBC’s
(onder andere Alant Medical waarvan Alant Vrouw dan weer een onderdeel is) werd aangekondigd als
mister ZBC. Aan het eind van zijn
verhaal, uit de losse pols, zou ik
nooit meer op dezelfde manier naar
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de organisatie van mijn ziekenhuis
kijken. ‘Hij heeft gewoon gelijk’
was de enige gedachte die tijdens
zijn verhaal door mijn hoofd bleef
spoken.Volgens Maljers moet je als
organisatie in de gezondheidszorg
niet willen proberen zowel complexe laagvolume- als laagcomplexe hoogvolumezorg te bieden.
Het is volgens Maljers een illusie
dat het voor de arbeidssatisfactie
van de zorgverleners noodzakelijk
is ook complexe zorg te bieden.
Juist extreme protocollering van
laagcomplexe zorg leidt tot plezier
in het werk, waarschijnlijk ook
omdat de patiënt zo extreem tevreden is omdat het protocol tot op de
letter wordt gevolgd. Want wat is er
voor een patiënt, in de vijandige en
beangstigende wereld van het ziekenhuis, prettiger dan controle te
hebben omdat het protocol bekend
is en wordt gevolgd!
Maljers beschreef, om het bovenstaande te illustreren, zijn ervaringen tijdens een bezoek aan een
Japans oogziekenhuis waar met de
helft van het aantal oogartsen tweemaal het aantal staaroperaties als in
heel Nederland wordt gedaan. Volledig geprotocolleerd (mw. X geeft
drie minuten na de operatie twee
druppels van medicijn Y in het geopereerde oog) en het protocol tot
op de letter uitgevoerd (niet vier of
twee minuten na de operatie en ook
niet soms één en soms drie druppels). Tot volle tevredenheid van de
patiënten en de zorgverleners, juist
omdat het protocol gevolgd wordt.
‘Hij heeft gelijk!’
Het creëren van twee verschillende
organisaties voor de hoogcomplexe
(laag volume) en spoedeisende zorg
enerzijds en laagcomplexe (hoogvolume, electieve) zorg anderzijds kan
de verstopping in de zorg in Nederland misschien verhelpen. Maar
dan moeten ziekenhuizen durven
en willen zeggen dat ze dingen niet
meer doen, moet hoogcomplexe
zorg voldoende rendabel worden
en moeten dokters op meerdere
plekken willen werken. Misschien
moeten we een voorbeeld nemen
aan de plastisch chirurgen? Ooglidcorrecties in dagbehandeling in de
ZBC’s en ingewikkelde mammareconstructies na mammacarcinoom
in een academisch ziekenhuis. Zou
hij echt gelijk hebben?
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PR: windowdressing of
inhoudelijke PK’s?
Dr. G.G. Zeeman, gynaecoloog,
Groningen
Vooral de verloskunde is de laatste
jaren veel in het nieuws geweest
en het lijkt nog niet afgelopen.
Vaak negatief, als er iets mis is
gegaan, als er iets anders moet of
als het slecht, slechter, slechtst gaat.
Hoogleraren spreken voor hun
beurt en elkaar tegen bij NOVA en
de kranten staan vol met berichten
over missers en fouten. Het is de
uitdaging de media te benutten,
er je voordeel mee te doen. Gerda
Zeeman heeft dat, voor ons allen,
geprobeerd toen ze als panellid
betrokken was bij Medische missers,
het AVRO-televisieprogramma
waarin patiënten vertelden over
dingen die ze hadden meegemaakt
en fout waren gegaan tijdens hun
behandeling. De patiënten kwamen
uitgebreid aan bod, soms de betreffende arts ook, en daarna werd
in een paneldiscussie getracht de
waarheid boven tafel te krijgen.
Intrigerend om te horen hoe het
maken van zo’n programma in zijn
werk gaat. En vooral om te merken
dat de producenten steeds een
stapje verder gingen op zoek naar
de sensatie en de schandpaal: in de
voorbespreking was afgesproken
om het te hebben over ‘wat is hier
misgegaan?’ terwijl in de semi-liveuitzending opeens werd gesproken
over ‘wat heeft hij (de dokter)
misdaan?’. De motivatie van Zeeman was helder en nobel: je kunt
er maar beter bij zijn in plaats van
dat ze het zonder je doen. Maar de
grens was bereikt toen beloftes over
minder sensatiebeluste bewoordingen niet werden waargemaakt en
de ‘rode en groene knop’ er opeens
stond. Weg was de nuance en weg
was Zeeman. Missie mislukt?
Hoewel zij zeker weet dat er veel
over haar betrokkenheid bij het
programma is gesproken, heeft
bijna niemand het er met haar over
gehad. Weinig collega’s hebben
haar openlijk gesteund of gezegd
dat ze haar aanwezigheid afkeurden. In haar directe omgeving
vonden ze haar te veel op de hand
van de dokter. Zelf probeerde ze
vooral het publiek te laten inzien
dat het soms ontzettend mis kan
gaan in de zorg zonder dat er fou-
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ten zijn gemaakt, laat staan dat er
kwade opzet is of bewuste veronachtzaming. Aangezien de redactie
van het programma duidelijk een
ander doel nastreefde, denk ik niet
dat deze missie geslaagd is, maar ik
denk dat het zonder Gerda Zeeman
en Mimi Mulder nog veel erger was
geweest!
Hulde aan Helmerhorst, voorzitter
van de NVOG, die aan het eind van
haar presentatie Gerda oprecht bedankte voor haar gedurfde inzet om
in Medische missers (prime time tv!)
te participeren. Het heeft het beeld
van de burger over de geneeskunde
en de verloskunde en gynaecologie
in het bijzonder goed gedaan.
Top of flop van de
gynaecologen: elk jaar
andere lijstjes!
Mw. Enzlin, hoofdredacteur van
MedNet
Voordat ik begin: Marlies Bongers
gefeliciteerd met je eerste plaats op
de Mednet-ranglijst voor gynaecologen! Je hebt het verdiend en bent
het waard. Geen twijfel.
Mw. Enzlin liet op haar scherpe
wijze zien hoe de patiënt in de
luren wordt gelegd door de ranglijsten zoals die bijvoorbeeld door
Mednet worden gepubliceerd. De
lijst van Mednet wordt opgesteld
aan de hand van stemmen die
worden uitgebracht door collegaspecialisten. Is een manier om tot
een ranking te komen. Maar dan: er
blijken maar een handvol stemmen
te worden uitgebracht, sterker nog,
maar een klein handje vol. En dan
blijkt ook nog dat er op een groot
aantal gynaecologen is gestemd. En
de spreiding in de top was zo smal
dat er een aantal jaren is gekozen
voor het publiceren van de ‘beste
drie gynaecologen’. Niet omdat die
drie er met kop en schouders boven
uitstaken, maar omdat dat de enige
drie waren met meer dan twee
stemmen. Nergens is aangegeven
hoeveel stemmen de winnaar heeft;
op de website wordt alleen reclame
gemaakt met dat iets minder dan
1000 stemmen zijn uitgebracht,
dat betekent dat net iets meer dan
5% van alle stemgerechtigden hun
stem heeft uitgebracht…

Eerst gillen dan huilen;
professionals over
ziekenhuizen
Dhr. Lagendijk, redacteur van
de ranglijst van ziekenhuizen en
afdelingen zoals die jaarlijks door
Elsevier wordt gepresenteerd
Elsevier heeft met het AD denk ik de
bekendste lijstjes. De uitslag van de
Elsevierlijst staat zonder twijfel op
de agenda bij de raden van bestuur
van alle ziekenhuizen in Nederland. Daarmee is het een belangrijk
gegeven geworden in de zorg in
Nederland. De methodiek is stevig:
een echte enquête waarin verschillende aspecten van de kwaliteit van
de zorg aan de orde komen. De uitkomst is redelijk consistent (zeven
ziekenhuizen uit de top 10 van 2008
staan ook in 2009 in de top 10), maar
is daarmee ook de validiteit van de
enquête aangetoond? Dat zou nog
eens een mooie discussie kunnen
worden tussen het publiek en de
opsteller van de ranglijst.
Helaas bleek al na drie minuten
dat er geen sprake zou zijn van
discussie. De heer Lagendijk was
slechts in staat de getallen van zijn

dia’s voor te lezen en liet zich door
niets of niemand afschudden. Maar
gelukkig heb ik de beschikking
over alle dia’s van Lagendijk en
kan ik u dus twee dia’s laten zien
waarmee u uw voordeel kunt doen.
Als genoegdoening. Tips waarmee
u uw beoordeling door patiënten
(figuur 1) en verwijzers (figuur 2)
kunt verbeteren. Tips om misschien in 2010 een paar plaatsen te
klimmen in de ranglijst. Maar of de
intrinsieke kwaliteit van uw zorg er
door verbetert, vraag ik me af.
Dokters de boer op! De eerste helft van
de sessie was inspirerend, boeiend,
vernieuwend en sprankeld. De motivatie
van Te Grotenhuis, de protocollering
van Maljers en de passie van Zeeman.
De tweede helft was treurig. Een
treurige lijst (Mednet topartsen) en een
treurige presentatie (over de Elsevie
enquête) terwijl beide ranglijsten met zo
veel poeha worden gepresenteerd. Als dit
het niveau zou zijn van het wetenschappelijk onderzoek in de gynaecologie,
stond meteen de CCMO op de stoep.
En terecht. Het is oneerlijk verdeeld en
dus dragen we ons lot, een speelbal in de
ingewikkelde wereld om ons heen, maar
met verve en plezier.

Figuur 1. Tips, gebaseerd op de resultaten van eerdere
	
  
Elsevierenquêtes,
om de score op de Elsevierenquête
onder patiënten te verbeteren.

	
  
Figuur
2. Tips, gebaseerd op de resultaten van eerdere
Elsevierenquêtes, om uw score op de Elsevierenquête
onder verwijzers te verbeteren.
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COBRA Lecture 1

Considerations on local tumor
spread, the compartment theory
of morphogenetic units and
consequences for cancer surgery
M. Höckel

De COBRA Lezing 2010 werd
gegeven door Michael Höckel,
hoogleraar en afdelingshoofd van
de afdeling Gynaecologie van het
Universiteitsziekenhuis in Leipzig.
Hockel heeft grote verdiensten
gehad voor de gynaecologische chirurgie. Op de eerste plaats heeft hij
plastisch-chirurgische technieken
geïntroduceerd voor reconstructies
na radicale chirurgie bij het vulvacarcinoom. Daarnaast heeft hij de
exenteratieve chirurgie uitgebreid
met de zogenaamde LEER-methode
waarbij maligne afwijkingen die
tot de ‘bekkenwand’ reiken, toch
radicaal en met voldoende ruime
marges verwijderd kunnen worden.
Om dit te kunnen bereiken, moeten
de spieren die de laterale bekkenwand bekleden meegenomen
worden en vaak de gehele vaatsteel
van de interne iliacale circulatie. De
enige contra-indicatie die er voor
de LEER-methode nog bestaat, is
ingroei in de nervus ischiadicus.
Maar de grootste verdienste van
Hockel is zonder twijfel zijn theorie
en hypothese van de morphogenetic

unit bij het cervixcarcinoom. Deze
theorie gaat ervan uit dat de lokale
verspreiding van tumorcellen geen
random proces is, maar georkestreerd vanuit embryologische
weefselvlakken. De HOX-genen
die coderen voor de zogenaamde
positional information van weefsel en
cellen, spelen een rol in dit concept
waarbij de primaire versleping van
tumorcellen in het embryologische
gebied van oorsprong van de cervix
is: de morphogenetic unit (MGU). Dit
gebied heeft een dorsaal gerichte
hoefijzervorm en komt overeen met
de migratieroute van de buizen van
Muller.
De theorie van Höckel heeft verregaande consequenties voor de
radicale chirurgie bij het cervixcarcinoom en mogelijk bij andere
tumoren evenzeer. In plaats van
een radicale resectie met vrije marges in alle richtingen, hoeft alleen
de MGU verwijderd te worden,
hetgeen minder morbiditeit met
zich meebrengt. Het concept van de
MGU kan ook verklaren waarom
een tumor die volgens alle criteria

radicaal verwijderd werd, toch
lokaal kan recidiveren, wanneer
een deel van de MGU in situ werd
gelaten.
Er zijn goede argumenten voor
de theorie van Höckel. De TMEoperatie bij het rectumcarcinoom is
gebaseerd op dezelfde principes en
heeft gezorgd voor een revolutionaire verbetering van de overleving
bij deze ziekte. En Hockels eigen
resultaten bij de behandeling van
het cervixcarcinoom, zonder overigens ooit adjuvante radiotherapie
te geven, behoren tot de beste ter
wereld.
In zijn COBRA Lezing ging hij in op
de principes van zijn theorie en liet
hij de meest recente resultaten van
zijn eigen serie zien.
Chirurgische ontwikkelingen die
een weerslag kunnen hebben in ons
inzicht in het biologisch gedrag van
maligne tumoren, doen zich niet zo
vaak voor. Höckels hypothese bij
de behandeling van het cervixcarcinoom heeft die potentie en is het
daarom waard onder de aandacht
gebracht te worden.
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COBRA Lecture 2

Over ontwikkelingen en toekomst
van de gezondheidszorg
P. Schnabel

Directeur van het Sociaal Cultureel
Planbureau Paul Schnabel komt
voor op de Volkskrant-top-10-lijst
van meest invloedrijke Nederlanders. Hij gaf de tweede COBRA
Lezing over de ontwikkelingen en
toekomstvisie van de Nederlandse
gezondheidszorg. Voor heel veel
cijfers en data was de voordracht
van Schnabel zeer professioneel en
een genot om naar te luisteren. Zijn
visie en zijn toekomstperspectief
getuigen van een grote intelligen-

tie, maar zijn aan de andere kant
down-to-earth en praktisch. Hij gaf
allereerst een overzicht van de
Nederlandse gezondheidszorg als
grootste maatschappelijke sector
met 1,2 miljoen werknemers en een
budget tussen de 13 en 15% van ons
nationaal brutoproduct (figuren 1,
2 en 3). Hij plaatste kanttekeningen
bij de marktwerking in de zorg (figuur 4) en ging in op heilige huisjes
als gelijkheid en solidariteit die
steeds meer kostbare aangelegen-

heden blijken te worden (figuur 5).
Schnabel belichtte verder een aantal
knelpunten in de huidige en toekomstige patiëntenzorg (figuren 6,
7 en 8) en gaf karakteristieken van
de veranderende samenstelling van
de bevolking (figuren 9 en 10). De
toekomstige gezondheidszorg kan
in toenemende mate gedefinieerd
worden als ouderenzorg en dit
heeft belangrijke financiële en organisatorische consequenties (figuren
11 en 12). Daarnaast bestaan er

2010 Gezondheidszorg


Grootste maatschappelijke sector



1,2 miljoen werknemers (800.000 fte)





Premie + Rijk + Privé



Bijna niets 6-jarige, 6000 Euro 60-jarige,
20.000 Euro 80-jarige, 50.000 Euro 100-jarige



0,01 % bevolking

4000 Euro p.p.

-

Publicly financed, privately provided
Volksverzekering als particuliere verzekering
Groot basispakket in de zorg
Accent op cure en care (AWBZ/WMO)
Specialist op afstand, eerstelijn dominant
Weinig ziekenhuis, weinig particuliere zorg, weinig artsen
Patiëntenrechten
Sterke eerste lijn, beperkte tweede lijn










1% zorgkosten
Sociaal en Cultureel Planbureau

Figuur 1. Overzicht Nederlandse gezondheidszorg.

Figuur 2. Typisch ‘Nederlands’ aan de gezondheidszorg.

Lage vergrijzing, maar
• < 1% 65+ bij/met kinderen
• 6-7% 65+ verpleeg/verzorgingshuis
• Combinatie thuiszorg – mantelzorg





Lage geneesmiddelenconsumptie



Goede anticonceptietraditie



Grote verstandelijk gehandicaptenzorgsector











Feitelijk volksverzekering
(basispakket/geen selectie)
Oligopolisten houden elkaar scherp
 Verzekerden honkvast
 Lage prijs verzekering
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Zorgverzekerde geen idee werkelijke kosten gezin, 2 k. – 2500
Euro p.j. – echt: 7500 Euro

Sociaal en Cultureel Planbureau

Figuur 3. Typisch ‘Nederlands’ voor de gezondheidszorg.
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Figuur 4. Echte marktwerking?
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nog andere belangrijke kosten- en
gezondheidsrisico’s zoals overgewicht, roken en alcohol die Schnabel in een internationaal perspectief
plaatste (figuren 13 en 14).
De voordracht van Schnabel werd
afgesloten met de signalering van

het paradoxale karakter van het
overheidsbeleid met betrekking tot
het aanbieden van zorg in relatie
met wat de potentiële cliënt van
de zorg belangrijk vindt en voor
zichzelf wil (figuren 15, 16). Het is
zeer te hopen dat de toekomstige
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Figuur 5. Kostbare principes worden knelpunten.
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Toenemende juridisering

Figuur 7. Lastige praktijken.
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Keten en comprehensiveness: preventie/cure/care – beheersbaar?

Figuur 6. Nieuwe kostbare principes.
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Figuur 8. Zorg wordt steeds groter.
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Figuur 9. Bevolking 2020.

beleidsmakers op het ministerie
van VWS de inzichten en kennis
van het Sociaal Cultureel Planbureau meer ter harte zullen nemen
dan in de afgelopen jaren gedaan is.

Ja, dankzij…

Neen, want…

Opleiding
Welvaart
Sport
Zorg
Supplementen
Leefstijl

Overgewicht
Drank/drugs/tabak
Stress/burn-out
Chronische ziekten
Kwetsbaarheid (genetisch)
Vergrijzing
Allochtonen
Soc.economische verschillen

Figuur 10. Bevolking 2020 ook gezonder?
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65 plus – 15% bevolking
Aandeel kosten
gezondheidszorg

Aandeel
bevolking



45-64 jr

21%

23%



65-84 jr

31%

12%



85+ jaar

12%

1,5%

Figuur 11. Gezondheidszorg is ouderenzorg.
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34
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33

10

26. Frankrijk

28

9

Ziekenhuiszorg en ouderenzorg – 37,5% budget
65 plus - 1 : 3 ziekenhuisopnames, 1:4 specialistenbezoeken
85 plus – 1,5% bevolking, 12,5% zorgkosten
100 plus – 0,01% bevolking, 1% zorgkosten
Geneesmiddelen – 40% budget voor 65plus – 2 miljard, 2,3 miljoen
gebruikers

Figuur 12. Gezondheidszorg is ouderenzorg.

Alcohol (2003) EU

Roken 15+ (2006) EU
1.
2.
6.
13.
14.
22.
27.

Griekenland
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Denemarken
België
Zweden

38%
33 (2003)
31
26
25
23
17



Geen wachttijden



Goede behandeling



Integraal aanbod



Vriendelijke bejegening



Verzorgde omgeving

(18)
(16)
(13)
(12,5)
(12)
(9)
(7)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Sociaal en Cultureel Planbureau

Figuur 13. Overgewicht (volwassenen) en obesitas, 2004.
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Figuur 14. Riskante gewoonten.
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De wet is allesbehalve cliënt’s wil

Figuur 15. Wat wil de cliënt?
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Figuur 16. Wat mag de cliënt niet meer willen (VWS 2010)?
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Richtlijn preoperatief traject
B. Sikking, K.B. Kluivers en J. Schagen van Leeuwen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde sinds 2007
een drietal onderzoeken over de
gang van zaken rond operaties in
Nederlandse algemene en academische ziekenhuizen, de zogeheten
TOP-rapporten (Toezicht Operatief Proces).1-3 In deze rapporten
werden tal van tekortkomingen
gesignaleerd. De geconstateerde
tekortkomingen waren niet zozeer
van medisch inhoudelijke aard,
maar lagen vooral op het organisatorische en procesmatige vlak. Met
name qua communicatie, afstemming, stroomlijning van activiteiten
en beschikbaarheid en overdracht
van informatie is er veel te winnen
om veiliger te kunnen opereren.
Vooral viel op dat er in het preoperatief proces van een duidelijke
afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden vaak
geen sprake was. De organisatie
van de preoperatieve zorg was niet
mee gegroeid met de complexer
wordende zorg. Niet alleen zijn de
patiënten met hun steeds hogere
leeftijd en comorbiditeit complexer
geworden, steeds meer wordt de
indicatie voor een ingreep door een
ander dan de uiteindelijke operateur gesteld. Deze ontwikkelingen
maken dat de afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen
en hun verantwoordelijkheden
helder beschreven en nageleefd
moeten worden.
In Nederland vinden jaarlijks circa
1,2 miljoen operaties plaats, waarbij
in 1,7 procent van de gevallen de
patiënt overlijdt.4 Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat 65 procent van de complicaties en fouten
in ziekenhuizen het perioperatieve
proces betreft.5 In 11 procent van de
gevallen werd blijvende ernstige
schade of de dood veroorzaakt,
terwijl 41 procent van de schade als
vermijdbaar werd beoordeeld.5 Er
zijn geen afzonderlijke Nederlandse
cijfers bekend over gynaecologische
of obstetrische ingrepen. Een in Engeland uitgevoerde retrospectieve
studie van 1,45 miljoen gynaecolo-
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gische patiënten liet een mortaliteit
zien van 0,2% binnen 30 dagen en
van 0,5% binnen 90 dagen.6 Bij 73%
van de binnen 30 dagen overleden
patiënten was er sprake van operatie vanwege een maligne aandoening terwijl zij slechts 3% van het
totaal aantal patiënten vormden.
Bij operaties bij vrouwen zonder
maligniteit was de mortaliteit 0,1%
na 30 dagen.6 Obstetrische cijfers
zijn in deze studie buiten beschouwing gelaten.
De Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
(NVvH), de Orde van Medisch
Specialisten en NVZ vereniging van
ziekenhuizen namen het initiatief
om met steun van de medischwetenschappelijke verenigingen,
waaronder de NVOG, beroepsen belangenorganisaties en met
financiële ondersteuning van Zorg
Onderzoek Nederland Medische
Wetenschappen (ZonMw) een
landelijke multiprofessionele
richtlijn Preoperatief Traject te
ontwikkelen. Deze richtlijn gaat
over alle patiënten in Nederland
die electief worden geopereerd.
Onder begeleiding van het Centraal
BegeleidingsOrgaan(CBO), startte
de werkgroep in december 2007
en resulteerde na twee jaar in de
richtlijn, die nu ook door de leden
van de Nederlands Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
is geaccordeerd, u kunt de richtlijn
vinden via deze link: http://www.
nvog.nl/upload/files/RichtlijnPreoperatief-Proces-voor-autorisatie-versie-definitief.pdf
Werkwijze werkgroep
De landelijke multiprofessionele
werkgroep bestond onder meer uit
snijdende specialisten, anesthesiologen, beschouwende medische
specialisten, operatiekamermedewerkers, anesthesiemedewerkers,
verpleegkundigen, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties,
de NVZ en het Nationaal ICT In-
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stituut in de Zorg. Deze werkgroep
heeft als eerste het traject vanaf de
operatie-indicatiestelling tot aan de
daadwerkelijk start van de ingreep
in kaart gebracht en beschreven.
Het preoperatieve proces is in
vier fasen verdeeld: 1. spreekuur
operateur, 2. preoperatief anesthesiologisch onderzoek en verpleegkundige intake, 3. planning en 4.
opname met voorbereiding van
de operatie. Voor elke fase en elke
actie is benoemd welke professional eindverantwoordelijk is. Elke
preoperatieve fase besluit met een
stopmoment. Zo’n stopmoment
dient ervoor om te controleren of
aan de beschreven voorwaarden is
voldaan. Als dit het geval is mag
de patiënt, met toestemming van
de eindverantwoordelijke professional, door naar de volgende fase.
Er zijn in het preoperatieve proces
een viertal vaste stopmomenten en
één facultatief stopmoment gedefinieerd. Momenteel wordt er ook
richtlijnen peroperatief- en postoperatief traject opgesteld.
Stopmomenten
Het eerste stopmoment doet zich
voor nadat de patiënt door de
anesthesioloog preoperatief is gescreend. Om door te gaan naar de
volgende fase moet zowel patiënt,
snijdend specialist als anesthesioloog akkoord gaan met de voorgenomen ingreep, de anesthesie en
de bijbehorende risico’s. Als er problemen zijn of één van de partijen
niet akkoord is, is overleg nodig
en moet de conditie van de patiënt
eerst worden geoptimaliseerd.
Pas daarna mag patiënt door naar
fase 2, de fase waarin de operatie
wordt gepland.
Ook fase 2 eindigt met een stopmoment, het planningsoverleg.
Voordat een definitieve operatiedatum wordt gepland, wordt gecontroleerd of aan alle voorwaarden
is voldaan, waaronder: zijn alle
gegevens bekend, zijn benodigde
materialen aanwezig of besteld, is

voldoende personeel beschikbaar.
Stopmoment 3 vindt plaats na de
opname op de verpleegafdeling
van het ziekenhuis. Hier moet gecontroleerd worden of de conditie
van de patiënt niet wezenlijk is
veranderd, of de juiste medicatie
is voorgeschreven en toegediend,
of de juiste bloedproducten zijn
besteld en of de patiënt nuchter is.
De vierde en laatste stop heeft
plaats op de operatiekamer, vóór de
operatie en terwijl de patiënt nog
wakker is. Dit is een briefing tussen
operateur, anesthesioloog, operatie- en anesthesieassistenten (time
out). Besproken worden: juiste
patiënt, juiste operatie, juiste zijde/
locatie, type anesthesie, positionering patiënt, juiste antibiotische
profylaxe, aanwezigheid van ter
zake kundig personeel en materialen, (nogmaals) comorbiditeit en
eventuele allergieën, en inschatting van eventuele peroperatieve
bijzonderheden en problemen. De
operateur is verantwoordelijk voor
zowel de uitvoering van dit overleg
als de vastlegging ervan in het
medisch dossier. Mochten er voorafgaande aan de operatie invasieve
procedures worden verricht, zoals
een locoregionale anesthesie of het
inbrengen van een centraal veneuze
katheter, dan moet eerst een zogenaamde pre-time-out plaatsvinden.
Want ook in die fase kunnen al onomkeerbare effecten en complicaties optreden. Het proces wordt in
stroomschema getoond in figuur 1.
Standaardiseren
De kern van de richtlijn Preoperatief Traject bestaat uit het standaardiseren van het preoperatieve
proces, het inbouwen van vaste
stop- en overdrachtsmomenten op
een niveau waarop een minimum
aantal zaken geregeld moet zijn en
het beleggen van eind- en taakgerelateerde verantwoordelijkheden.
Veiligheid is gebaat bij een goed
gereguleerde informatiestroom.
Per procesonderdeel moet dan ook
worden aangegeven welke informatie relevant is, wie de informatie
aanlevert, wie de informatie moet
ontvangen en wie hiervoor verantwoordelijk zijn. De richtlijn stelt
welke informatie minimaal beschikbaar moet zijn. Elke beroepsgroep
kan hier voor het vak specifieke
items aan toevoegen.

	
  
Figuur
1. Stroomschema.

Er zijn nog twee faciliterende
factoren van belang voor een veilig
preoperatief proces. De eerste is het
gebruik van één multidisciplinair
perioperatief patiëntendossier.
Dit dossier bevat alle relevante,
juiste en laatste informatie en is bij
voorkeur digitaal beschikbaar. Alle
partijen moeten op ieder moment
over dezelfde actuele informatie
kunnen beschikken. De tweede

is de voorwaarde dat de organisatie beschikt over een systeem
of functionaris die het perioperatieve patiëntenproces bewaakt, die
informatie kan verstrekken aan de
patiënt en aanspreekpunt is voor de
patiënt.
Om de richtlijn te verbeteren,
om draagvlak te creëren en om
weerstanden te onderzoeken en te
overwinnen is bij de ontwikkeling
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ervan gewerkt met invitational
conferences, een praktijktest in vijf
ziekenhuizen met diepte-interviews
(is de richtlijn werkbaar, waar heeft
de organisatie problemen met de
richtlijn), en zijn de betrokken
wetenschappelijke verenigingen
en belangenorganisaties schriftelijk geconsulteerd. De definitieve
richtlijn is pas tot stand gekomen
nadat bovengenoemde processen
tot een bevredigende uitkomst hadden geleid.
Cultuurverandering
De richtlijn is de neerslag van een
cultuurverandering. De meeste
winst in patiëntveiligheid zit
momenteel niet zozeer in de vakinhoudelijke medische kennis en
vaardigheden, maar in procesmatig
afstemmen, beter communiceren
en verhogen van doelmatigheid.
Van belang is dat zorgprofessionals
ook op procesniveau gaan denken.
De standaardisatie die hiermee
gepaard gaat wordt vaak geassocieerd met verlies van professionele
autonomie, maar geeft belangrijke
voordelen zoals vermindering van
variabiliteit en fouten, verhoging
van kwaliteit en versnelt vaak het
proces.7 Het stelt de individuele
zorgverlener ook in staat zijn autonomie te herbronnen in wetenschap
en teamwork.
Vervolg
De vervolgwerkgroep richtlijnontwikkeling Peroperatief Traject heeft
een aantal structuur-, proces- en
uitkomstindicatoren opgesteld, primair bedoeld voor intern gebruik.
Indicatoren dienen inzicht te geven
in de kwaliteit van zorg. Dit kan
verschillende kwaliteits¬domeinen
betreffen, zoals: effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid of tijdigheid.
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De belangrijkste focus voor de
richtlijn Preoperatief Traject is
veiligheid, en dat geldt daarmee
ook voor de gekozen (proces)indicatoren. De gekozen indicatoren
moeten laten zien of en in welke
mate de stopmomenten zijn uitgevoerd. Het is de bedoeling met deze
indicatoren zichtbaar te maken of
men volgens de richtlijn werkt en
of de zorg veiliger wordt. Eén van
de kritische commentaren op de
preoperatieve richtlijn was dat de
evidence voor de aanbevelingen
niet sterk is. Deze kritiek is terecht.
Er zijn geen goede onderzoeken die
de nuttige effecten van de aanbevelingen in de richtlijn aantonen.
Echter, de richtlijn is gebaseerd
op de nu beschikbare evidence.
Onderzoek zal moeten uitwijzen of
de implementatie van de richtlijn
de perioperatieve zorg werkelijk
veiliger maakt.
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