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PROFIJT VOOR DE HELE SAMENLEVING
Onderzoek in het Erasmus MC staat vooral in dienst van de samenleving
zegt de in april 2013 aangetreden decaan prof. dr. Jaap Verweij. Diezelfde
samenleving stelt ook grenzen. ‘Aan ons de taak om met de ons toegewezen
middelen excellent onderzoek te doen waar zoveel mogelijk mensen van
profiteren’, aldus Verweij.
De onderzoekswereld is gek op lijstjes. Wie is de
beste wetenschapper? Welke universiteit steekt
met kop en schouders boven de anderen uit?
Als medische faculteit doet het Erasmus MC het
in internationaal vergelijkend onderzoek steevast
bijzonder goed. Verweij: ‘In elk lijstje draaien we
mee met de top van de wereld. In Europa staan
we meestal in de top 5; wereldwijd moeten we
een aantal Amerikaanse universiteiten voor laten
gaan. En dat terwijl we eigenlijk een bijzonder jonge
faculteit zijn. We bestaan pas een jaar of vijftig.’
De laatste tijd wordt steeds meer gekeken naar de
maatschappelijke impact van het onderzoek. Denk
bijvoorbeeld aan resultaten van onderzoek die in
de hele wereld bij een behandeling van patiënten
worden gebruikt, of aan experts die vanuit hun
wetenschappelijke kennis beleidsmakers adviseren.
Ook in dergelijke vergelijkingen springt het
Erasmus MC er internationaal goed uit. ‘Daar ben
ik bij uitstek trots op’, zegt Verweij. ‘Want dat is
toch waar je het voor doet. Zorgen dat onderzoek
ertoe leidt dat steeds meer mensen beter worden,
of gezond blijven. Dat is het doel van ons werk.
Gezonde mensen zijn actieve mensen. Dat is niet
alleen fijn voor die mensen zelf; de hele samenleving heeft daar profijt van.’

Kiezen
De huidige samenleving is wel een samenleving in
economische crisis. ‘De hedendaagse technologie
maakt vrijwel alles mogelijk. De medische wetenschap staat op een bijzonder hoog niveau en de

grenzen aan het medisch handelen worden steeds
verder opgerekt. Maatschappelijk gezien is echter
niet alles mogelijk. De kosten van de zorg lopen
in snel tempo op. Als we zo doorgaan besteden
mensen in 2040 veertig procent van hun inkomen
aan zorg. Dat kan niet. Dan gaat de samenleving
over de kop. Dus we moeten efficiënt werken en
keuzen maken. Wij als Erasmus MC doen dat, maar
het is de maatschappij zelf die moet stellen wat
nog wel en niet kan. Dat is een ethische discussie
die wat mij betreft breed gevoerd moet worden.
We kunnen niet doorgaan met elke behandeling,
ongeacht de kosten. Dus we zullen met elkaar
dat gesprek moeten aangaan. Wat kan wel en
wat kan niet? Dat geldt niet alleen voor de zorg
maar ook voor het onderzoek. We onderzoeken
niet alleen nieuwe therapieën, maar bestuderen
ook gelijk of die nieuwe therapie betaalbaar en
dus uitvoerbaar is.’

Innovatie
De efficiencyslag die binnen de gehele gezondheidszorg plaatsvindt, moet leiden tot betere
zorg voor minder geld. Ook binnen Universitaire
Medische Centra als het Erasmus MC. Volgens
Verweij betekent dat vooral dat onderzoek en zorg
nauwer met elkaar verweven worden. ‘Wij moeten
doen waar wij goed in zijn. En dat is innovatie.
Nieuwe technieken, nieuwe behandelmethoden,
nieuwe kennis die we in de praktijk kunnen toepassen. Innovatie – en dus ons onderzoek – wordt
leidend in de keus voor de zorg die wij bieden. Dat
betekent dat we ook een aantal behandelingen

niet meer of in ieder geval veel minder zullen
doen. Het is niet nodig in een universitair
ziekenhuis reguliere operaties uit te voeren die
net zo goed in een regionaal ziekenhuis kunnen
plaatsvinden. Wij kunnen ons beter richten op
innovatie, daar ligt onze opdracht. Al die wetenschappelijke vernieuwingen kunnen we – als ze
eenmaal goed zijn uitgewerkt en onderzocht –
overdragen aan andere ziekenhuizen. Juist dat
is onze maatschappelijke taak.’

escaleert. Of nog beter: voorkomen dat mensen
ziek worden. Dan hebben we het helemaal niet
over patiënten, maar over mensen als u en ik.
Mensen buiten het ziekenhuis. Het belang van
preventie wordt nog onvoldoende onderkend
in de samenleving. Iedereen wil oud worden
én gezond blijven. Maar dat gaat niet vanzelf.
Wij hebben daar, bijvoorbeeld dankzij ons
epidemiologisch onderzoek, bijzonder veel
expertise in. Die kracht zullen wij uitdragen.’ a

Gezond blijven
‘Natuurlijk hebben de Universitaire Medische Centra
onderling ook overleg over wie wat doet. Dat staat
allemaal nog in de kinderschoenen, maar elke
faculteit heeft zijn eigen speerpunten. Ook wij.
Neem virologie. Daar zijn wij absoluut koploper in.
Zo zijn er allerlei gebieden te noemen waarbij het
onderzoek van het Erasmus MC bovengemiddeld
scoort. Juist die takken van sport zullen wij moeten
uitbouwen. Preventie zit bijvoorbeeld ook heel sterk
in ons onderzoekspakket. In een vroeg stadium een
ziekte opsporen en zorgen dat zoiets dan niet

‘Onderzoek in het
Erasmus MC
staat vooral in dienst
van de samenleving.’

prof. dr. Jaap Verweij
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KRAAMBEDPSYCHOSES ZIJN VERMIJDBAAR
Eén op de duizend vrouwen krijgt direct na de bevalling een kraambedpsychose:
wanen, hallucinaties of stemmingsstoornissen zorgen dat de jonge moeder
het contact met de werkelijkheid verliest. Onderzoek van psychiater dr. Veerle
Bergink toont aan dat deze vrouwen gerust een volgend kind kunnen krijgen:
medicatie direct na de bevalling voorkomt een herhaling van zetten.
Wat voor veel vrouwen het mooiste moment van
hun leven is, is voor anderen uitgemond in een
regelrechte nachtmerrie. Bergink: ‘Voor vrouwen
is een bevalling de meest risicovolle gebeurtenis
in hun leven om een psychose te krijgen. Er is geen
enkel ander moment dat in dit opzicht zo riskant is.
Dat maakte mij nieuwsgierig. Waarom is dat zo?
Om welke vrouwen gaat het? Is er een verband
met ziektes tijdens de zwangerschap? Dat laatste
blijkt niet zo te zijn. Dan ligt het voor de hand
om te kijken naar hormonen en bijvoorbeeld het
immuunsysteem. Ziekten die beginnen in de
kraamtijd zijn namelijk vaak auto-immuunziekten.
Vergeleken met gezonde kraamvrouwen zie je bij
vrouwen met een kraambedpsychose inderdaad
dat het immuunsysteem veel actiever is.’

Opname
Het Erasmus MC heeft als één van de weinige
ziekenhuizen in de wereld faciliteiten om bij een
kraambedpsychose zowel moeder als kind op te
nemen. Dat vereist nogal wat faciliteiten en veel
begeleiding. ‘Het grote voordeel is dat de moederkindbinding gewoon kan plaatsvinden’, zegt Bergink.
‘Een opname duurt gewoonlijk een maand of twee.
Als je al die tijd je baby niet bij je gehad hebt, kun
je pas na twee maanden beginnen een band op
te bouwen. Je hebt een hele zware periode achter
de rug en als je dan eindelijk thuiskomt, blijkt je
baby een sterkere band te hebben met je moeder,
schoonmoeder of partner.’ Als vrouwen zijn
aangewezen op een ziekenhuis waar dergelijke
faciliteiten niet zijn en de baby niet samen met

de moeder kan worden opgenomen, zien ze soms
af van een opname. Bergink: ‘Dat vind ik heel
gevaarlijk, want je hebt kans dat vrouwen zichzelf
of wellicht hun baby wat aandoen. En dat terwijl
deze ziekte in korte tijd heel goed te behandelen is.’

Onderzoek
Toch is er maar relatief weinig bekend over kraambedpsychosen. Bergink heeft in het Erasmus MC
120 vrouwen met een kraambedpsychose ‘in kaart
gebracht’. ‘Wereldwijd is dit de grootste onderzoeksgroep die er bestaat’, vertelt Bergink. ‘Nooit eerder
zijn deze vrouwen systematisch onderzocht. En
er werd al helemaal geen onderscheid gemaakt
tussen verschillende risicogroepen. Je hebt namelijk
enerzijds vrouwen die al eerder een kraambedpsychose hebben gehad en anderzijds vrouwen
die in hun leven vaker psychotisch of manisch
depressief zijn geweest. Bij de eerste groep komt
de psychose alleen maar voor in de kraamtijd;
de tweede groep heeft er vaker last van. Mijn
onderzoek toonde aan dat er grote verschillen
zijn tussen deze patiënten. Vrouwen die vaker
manisch depressief zijn, hebben ook tijdens de
zwangerschap risico op psychosen. Na de bevalling
wordt dat risico wel twintig keer zo hoog. Lastig is
dat de medicatie die sommige van deze vrouwen
structureel gebruiken, tijdens de zwangerschap
wordt verminderd om het risico op schade aan de
foetus zo klein mogelijk te maken. Maar een lagere
dosering biedt meer kans op manie, psychosen of
depressies die weer bestreden moeten worden met
extra medicatie. Dus dat is heel lastig balanceren.’
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Perspectief
Bergink maakt onderscheid tussen vrouwen die
ook naast de kraambedperiode een psychose
hebben gehad en vrouwen die alleen direct na
de bevalling last hadden van een psychose. Haar
onderzoek liet zien dat het alleen voor de eerste
groep vrouwen zinvol is om al tijdens de zwangerschap te starten met medicatie. Voorheen was
dit voor beide groepen de standaardbehandeling.
‘We hebben twintig vrouwen die alleen tijdens
de kraamtijd psychotisch werden, pas direct na
de bevalling medicatie gegeven. Zij zijn allemaal
probleemloos door deze periode heen gekomen.
Daarnaast hadden we negen vrouwen die geen
medicatie wilden. Vier van hen kregen wederom
een kraambedpsychose.’ Ook al gaat het om een
kleine groep patiënten, het onderzoek kreeg

wereldwijde faam; juist ook omdat er zo weinig
over deze patiënten bekend is. Bergink: ‘Dit is voor
vrouwen die eerder een kraambedpsychose hebben
gehad goed nieuws. Veel van hen zien af van een
tweede of derde zwangerschap, omdat ze bang zijn
voor schade aan de foetus tijdens de zwangerschap
door de medicijnen en omdat ze niet weer psychotisch willen worden. Dit onderzoek biedt hen weer
perspectief. Ze hoeven tijdens de zwangerschap
geen medicatie in te nemen en we kunnen psychosen na de bevalling voorkomen.’ Inmiddels worden
deze onderzoeksresultaten overal opgenomen
in nieuwe richtlijnen. Bergink zelf kijkt nu met
een landelijk onderzoek waaraan meer vrouwen
meedoen, of haar resultaten ook met zo’n groter
cohort standhouden. a

Erkenning
Kraambedpsychose is een ernstige ziekte
die veel jonge moeders van pasgeboren baby’s
treft. Waarom dan zo weinig onderzoek?
Psychiater dr. Veerle Bergink ziet een aantal
redenen: ‘Als je niet zoals wij in het Erasmus
een moeder-baby-unit hebt, zie je als psychiater
maar heel weinig van deze vrouwen langskomen. Bovendien zijn de vrouwen op dat
moment heel ziek. Dan is het niet zo makkelijk
om toestemming voor wetenschappelijk
onderzoek te vragen. Wij bouwen hier een
langdurige band met patiënten en hun partner
op. Het gevolg is dat bij ons meer dan 90%
aan het onderzoek meedoet. Wat ook een
grote rol speelt is dat kraambedpsychosen in
het bestaande classificatiesysteem niet erkend
worden als apart ziektebeeld. Bizar, want dit
is een goed behandelbare ziekte met een hele
duidelijke kop en staart. Officieel valt het
onder een ‘gewone’ psychose of een vorm
van manische depressiviteit. Ik weet zeker
dat mijn onderzoek eraan bijdraagt dat dat
gaat veranderen.’

‘Medicatie direct na
de bevalling
voorkomt herhaling van
kraambedpsychose’

dr. Veerle Bergink
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INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDEN IN
ONTWIKKELINGSLANDEN
Medewerkers van het Erasmus MC zijn niet alleen in Rotterdam actief, maar
ook op vele andere plekken in de wereld. Zo werken ze in Bangladesh samen
met artsen uit de regio aan de bestrijding van infectieziekten. Daarbij zoeken
ze vooral naar innovatieve oplossingen die niet veel geld kosten.
Het Guillain-Barré Syndroom (GBS) is een ernstige
polio-achtige ziekte waarbij het zenuwstelsel
wordt aangetast, met verlammingen en – in twee
tot tien procent van de gevallen – zelfs overlijden
van de patiënt als gevolg. Guillain-Barré ontstaat
door een auto-immuunreactie na een infectie, bijvoorbeeld na diarree veroorzaakt door de bacterie
Campylobacter. Het afweersysteem, in werking
gesteld om de infectie te bestrijden, valt bij
patiënten met het syndroom van Guillain-Barré per
abuis ook het zenuwstelsel aan. Arts-microbioloog
prof. dr. Hubert Endtz en neuroloog-immunoloog
dr. Bart Jacobs houden zich al jaren met deze ziekte
bezig. Toen er vanuit Bangladesh een verzoek om
steun kwam bij de bestrijding van diarree en

‘Op het gebied van
Guillain-Barré zijn wij
wereldwijd één van
de kartrekkers’

ernstige complicaties zoals het Guillain-Barré
syndroom, hebben zij direct actie ondernomen.
‘Wij hadden het verband tussen de diarreebacterie
Campylobacter en GBS nog niet zo lang geleden
aangetoond. Op het gebied van Guillain-Barré zijn
wij wereldwijd één van de kartrekkers. Dus ja, zij
wilden graag met het Erasmus MC samenwerken.
Niet lang daarna ben ik voor vijf jaar door het
Erasmus MC in Bangladesh gedetacheerd om
leiding te geven aan het laboratoriumonderzoek.’

Loslopende kippen
In Nederland is Guillain-Barré een zeldzame aandoening die jaarlijks hooguit 200 mensen – vooral
ouderen – treft. Het gezamenlijke onderzoek liet
zien dat in Bangladesh ook juist veel kinderen de
ziekte hebben en dat het waarschijnlijk vaker voorkomt. ‘Guillain-Barré is daar een groot probleem’,
zegt Jacobs. ‘Intensive Care afdelingen worden voor
een groot deel bezet door deze patiënten die zeer
ernstige verlammingsverschijnselen hebben. Maar
ja, kijk maar eens in zo’n dorpje rond. De kippen
lopen op straat tussen de spelende kinderen en
toegang tot schoon drinkwater is er vaak niet.
Veel mensen, met name kinderen hebben last
van diarree en een gedeelte krijgt blijkbaar ook
Guillain-Barré.’ Daarom is het niet verwonderlijk
dat uit het onderzoek bleek dat bij 60% van
de patiënten met Guillain-Barré de ziekte werd
voorafgegaan door een Campylobacterinfectie.
In rijke landen zien we dat in 30% van de gevallen.
In de overige 70% wordt GBS meestal veroorzaakt
door andere infecties.

prof. dr. Hubert Endtz
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Suikerklontje

‘Je moet creatief zijn.
We hebben een nieuwe
manier bedacht om bloed
te ‘wassen’ zonder dure
apparatuur.’

dr. Bart Jacobs

Behandeling
Jacobs: ‘We hebben in het Erasmus MC een
behandeling ontwikkeld waarbij patiënten vijf
dagen lang een infuus krijgen met immunoglobulinen. Een remedie die echter duizenden euro’s
kost en dat is in Bangladesh voor de meesten
niet te betalen. Dus krijgen patiënten vaak geen
behandeling en hebben ze een grote kans om te
overlijden of verlamd te blijven.’ Endtz vervolgt:
‘We zoeken nu naar een manier om te voorspellen
welke patiënten het meeste risico lopen op ernstige
complicaties. Deze kleine groep kun je wel een dure
en effectieve behandeling aanbieden.’ Een andere
optie is het ontwikkelen van nieuwe goedkopere
behandelmethoden. Dat is werk waar Jacobs en
Endtz mee bezig zijn. Jacobs: ‘Je moet creatief zijn.
Dus hebben we een nieuwe manier bedacht om
bloed te ‘wassen’ zonder dure apparatuur. Wat we
zouden kunnen doen, is bloed beetje bij beetje handmatig filteren. Dat is bijzonder arbeidsintensief,
maar arbeid is in Bangladesh niet duur. We weten
dat het in theorie zou moeten werken. Op dit
moment zijn we een onderzoek aan het opzetten
om het uit te proberen.’

Een opvallend neveneffect van het onderzoek
naar Guillain-Barré is dat de wetenschappers
in Rotterdam ontdekten dat het toedienen van
bepaalde suikers een preventieve werking heeft
op de ontwikkeling van cholera, een andere
infectieziekte die op grote schaal diarree en sterfte
veroorzaakt. Deze bijzondere suikermoleculen
binden en inactiveren het choleratoxine. In diermodellen werkte dit bijzonder goed en kunnen
heel kleine hoeveelheden van deze specifieke
suikermoleculen de ziekteverschijnselen voorkomen, maar het onderzoek is nog niet zover dat
het op mensen kan worden toegepast. Endtz:
‘We willen de ziekte proberen te voorkomen door
het geven van een heel speciaal suikerklontje aan
mensen of bevolkingsgroepen die tijdelijk een
hoog risico hebben op cholera. Ons motto: one
sugar a day, keeps cholera away. Zover zijn we
echter nog niet. Ons doel is simpele interventies
te ontwikkelen met lage kosten maar grote
effecten. Dat zou een geweldige stap voorwaarts
zijn! Als je niet droomt, kom je niet verder!’

contacten verminderde daardoor met meer
dan de helft. Je ziet nu dat de WHO dit oppakt
als een manier om overal ter wereld meer
systematisch lepra te bestrijden. Het is maar
één pilletje, goedkoop en eenvoudig, maar met
grote gevolgen.’ Inmiddels kijkt Richardus verder
met een nieuw plan. ‘We weten dat de vaccinatie
tegen tuberculose ook helpt tegen lepra.
We doen nu onderzoek naar de combinatie.
De vaccinatie voor lange termijn bescherming
en de antibioticapil voor de korte termijn.’ a

Ontwikkelingslanden?
Wat maakt dat het Erasmus MC zich zo inzet voor
ziektebestrijding in ontwikkelingslanden?

Lepra
Een andere nare besmettelijke ziekte die nog
regelmatig voorkomt in landen als Bangladesh
is lepra. Een ziekte die kan leiden tot ernstige
zenuwbeschadigingen maar met antibiotica
goed behandelbaar is. Prof. dr. Jan Hendrik
Richardus, arts Maatschappij en Gezondheid
en epidemioloog binnen het Erasmus MC
komt al vele jaren voor zijn werk in Bangladesh.
‘In een aantal districten in Noord-Bangladesh
vonden we op de 4 miljoen inwoners 2 tot 3
duizend nieuwe leprapatiënten per jaar. We
hebben de laatste jaren een aantal grote trials
uitgevoerd om te kijken of antibiotica ook
preventief werken. Daarbij zoeken we in de directe
omgeving van leprapatiënten mensen die een
verhoogd risico lopen om besmet te worden en
geven hen elk één tablet van een antibioticum.
Het aantal nieuwe leprapatiënten onder deze

‘Je ziet nu dat de WHO
dit oppakt als een manier
om overal ter wereld
meer systematisch lepra
te bestrijden.’

prof. dr. Jan Hendrik Richardus

Endtz: ‘Het is meer dan alleen een morele
verplichting om kansarme bevolkingsgroepen
een stapje verder te helpen. Het Erasmus MC
is op het gebied van medisch onderzoek
echt een wereldspeler. Voor onze Masterprogramma’s zoeken we niet alleen de
slimste studenten uit bijvoorbeeld China
of India, maar ook ambitieuze studenten
uit ontwikkelingslanden zijn welkom. In
Bangladesh zit bijvoorbeeld een heel groot
onderzoeksinstituut van wereldfaam dat met
veel andere grote universiteiten samenwerkt. En
in onderzoek werkt het nu eenmaal zo dat je alleen
niet ver komt. Alleen door strategische samenwerking
tussen topinstituten in de hele wereld, dus inclusief die
in ontwikkelingslanden, worden de mooiste doorbraken
gerealiseerd. Daar wordt iedereen beter van. Ook wij.’
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KINDERMISHANDELING HERKENNEN
OP DE SPOEDEISENDE HULP
Duizenden kinderen bezoeken jaarlijks de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen,
vaak omdat er een ongelukje is gebeurd. Ze zijn gevallen, aangereden, of
hebben op een andere manier letsel opgelopen. Maar niet altijd is er sprake
van een ongelukje.

Kindermishandeling komt veel voor. Hoe vaak
is lastig te zeggen omdat het in veel gevallen
verborgen blijft. Schattingen liggen tussen de
drie en vier procent van alle kinderen. Daarbij
gaat het niet alleen om fysieke mishandeling.
Ook ernstige verwaarlozing en seksueel misbruik
zijn vormen van kindermishandeling. Een aantal
van de mishandelde kinderen komt om de een
of andere reden weleens op de spoedeisende
hulp terecht. Aan de verpleegkundigen en
artsen de taak om te signaleren of er wellicht
sprake is van kindermishandeling. Promotieonderzoek van dr. Eveline Louwers laat zien
dat met systematische screening van kinderen
op Spoedeisende Hulpafdelingen vijf keer
meer gevallen van kindermishandeling aan
het licht komen.

zichzelf bij elk nieuw binnengekomen patiëntje
moeten stellen. ‘Het is vooral een kwestie van goed
kijken en checken of wat je ziet klopt met wat je
hoort en weet’, zegt kinderarts drs. Marjo Affourtit.
‘Als een ouder vertelt dat een kind net is gevallen
en de blauwe plekken zijn inmiddels geel verkleurd,
dan weet je dat die ‘val’ al langer geleden is
gebeurd. Om de één of andere reden heeft
die ouder dus lang gewacht met hulp zoeken.
Blijkbaar speelt er dus ‘iets’. Of neem een wat
oudere baby die zichzelf heeft verbrand onder
de hete kraan. Hoe kan een baby een kraan
opendraaien? Je vraagt je af “past het ontstaan
van het letsel bij het ontwikkelingsniveau van
het kind?”

Screening
‘In de jaren negentig ontwikkelden we binnen
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis een
screeningslijst om kindermishandeling op de
Spoedeisende Hulp op te sporen,’ vertelt hoogleraar
kindergeneeskunde prof. dr. Henriette Moll die
net als prof. dr. Harry de Koning promotor was bij
het onderzoek van Louwers. ‘We hadden echter
geen idee of het protocol ook echt goed werkte.
Vandaar dat dit onderzoek zeer welkom was.’
Op basis van een literatuurstudie en praktijkervaringen werd allereerst de bestaande screeningslijst aangepast. Dat leidde tot een zestal vragen die
de verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp

‘Het is een kwestie van
goed kijken en checken of
wat je ziet klopt met wat
je hoort en weet.’

drs. Marjo Affourtit
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Het kan ook zijn dat het hele verhaal lijkt te
kloppen maar dat je als arts of verpleegkundige
toch denkt: hé, hier is meer aan de hand.
Ook dat kan een reden zijn om verder
onderzoek te doen.’

‘Op dit moment worden
vijf maal
meer kinderen gesignaleerd
dan voorheen.’

prof. dr. Henriette Moll

‘Hoe zeg je tegen ouders
dat je denkt
dat ze hun kinderen
mishandelen?’

dr. Ida Korfage

kundigen vermoedens van kindermishandeling
eerder ter sprake brachten. Training is een
essentiële voorwaarde voor het succes van
screening op kindermishandeling.’ Inmiddels zijn
er landelijke cursussen en wordt iedereen hierin
opgeleid.

Twijfels
De volgende stap was om in de
zeven ziekenhuizen die deelnamen
aan het onderzoek te kijken welke
factoren bepalend zijn voor het succes
van screening op kindermishandeling.
Daartoe werden onder andere gesprekken gevoerd met artsen, verpleegkundigen
en Raden van Bestuur. Universitair docent
van de afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg dr. Ida Korfage, destijds copromotor,
kan zich die gesprekken nog goed herinneren.
‘Om dit in een ziekenhuis te doen heb je brede
steun nodig. De verpleging moet het willen en
durven en ze moeten worden gesteund door de
leiding van het ziekenhuis. Bij de verpleging was de
wil er over het algemeen wel want ook hier geldt:
wie zwijgt, stemt toe. Maar er waren ook twijfels.
Hoe breng je het ter sprake? En stel dat je
vermoedens achteraf niet juist blijken te zijn?
Word je dan wel gesteund door de leiding?
Daarom was het ook zo belangrijk dat de
Raden van Bestuur achter screening op
kindermishandeling stonden. Echter,
die hadden in eerste instantie enige
reserve. Gelukkig kwam er een wettelijke regeling waarbij ziekenhuizen
expliciet deze verantwoordelijkheid
kregen.’
Daarmee waren echter de vragen van
verpleegkundigen nog niet verdwenen.
Want hoe zeg je tegen ouders dat je
denkt dat ze hun kinderen mishandelen?
Training met rollenspelen maakte de
verpleegkundigen vaardiger en zelfverzekerder.
Door te oefenen, door het te doen en daarbij hele
praktische tips te krijgen, durfden ze meer. Korfage:
‘Direct na de training was al te merken dat verpleeg-

Effect
Professor Moll is zeer enthousiast over de resultaten
van het onderzoek op zeven spoedeisende hulpen
onder ruim 100.000 kinderen in Zuidwest
Nederland. ‘Op dit moment worden vijf maal meer
kinderen gesignaleerd dan voorheen. Dat is pure
winst. In het verleden werd ongeveer 20% van de
kinderen die op de Spoedeisende Hulp komen
gescreend. Nu is dat maar liefst 67%. We hebben
ook uitgezocht of onze verpleegkundigen en artsen
goed selecteren. Kijken we goed genoeg? Daartoe
hebben we experts die gevallen waarbij wij kindermishandeling vermoedden, laten beoordelen. In
80% van die gevallen zouden ook de experts die
kinderen eruit gepikt hebben. Dus dat is mooi.’
Korfage: ‘Uiteindelijk kan een vermoeden van
kindermishandeling leiden tot aanmelding bij een
AMK, een advies- en meldpunt kindermishandeling.
Zij gaan uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is van
mishandeling en welke hulpverlening nodig is. Het
bleek dat van de 20 meldingen die we vanuit het
Sophia hebben gedaan er negentien klopten.
Slechts eenmaal bleek ons vermoeden onterecht te
zijn. Een prachtig resultaat en een aanmoediging
om door te gaan op de ingeslagen weg.’ a

Opgeluchte ouders
Volgens kinderarts drs. Marjo Affourtit hebben veel
mensen een verkeerd beeld van ouders die hun kind
mishandelen. ‘Het zijn geen ouders die hun kind
kwaad toewensen. Hoe raar het ook klinkt, ook zij
hebben het beste met hun kind voor. Alleen het loopt
om allerlei redenen helemaal mis. Ze voelen zich
onmachtig, schamen zich voor hun eigen gedrag, en
weten niet wat ze moeten doen om uit die vicieuze
cirkel te komen. In eerste instantie zullen ze vrijwel
altijd ontkennen. Maar toch zie je heel vaak dat
ouders ook opgelucht zijn. Eindelijk komt het boven
tafel, wordt de mishandeling bespreekbaar. En veel
belangrijker nog: er komt hulp, er wordt wat aan
gedaan, ze staan er niet meer alleen voor.’
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WEEFSELS VERZAMELEN
IN DE STRIJD TEGEN SLOKDARMKANKER
Slokdarmkanker is qua aantal patiënten één van de snelst stijgende vormen van
kanker. In de strijd tegen deze vaak dodelijke ziekte heeft het Erasmus MC zich
ontwikkeld tot een belangrijk expertisecentrum. Met een grote verzameling
weefselmonsters als bron van kennis.
Barrett slokdarm
In de Westerse wereld is het adenocarcinoom de
meest voorkomende vorm van slokdarmkanker.
Deze kanker wordt altijd voorafgegaan door
Barrett slokdarm. Dat is een aandoening waarbij
het onderste deel van de slokdarm (de slokdarmbekleding) is veranderd. Een gezonde slokdarm is
bedekt met plaveiselepitheel. Bij een Barrett
slokdarm is dit witte slijmvlies onder invloed van
maagzuur vervangen door een roze, zalmkleurige
bekleding. Barrett slokdarm komt vooral voor
onder blanke mannen boven de 55 jaar. Lastig is
wel dat Barrett slokdarm op zich geen klachten
geeft. De aandoening komt meestal aan het licht
als patiënten vanwege overmatig maagzuur een
arts bezoeken.

‘Wij hebben één van de
grootste verzamelingen
weefselmonsters van
patiënten met Barrett
slokdarm.’

prof. dr. Maikel Peppelenbosch

Prof. dr. Maikel Peppelenbosch, hoofd van het
lab maag-, darm- en leverziekten en dr. Manon
Spaander, mdl-arts, zijn er duidelijk over: ‘Wij
hebben één van de grootste verzamelingen
weefselmonsters van patiënten met Barrett
slokdarm, een belangrijke voorloper van slokdarmkanker. Met die monsters kunnen wij samen met
wetenschappers uit de gehele wereld intensief
onderzoek doen naar het ontstaan van Barrett
slokdarm en slokdarmkanker. Dat levert mooie
resultaten op.’ Zo werd onlangs samen met een
Engelse onderzoeksgroep vastgesteld welk gen
betrokken is bij het ontstaan van Barrett slokdarm.

Maagzuurremmers
De in Rotterdam opgebouwde verzameling bestaat
naast weefselmonsters ook uit patiëntgegevens
zoals medicatie, ziekten in de familie, gewicht, roken
etc. Zo kunnen patiëntengegevens gekoppeld
worden aan de weefselmonsters en kan gekeken
worden naar de invloed van iemands levensstijl
op het ontstaan van Barrett slokdarm. Spaander:
‘De gedachte is dat we proberen het ontwikkelen
van slokdarmkanker te voorkomen door vroegtijdig
in te grijpen. Nu is het zo dat slokdarmkanker vaak
laat wordt vastgesteld, doordat slokdarmkanker
pas in een vergevorderd stadium klachten geeft.
Bovendien is de behandeling heel erg zwaar.
Daarom is preventie zo belangrijk.’ Het beloop van
een Barrett slokdarm naar slokdarmkanker gaat
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‘Wetenschap en klinische
toepassing
liggen hier naast elkaar.’

dr. Manon Spaander

over het algemeen via verschillende stadia: van
rustige naar zeer onrustige cellen tot uiteindelijk
kwaadaardige cellen. Gebruik van maagzuurremmers heeft een belangrijke rol in dit proces.
Deze gaan het ontsteken van de slokdarm door
maagzuur tegen. Dit remt de ontwikkeling naar
onrustige cellen bij patiënten met Barrett slokdarm,
zo bleek uit onderzoek binnen het Erasmus MC.
Peppelenbosch: ‘Je kunt moeilijk de hele bevolking
op maagzuurremmers zetten. Doordat we nu dat
gen hebben ontdekt, zouden we bijvoorbeeld
bij mannen wiens vader aan slokdarmkanker is
overleden, kunnen kijken of zij dit specifieke gen
hebben. En als we die mannen vanaf jonge leeftijd
maagzuurremmers geven, zouden we in theorie
voor deze groep slokdarmkanker kunnen voorkomen. Dergelijke opties liggen nu open voor verder
onderzoek.’

Weefselbank
Alle patiënten bij wie in het Erasmus MC Barrett
slokdarm wordt geconstateerd krijgen de vraag of
er weefsel en aanvullende gegevens mogen worden

opgeslagen. Op deze wijze heeft het Erasmus MC
ruim 800 monsters bijeen weten te brengen.
Ook andere ziekenhuizen hebben monsters aangedragen waardoor het totaal inmiddels boven de
duizend ligt. Spaander: ‘Het streven is om de groep
patiënten die het meeste risico loopt kanker te
ontwikkelen te identificeren. Welke groep moeten
we nu in de gaten houden en wie kunnen we
ontslaan uit de controle? De hele wereld is op zoek
naar een antwoord op die vraag. Onze weefselbank
speelt daarin een belangrijke rol. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn, die belangrijk lijken voor de
behandeling van patiënten, kunnen wij in onze
gegevens terugkijken of die aanwijzingen kloppen
met alles wat wij hebben opgeslagen over onze
patiënten. Als inderdaad blijkt dat bijvoorbeeld
bepaalde kenmerken van patiënten leiden tot een
verhoogd risico op kanker, dan kunnen we voorspellingen doen over de toekomst. Door te kijken
naar het verleden kunnen we vooruitblikken naar
de toekomst.’

Internationale samenwerking

Parelsnoer

Juist omdat er internationaal zoveel belangstelling
is voor deze weefselbank, is het Erasmus MC nauw
betrokken bij allerlei onderzoek en wetenschappelijke publicaties.
Spaander: ‘We gaan met verschillende internationale
wetenschapsgroepen samenwerkingsverbanden
aan.’ ‘Een goed voorbeeld is het Engelse onderzoek’,
vult Peppelenbosch aan. ‘Zij wilden kijken naar
genetische overdraagbaarheid van Barrett slokdarm.
Maar daarvoor moesten wij weer iedereen langs
gaan om te kijken of bijvoorbeeld ouders van
patiënten waarvan wij weefsel hebben opgeslagen
ook klachten hadden. Zo vraagt elk onderzoek
ook van ons een forse inspanning.’ Spaander:
‘Dankzij subsidies en investering van particulieren
en bedrijven is het mogelijk om deze inspanning
te leveren. We hebben een grote patiëntengroep
met Barrett slokdarm. Zodra er nieuwe kennis
beschikbaar komt, kunnen we daarmee hun
behandeling direct aanpassen. Wetenschap en
klinische toepassing liggen hier naast elkaar.’ a

In een weefselbank worden kleine stukjes menselijk
weefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek,
vaak gekoppeld aan allerlei andere gegevens over de
patiënten. Het gaat meestal om restmateriaal dat na
de klinische diagnosestelling overblijft. De weefsels
worden ingevroren en voor langere tijd opgeslagen in
vaten met vloeibare stikstof. Het Erasmus MC beheert
zelfstandig een aantal van dergelijke biobanken.
Daarnaast werkt het Erasmus MC samen met de zeven
andere universitair medische centra in het Parelsnoer
Instituut. Deze in 2007 opgerichte organisatie verzamelt
en bewaart biomaterialen voor wetenschappelijk
onderzoek. In eerste instantie richt dit project zich
op negen ziektebeelden (parels). Dit zijn: cerebro
vasculair accident (beroerte), CONCOR (aangeboren
hartafwijkingen), diabetes mellitus, erfelijke darmkanker, inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn
en colitis ulcerosa), leukemie, neurodegeneratieve
ziekten (o.a. Alzheimer), nierfalen, reumatoïde artritis
en artrose.
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ONDERZOEK LEIDT TOT NIEUWE BEDRIJVIGHEID
Onderzoek in het Erasmus MC leidt tot vele vindingen waar patiënten over de
hele wereld baat bij kunnen hebben. Die kennisverspreiding gaat niet vanzelf.
Door nieuwe bedrijven op te richten die resultaten van onderzoek verder
ontwikkelen, komen innovaties sneller beschikbaar voor anderen. En met
een beetje geluk levert zo’n bedrijf na verloop van tijd inkomsten op voor
het Erasmus MC.
Quantib is zo’n nieuw bedrijf. Opgestart in 2012
door het Technology Transfer Office (TTO) van het
Erasmus MC. Aan de wieg van dit bedrijf staat
onderzoek uitgevoerd door de groep van hoogleraar
biomedische beeldanalyse prof. dr. Wiro Niessen.
Deze ontwikkelde rekenmodellen om scans van
bijvoorbeeld hersenen te kwantificeren. Een grote
doorbraak bij het interpreteren van deze scans,
volgens Niessen. ‘Het lezen en begrijpen van hersenscans vergt veel ervaring. Hoe meer ervaring een
arts heeft, hoe beter hij scans kan interpreteren.
Het duurt vele jaren voor je als medicus betrouwbaar gegevens kunt afleiden uit hersenscans. Is die
hippocampus nu vergroot of niet? Wijkt de hersenomvang af en zo ja hoeveel? Hoezeer verschilt deze
scan met die van vorig jaar? Het zijn maar een paar
vragen waar artsen zich over buigen als ze op basis
van scans onderzoek doen naar neurologische
afwijkingen. Met onze rekenmodellen krijgen de
artsen in één oogopslag alle gegevens die uit een
scan komen. In plaats van alleen naar beelden te
kijken, krijgen ze nu ook allerlei getallen en uitkomsten van berekeningen op basis waarvan ze de
scan kunnen interpreteren.’ Het grote voordeel is
evident. Naast de subjectieve interpretatie van de
arts krijgt hij of zij nu ook objectieve gegevens.

met een prototype werkstation dat gebruik
maakt van de nieuwe rekenmodellen. De artsen
zijn daar zeer enthousiast over. Maar voor
grootschalig gebruik is nog veel meer nodig.
De modellen moeten verder worden uitgewerkt
om zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Er moet
software worden ontwikkeld en er zullen werkstations moeten komen die uitgerust zijn met de
nieuwe software. Vandaar dat het Erasmus MC
het bedrijf Quantib heeft opgericht. Quantib gaat
het werk van de onderzoeksgroep van Niessen
verder exploreren, zodat deze nieuwe technologie
uiteindelijk beschikbaar komt voor ziekenhuizen
overal ter wereld.

‘Het duurt jaren voor je
als medicus betrouwbaar
gegevens kunt afleiden
uit hersenscans.’

Werk aan de winkel
De rekenmodellen kunnen bijvoorbeeld de
diagnose van neurologische aandoeningen als
Alzheimer, Parkinson of Multiple Sclerose ondersteunen. In het Erasmus MC zelf wordt al gewerkt
prof. dr. Wiro Niessen
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Potentie

‘Samen met de financiële
en technische kennis
van GE kunnen we daar
iets moois van maken.’

dr. Michel Bergh

Het eerste product wordt gemaakt in samenwerking met medisch-technologiebedrijf GE
Healthcare. Niessen zelf zit in de directie van
Quantib; de kennis van het Erasmus MC is
onontbeerlijk voor het succes van het bedrijf.

Commercie
Quantib is niet het enige bedrijf dat door het TTO
van het Erasmus MC is opgestart. De afgelopen
jaren zijn er heel wat bedrijven gekomen die hun
oorsprong vonden in onderzoek van het Erasmus
MC. De sprong naar commercie vergt echter een
heel andere deskundigheid dan waar medici in
de regel over beschikken. Het TTO begeleidt deze
overstap. Dr. Michel Bergh, directeur van het TTO,
ziet een duidelijke tendens naar meer commercialisering van onderzoek. ‘Niet zozeer omdat wij er zo
rijk van worden, maar vooral omdat op deze manier

de samenleving beter kan profiteren van onderzoeksresultaten. Het doel van het Erasmus MC is om
zieke mensen beter te maken, onderzoek te doen en
studenten op te leiden. Maar het zou reuze zonde
zijn als allerlei bruikbare onderzoeksresultaten op
de plank blijven liggen omdat wij de faciliteiten
niet hebben om nieuwe vindingen verder te
ontwikkelen.
Dus zoeken we samenwerking met het bedrijfsleven. Neem Quantib. Samen met de financiële en
technische kennis van GE kunnen we daar iets
moois van maken. Als alles volgens plan verloopt,
kunnen medici van over de hele wereld straks de
rekenmodellen van Wiro Niessen gebruiken. En
als wij als Erasmus MC er dan ook nog wat aan
verdienen zou dat natuurlijk prachtig zijn. Dat geld
kunnen we weer gebruiken voor nieuw onderzoek
en om nieuwe bedrijven te starten.’

Bergh is zelf afkomstig uit het bedrijfsleven. ‘Dat
moet ook wel op zo’n plek. Je praat soms met hele
grote bedrijven die een omzet hebben van vele
miljarden. Daar heerst een andere cultuur, een
andere manier van denken en praten. En dan heb ik
het nog niet eens over alle juridische haarkloverijen
waar je bij zo’n samenwerking mee te maken krijgt.
Je moet die wereld kennen, er zelf in gewerkt
hebben. We doen dit nu al zo’n jaar of tien. Eerst
incidenteel, maar nu wordt het echt een kerntaak
van het Erasmus MC. Vorig jaar hebben we een
vijftal nieuwe bedrijven opgericht. Maar als ik zo
in het Erasmus MC rondloop, zie en hoor ik van
alles waarvan ik denk: wow, daar zou ik wel wat
mee willen. In tal van onderzoek zit commercieel
potentieel. Dus ja, ik denk dat wij het de komende
jaren alleen drukker krijgen. Wie weet komt er ooit
een verdienmodel waarbij we meer winst uit voorgaande succesvolle bedrijven kunnen gebruiken om
nieuwe bedrijven op te richten.’ a

Medical Delta
Quantib is een mooi voorbeeld van de vernieuwingen
die de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Delft
willen realiseren als ‘Medical Delta’; een regio met
twee vooraanstaande medische faculteiten, de
Technische Universiteit en een conglomeraat van
bedrijven en overheden in West-Nederland. Medical
Delta moet door onderlinge samenwerking doorbraken forceren in medische technologie die helpt
de zorgvraagstukken van de toekomst te lijf te gaan.
Wiro Niessen, werkzaam in zowel het Erasmus MC,
de TU Delft en Quantib: ‘Op dit moment loopt één
op de zestig mensen het risico dement te worden.
Met de huidige toename van het aantal ouderen
zal dat alleen maar meer worden. Dementie wordt
één van de grote problemen van de nabije toekomst.
Eigenlijk zie je dat nu al. Met nieuwe apparatuur en
software die ontwikkeld worden door Quantib en
GE kunnen we straks beter, sneller en goedkoper
dementie diagnosticeren en het verloop controleren.
En tegen de tijd dat er medicatie voorhanden is,
kunnen we het effect daarvan op de hersenen direct
en nauwkeurig meten.’
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DE LUCHTVAART ALS LEERMEESTER
Iedereen die in een vliegtuig stapt, wil een paar uur later veilig landen op de plaats
van bestemming. Evenzo wil iedereen die een operatie ondergaat na afloop veilig
ontwaken. Medici hebben de afgelopen jaren veel kunnen leren van veiligheidsprocedures in de luchtvaart.
Iedereen kan in zijn of haar werk een fout maken.
Maar als een chirurg een vergissing begaat, kan
dat voor de patiënt op de operatietafel desastreuze
gevolgen hebben. In hun zoektocht naar manieren
om de patiëntveiligheid te verbeteren, zijn medici
onder andere uitgekomen bij de luchtvaart. Daar
bestaan allerlei procedures die fouten moeten
voorkomen. Dr. Cynthia van der Starre, kinderarts
en binnen het Sophia kinderziekenhuis patient
safety officer, heeft veel geleerd van deze procedures. ‘Elk ongeluk in de luchtvaart wordt grondig
bestudeerd en daar worden lessen uit getrokken.
Neem de fatale crash destijds op Tenerife. Daar
speelde onder andere dat de bemanning de piloot
niet durfde aan te spreken. De geldende hiërarchie
in de cockpit zat de veiligheid van de passagiers in
de weg. Op basis van dergelijke voorvallen hebben
ze trainingen opgezet om de bemanning te leren
beter als team te opereren. Inmiddels hebben ook
wij dergelijke trainingen. In de operatiekamer
speelt namelijk iets soortgelijks. De chirurg is daar
de baas, maar ook een chirurg kan missers begaan.
Dan is het noodzakelijk dat iemand anders van het
team een signaal afgeeft. En vervolgens moet de
chirurg dat signaal serieus nemen.’

Open deur?
Centraal in zo’n training staat communicatie en
leiderschap. Daarnaast zijn er hele praktische
afspraken die gemaakt worden. Bijvoorbeeld over
wie waar op de intensive care staat. Starre: ‘Het
klinkt misschien raar maar voorheen waren daar
geen regels over. Nu is duidelijk dat bijvoorbeeld
naast de intensivist twee verpleegkundigen staan.

Het andere personeel blijft verder op afstand en
komt alleen aan het bed wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dat brengt rust en orde in de situatie en
daarmee voorkom je dat onnodige fouten kunnen
worden gemaakt.’ Eigenlijk lijken dit hele logische
afspraken. Starre beaamt dat: ‘Ja, dat zijn het ook.
Maar gek genoeg hebben we door de dagelijkse
hectiek op een IC hier nooit eerder bij stilgestaan.
De essentie van patiëntveiligheid is dat we open
en eerlijk met elkaar bespreken wat er niet goed
gaat. De waarheid is gewoon dat we dit niet goed
geregeld hadden. Om iets te veranderen zullen
we eerst moeten toegeven dat het daarvoor niet
goed ging.’

‘Om iets te veranderen
zullen we eerst moeten
toegeven dat het
daarvoor niet goed ging.’

dr. Cynthia van der Starre
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Expertteam

prof. dr. Johan Lange

dr. Ed van Beeck

Om als team te kunnen werken
is communicatie het allerbelangrijkste. ‘Je kunt een
‘Het delen
team van experts zijn, maar
dat wil nog niet zeggen
van
dat je een expertteam
bent,’ zegt Starre. Eén zo’n
verantwoordelijkheid is
expert is chirurg prof. dr.
belangrijk.’
Johan Lange, werkzaam
op de afdeling heelkunde
van het Erasmus MC. Hij
beaamt wat Starre zegt.
‘Die trainingen met mensen
uit de luchtvaart hebben ons
geleerd op een andere manier te
kijken naar ons werk. We werken nu
met Crew Resource Management. Het delen van
verantwoordelijkheid is daarin belangrijk. Er zijn
verschillen in beslissings- en handelingsbevoegdheid, maar verder is iedereen gelijkwaardig. Ook
een student die bij een operatie aanwezig is,
moet een opmerking kunnen maken
als er iets mis dreigt te gaan.
Speak up noemen we dat. Maar
je moet dat als jonge student
wel durven en weten hoe je
dat moet doen. En eerlijk
‘We leren studenten
gezegd, zelfs ik als
verantwoordelijke voor
dat ze
patiëntveiligheid en
hoe dan ook
groot voorstander van
deze manier van werken,
fouten gaan maken.’
vind het soms nog wel
eens vervelend als iemand
tijdens een lastige operatie
kritiek op mij heeft. Ik zeg dan
tegen mezelf: “Het is goed dat
dit gebeurt. Dit is wat we willen.”
Veranderen is moeilijk. Dat vergt een
andere mentaliteit.’ Eén van de lessen uit de
luchtvaart is de time-out procedure. Lange:
‘Voor we beginnen met een operatie staan we
als team even stil bij alle feiten. We checken met

de patiënt tien vitale parameters en zorgen dat
het hele team op één lijn zit. Hebben we de goede
patiënt? Aan welke kant van het lichaam moet
de patiënt geopereerd worden? Heeft de patiënt
een belangrijke allergie? Het zijn bijna vanzelfsprekende vragen maar door daar expliciet bij stil
te staan voorkomen we dat er vermijdbare fouten
worden gemaakt. Inmiddels hangen er grote
posters op de O.K. met daarop de checklist. We
hebben het uitgetest en dat werkt het beste.’

Paplepel
Geroutineerde chirurgen moeten soms nog
even wennen aan deze procedures en afspraken.
In principe is iedereen voorstander, maar oude
gewoonten slijten langzaam. ‘En’, zegt Lange,
‘het is ook een kwestie van een hardnekkige
medische hiërarchie doorbreken. Dat kost tijd.’
Pas afgestudeerde artsen krijgen deze manier
van werken met de paplepel ingegoten.
Dr. Ed van Beeck van de afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg is verantwoordelijk voor het
onderdeel patiëntveiligheid in de opleiding van
studenten. ‘We zijn het hele lesprogramma hierop
aan het afstellen, zodat studenten goed worden
voorbereid op deze manier van werken. Ook onze
studenten krijgen een training van mensen uit
de luchtvaart. Eerst krijgen ze een casus uit een
cockpit van een vliegtuig en moeten ze bedenken
waardoor fouten zijn ontstaan en hoe het beter kan.
De volgende stap is dat ze die kennis gebruiken
bij het analyseren van medische praktijksituaties.
Heel leerzaam voor ze. Het is ook een kwestie
van houding. Juist omdat er levens mee gemoeid
zijn, moesten medici onfeilbaar zijn. Dus werden
missers soms verdoezeld. Nu leren we onze
studenten dat ze hoe dan ook fouten gaan maken.
De vraag is alleen: Hoe ga je er mee om? Wat leer
je er van? En hoe kun je er gezamenlijk met andere
disciplines voor zorgen dat er zo min mogelijk
mis gaat?’ a

Schuldvraag
Media berichten geregeld over artsen die om de
een of andere reden de mist ingaan. De arts wordt
daarbij vaak als boosdoener aangewezen. Patiënt
safety officer Cynthia van der Starre zet daar haar
vraagtekens bij. ‘Afgezien van enkele excessen moet
je je afvragen of alle schuld wel bij zo’n arts ligt. Hij
heeft toch niet in zijn eentje gewerkt? In onze optiek
is het hele team verantwoordelijk. Waarom heeft er
niemand ingegrepen? Als we mensen die een fout
maken persoonlijk blijven afbranden, verandert er
niks. We moeten niet op zoek naar de schuldvraag.
Het gaat er niet om wie de fout maakte maar hoe
het zover heeft kunnen komen. Als je dat weet kun
je op zoek naar een manier om te voorkomen dat
het nogmaals gebeurt. Dat is de grootste les uit de
luchtvaart. Je kunt de fouten uit het systeem halen.
Daar hebben patiënten uiteindelijk meer aan dan
iemand publiekelijk zwart maken.’
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VROUWEN HEBBEN GROTERE KANS
OP BIJWERKINGEN VAN MEDICIJNEN
Medicijnen slik je om beter te worden of om te voorkomen dat je ziek wordt.
Maar elk medicijn heeft ook nadelen. Uit onderzoek van Eline Rodenburg bleek
dat vrouwen vooral bij geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten een grotere
kans hebben op bijwerkingen. Soms zo erg dat een ziekenhuisopname nodig is.

Elk jaar belanden bijna 7.000 mensen in een
ziekenhuis als direct gevolg van bijwerkingen van
medicijnen. Althans, voor zover wij weten. Volgens
epidemioloog prof. dr. Bruno Stricker, promotor
bij het onderzoek van Rodenburg, kunnen het er
best meer zijn. ‘Artsen registreren elke ziekenhuisopname. Maar soms wordt er vooral op de klacht
geregistreerd en is het onduidelijk waardoor de
klacht is veroorzaakt. Medicatie tegen te hoge
bloeddruk kan leiden tot een zouttekort. Dat heeft
soms misselijkheid en verwardheid tot gevolg.
Zo erg zelfs dat mensen in coma kunnen raken en
kunnen overlijden. Het is de vraag of de oorzaak
van de ziekenhuisopname in al deze gevallen wordt
geregistreerd als bijwerking van geneesmiddelen.’

verschillen tussen mannen en vrouwen.’ Moeten
we vrouwen dan afraden deze pillen te gebruiken?
‘Nee, zeker niet’, stelt ze. ‘Die pillen krijgen vrouwen
niet voor niets. De risico’s van hart- en vaatziekten
zijn bijzonder groot, dus het blijft van belang de
bloeddruk niet op te laten lopen. Het dilemma
is dat je de voor- en nadelen tegen elkaar moet
afwegen. En dan blijft de balans doorslaan naar
wel deze medicijnen voorschrijven. Maar het zoutgehalte in het bloed van de vrouwen moet wel
beter in de gaten gehouden worden. En bij
eventuele problemen van deze patiënten met
bijvoorbeeld hoofdpijn of verwardheid zou er bij
artsen een lampje moeten gaan branden. Het zou
zo maar kunnen dat dit door de medicijnen komt.’

Dilemma
Rodenburg analyseerde in haar onderzoek duizenden opnamen die werden opgetekend als het
gevolg van bijwerkingen van medicijnen tegen
hart- en vaatziekten. Daaruit bleek dat er bij vier
van de acht groepen gebruikte geneesmiddelen
een verschil was tussen mannen en vrouwen.
Ziekenhuisapotheker en copromotor dr. Loes Visser
is blij met dit onderzoek. ‘Dit zijn veel gebruikte
medicijnen. Neem plaspillen die gegeven worden
tegen te hoge bloeddruk. Heel veel mensen slikken
die. Ze staan in de top vijf van de meest gebruikte
medicijnen. Maar bij deze thiazidediuretica hebben
vrouwen tot vier maal meer kans op neveneffecten
die zo ernstig zijn dat ze leiden tot een ziekenhuisopname. Artsen zouden alert moeten zijn op deze

‘Het dilemma is dat je
de voor- en nadelen
tegen elkaar
moet afwegen.’

dr. Loes Visser
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De ene mens is niet de andere

‘Je kunt het op een
slimme manier
opnemen in
de procedures.’

prof. dr. Bruno Stricker

Weerbarstig

Vrouwen

Inmiddels zijn er duidelijke richtlijnen voor artsen
over hoe om te gaan met deze medicatie. Binnen
vijf tot negen dagen na de start met de plaspillen
zouden artsen de zoutspiegel van patiënten moeten
meten, vooral bij ouderen (80+) en bij mensen die
de plaspillen combineren met bepaalde andere
medicijnen. In de praktijk blijkt dit slechts bij 4-20%
van de patiënten te gebeuren. Visser: ‘Eigenlijk zou
dit heel makkelijk te automatiseren zijn door het
in te bouwen in het systeem van huisartsen of
apothekers.’ De praktijk is echter weerbarstig.
Stricker kan daar op zich wel begrip voor opbrengen.
‘Natuurlijk zou het beter moeten. Aan de andere
kant is het werkelijke leven soms wat ingewikkelder dan je als beleidsmaker ziet. Je kunt mensen
niet elke week naar het lab sturen. Dus huisartsen
maken soms andere keuzen. Wat niet wegneemt
dat je het op een slimme manier in de procedures
zou kunnen opnemen.’

Het is opvallend dat bijwerkingen meer optreden
bij vrouwen dan bij mannen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat vrouwen over het algemeen 1,5
tot 1,7 maal meer last hebben van medicijnen dan
mannen. Begin deze eeuw werden tien geneesmiddelen van de markt gehaald doordat de
bijwerkingen te ernstig waren. In acht van de tien
gevallen waren het vooral vrouwen die te lijden
hadden onder de neveneffecten.
Waarom vrouwen meer last hebben van bijwerkingen is niet geheel duidelijk. Er is lang van uit
gegaan dat genetische verschillen tussen beide
seksen geen rol konden spelen, maar die gedachte
heeft de laatste jaren veel terrein verloren. Zo blijkt
de invloed van genen deels afhankelijk van hormonen te zijn. Verder speelt een rol dat vrouwen vaker
een lichter gewicht hebben en een wat andere
lichaamsbouw als het bijvoorbeeld gaat om veten spierweefsel. Daardoor krijgen vrouwen

waarschijnlijk over het algemeen een iets te
hoge dosis. Daarnaast maakt uit dat vrouwen
gemiddeld ouder worden en dus relatief meer
kans op klachten hebben. Vrouwen maken ook
meer gebruik van medicatie. Gemiddeld krijgen
vrouwen in Nederland 9,5 maal per jaar een recept
voorgeschreven en mannen 6,5 maal. Dat kun
je statistisch corrigeren maar het hebben van
meerder aandoeningen en combinaties van
medicijnen kunnen het risico van bijwerkingen
wel vergroten. Visser: ‘Op zich is dat alles geen
nieuws. We weten dat vrouwen meer kans
op bijwerkingen hebben. Het onderzoek van
Rodenburg toont echter aan dat dit bij medicatie
tegen hart- en vaatziekten in veel sterkere mate
speelt dan we ooit gedacht hebben.
Dat is belangrijke winst. En hoe lastig dat in
de praktijk ook mag zijn, we zullen hier alert
op moeten zijn.’ a

Voordat een medicijn verkocht mag worden moet
onderzoek aantonen dat het nieuwe geneesmiddel
veilig is. Dat betekent dat proefpersonen in een
onderzoek de medicijnen moeten uittesten. In het
verleden waren dat vooral gezonde jonge mannen;
een overzichtelijke homogene groep. Bij ouderen
spelen vaak combinaties met andere ziekten dan
wel medicijnen en vrouwen zijn als proefpersoon
minder geschikt vanwege onderlinge hormonale
verschillen en vanwege het risico op beschadigingen
van een foetus tijdens een eventuele (toekomstige)
zwangerschap. Medicijnen worden echter lang
niet alleen geslikt door gezonde jonge mannen.
Integendeel. Dus de onderzoeken gaan deels mank.
Vandaar dat er nu richtlijnen zijn om nieuwe
medicijnen onder verschillende gebruikersgroepen
te testen. Het streven is om de groep proefpersonen
een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn
van de uiteindelijke gebruikersgroep. Daarnaast
moet het effect van het geneesmiddel apart worden
beschreven voor mannen en vrouwen. Maar er
is nog een lange weg te gaan. En de eerlijkheid
gebied te zeggen dat Europa in dit opzicht nog
wat achterloopt op Amerika.
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ILLEGALE ORGAANHANDEL BESTRIJDEN
In Nederland wachten 800 patiënten op een donornier. De wachttijd bedraagt
vier tot vijf jaar. In die tijd overlijdt de helft van de patiënten. Criminelen spelen
daar handig op in en bieden op de ‘vrije markt’ nieren aan. De donoren daarvan
zijn echter vaak slachtoffer van mensenhandel. Onderzoek moet uitwijzen hoe
dit illegale circuit functioneert.

‘We vermoeden
veel,
maar weten
te weinig.’

prof. dr. Willem Weimar

‘We vermoeden veel, maar weten te weinig’, zegt
hoogleraar inwendige geneeskunde prof. dr. Willem
Weimar. Hij leidt het onderzoek waarin het
Erasmus MC samenwerkt met verschillende landen
en instituten uit Europa, waaronder Europol, Eurotransplant en de European Society for Organ Transplantation. ‘Het kan gebeuren dat een patiënt van
ons naar het buitenland gaat voor een niertransplantatie. Misschien zit daar inderdaad een ver
familielid die de nier doneert, maar misschien
komt de nier uit verkeerde bronnen. Dat gebeurt
buiten ons zichtveld. Wij hebben hier het grootste
transplantatiecentrum van Europa en we hebben
een zeer innovatieve werkwijze, maar dat maakt

ook dat wij misschien een extra maatschappelijke
verantwoordelijkheid voelen. Dus ook dit onderzoek
vinden wij belangrijk.’ Volgens criminoloog drs.
Frederike Ambagtsheer ontbreekt er veel wetenschappelijke informatie over illegale orgaanhandel.
‘We zijn bezig met een literatuurstudie, maar er is
gewoon niet veel over bekend. Geen wonder, want
het speelt zich in het verborgene af.’

Slachtoffers
Studies die er wel zijn geven vooral een overzicht
van verhalen van slachtoffers. Die zijn schrijnend.
Ambagtsheer: ‘Die verslagen gaan over mensen
die op allerlei manieren worden uitgebuit. Het zijn
vaak mensen in nood, die óf worden gedwongen
om organen af te staan óf met mooie verhalen
worden gepaaid, bijvoorbeeld met de belofte van
veel geld. Maar of ze dat geld ook krijgen is lang
niet altijd zeker. Het nadeel van dergelijke studies
is dat het alleen om verhalen van slachtoffers
gaat. Er zijn geen mensen veroordeeld, er is niets
wettelijk bewezen. Dus we komen er ook niet
makkelijk achter hoe het circuit in elkaar zit.
Wat gebeurt er daadwerkelijk? Wat is de rol
van mensenhandelaren? Van artsen? Er worden
voor een goede nier grote bedragen neergeteld
– denken wij – maar wie worden daar rijk van?
Alles wijst er op dat dat vooral de handelaren en
de artsen zijn; niet de donoren. Maar misschien
zijn het allemaal broodje aapverhalen en is er niets
aan de hand. Daarom willen we evidence based
onderzoek doen.’

Transplantatietoerisme
‘Er is altijd medisch toerisme’, zegt Weimar.
‘Mensen die voor een heup naar Pakistan gaan of
mensen uit Pakistan die voor een hartoperatie naar
Nederland komen. Daar is niets mis mee. Als een
patiënt van mij komt aanzetten met een nierdonor
die naar zijn zeggen van een verre neef uit Israël is,
dan sta ik daar neutraal tegenover. Dat valt allemaal
onder medisch toerisme, of specifieker transplantatietoerisme. Daar is niets mis mee. Ik kan niet
controleren of die persoon geld krijgt voor het
afstaan van een nier. Ik kan kritische vragen stellen,
maar daar blijft het bij. Ik ben arts, geen opsporingsambtenaar. En stel dat die persoon betaald wordt,
hoe fout is dat eigenlijk? Als iemand een nier
doneert aan zijn broer, daarmee zijn leven redt en
ik zie hem vervolgens in een Porsche rondrijden,
moet ik dat dan afkeuren? Wettelijk is handel in
organen verboden; althans je mag geen vergoeding
geven die hoger is dan de kosten van een orgaan.
Wetenschappers hebben de waarde van een
levende nier op 800.000 euro bepaald. Dus daar
zit een groot grijs gebied. Jurisprudentie is er
niet, want de wet is nooit toegepast.’ Het zijn ook
niet dergelijke casussen waar het onderzoek zich
op richt. Ambagtsheer: ‘Het gaat ons echt om de
ergste vorm van orgaanhandel; die waarbij sprake
is van uitbuiting en mensenhandel.’

Nederland
Hoogleraar prof. dr. Willem Weimar kan niet
garanderen dat er geen Nederlanders betrokken
zijn bij illegale orgaanhandel. Evengoed zou het
kunnen dat Nederlanders naar het buitenland
afreizen om illegale nieren te laten transplanteren
en kunnen Nederlanders tegen betaling buitenlandse
donoren naar ons land halen. ‘We weten het gewoon
niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat iedereen
die via de wachtlijst een Nederlandse nier krijgt, er
gerust op kan zijn dat dat legaal is. Dat zijn nieren
van overleden mensen of van mensen die om
altruïstische redenen een nier afstaan. In ons land
is 55% van alle donornieren afkomstig van levende
donoren; meestal familieleden van patiënten. In
het Erasmus MC ligt dat percentage op 75%, maar
wij zijn dan ook het grootste transplantatiecentrum
van Europa. Zo hebben we hier al honderd operaties
gedaan met mensen die ‘om niet’ – dus zonder dat
ze dat voor een specifiek familielid doen – hun nier
afstaan; de zogenaamde Samaritaanse donoren.’
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Onderzoek
Het is niet de taak van de onderzoekers om
bewijzen te verzamelen tegen mogelijke handelaren en artsen. Het is hen vooral te doen om het
probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Ambagtsheer: ‘Daarom doen we naast de literatuurstudie ook onderzoek naar patiënten die in
het buitenland zijn geweest om een transplantatie
te ondergaan. Wij willen erachter komen hoe zij
dat hebben geregeld. Waar kwamen die nieren
vandaan? Wie waren daarbij betrokken? Verder
onderzoeken we een aantal rechtszaken die spelen
in Zuid-Afrika, Kosovo en Israël. Daar staan artsen
en handelaren terecht voor orgaanhandel. We gaan
daar met politie en justitie praten om een beeld
te krijgen van de praktijken en van methoden van
opsporing en berechting. Bijvoorbeeld over de
onderzoeksmethode van justitie. Hoe is het hun
gelukt om het tot een rechtszaak te laten komen?

Die vraag is belangrijk want er zijn maar heel
weinig zaken die het tot de rechter brengen.
Dus de vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat
orgaanhandelaren ook in andere landen worden
berecht.’ Uiteindelijk willen de onderzoekers niet
alleen kennis verzamelen. Het gaat ook om bewustwording bij de politie. Ambagtsheer: ‘Daarom zijn
we ook blij dat Europol en de Landelijke Eenheid
met ons meedoen. Ook zij weten namelijk niet wat
er wel of niet gebeurt op dit terrein. Dus we hopen
dat de opsporingsmethoden verbeteren en er beter
kan worden opgetreden tegen mogelijke wantoestanden.’ Eind 2014 komen alle betrokken instanties bij elkaar op een internationale conferentie om
alle opgedane kennis te delen en samenwerkingsverbanden te smeden die deze vormen van
orgaanhandel beter kunnen bestrijden. a

‘Misschien zijn het
broodje aapverhalen.
Daarom willen we
evidence based
onderzoek doen.’

drs. Frederike Ambagtsheer
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