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Borstreconstructie
Kan dat met eigen vetweefsel?

Nieuw endotheel ogen
Hoornvlies repareren  

met kunststof
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Fotografen op de OK

Baarmoederboek
Uitleg over het onbegrepen orgaan

Linda Marquez Cisneros (MCL) 



www.nu91.nl

Lid van LVO? 
Sluit je dan ook aan bij NU’91  
met ruim € 80 korting per jaar  
met het combi-lidmaatschap. 

Samen sta jij sterker!

word nu lid!

Meer weten over het  
combi-lidmaatschap? 
Scan de QR-code of kijk op  
www.nu91.nl/lidmaatschappen.



Efficiënt OK-management
De sleutel tot succes

Bent u benieuwd welke voordelen een digitale
oplossing voor OK-management kan hebben?
Lees het verhaal van Klinikum Stuttgart en
ontdek hoe efficiënt OK-management het
ziekenhuis hielp om beter gebruik te maken
van hun capaciteit en welke resultaten dit
concreet opleverde.

www.getinge.com

Nieuwsgierig?
Scan de code 
voor het hele verhaal.

In dit klantverhaal deelt dr. Thomas Ramolla 
zijn ervaringen met Torin, één van Getinge’s 
Digital Health Solutions.

Adverteren in Operationeel  
en De Nederlandse OK-Krant

Operationeel is het vakblad voor operatieassistenten. Het wordt gemaakt door de LVO  
(Landelijke Vereniging van Operatieassistenten) en vijf keer per jaar verspreid onder ruim 2100 
LVO-leden. Verdere verspreiding vindt plaats op alle OK-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen, 
particuliere klinieken en opleidingscentra. De totale oplage is 2700 exemplaren.

De Nederlandse OK-Krant  
is een uniek product dat tot stand is gekomen door VL Media Advies met medewerking van de LVO en de andere beroepsvereni-
gingen voor het operatiekamercomplex (OKc). De krant wordt tien keer per jaar verspreid op alle OK-complexen en in de klinieken 
van Zelfstandige Klinieken Nederland. Ook leveranciers zullen de krant ontvangen. De totale oplage is 6500 exemplaren.

Er zijn interessante tarieven voor combinatiepakketten! 
Informatie betreffende adverteren in Operationeel kunt u verkrijgen via Hennie Mulder, bestuurslid LVO Media: operationeel@lvo.nl. 

Informatie betreffende adverteren in De Nederlandse OK-Krant kunt u verkrijgen via Alex van Leeuwen: info@denederlandse-ok-krant.nl.
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OK-collega uitgelicht
Linda Marquez Cisneros (39) houdt veel 
ballen in de lucht. Ze werkt dertig uur per 
week als operatieassistent, dagcoördinator 
en ergocoach in het MCL, runt een gezin en 
is actief in de LVO. ‘Ik zet me graag in voor 
de erkenning van ons beroep.’

10
Weer geen zicht op Wet BIG
De LVO heeft samen met de Nederlandse 
Vereniging van Anesthesiemedewerkers 
(NVAM) een brief naar hun leden gestuurd 
waarin ze hun bezorgdheid uiten over hun 
toekomst. De beroepsorganisaties betreuren 
het dat minister Kuipers van VWS een 
beslissing over opname van OK-professionals 
in de Wet BIG opnieuw uitstelt.

14
Relatie spierkwaliteit en 
postoperatieve complicaties
Tot nu toe waren voor een borstreconstructie 
in Nederland grofweg twee opties: een 
reconstructie met implantaten of met een 
vrije lap. Aan beide varianten kleven nadelen. 
Een tussenoptie was daarom wenselijk. 
In de BREAST-trial werd gekeken naar de 
mogelijkheden van lipofilling, maar is het 
ook veilig en effectief om zo een volledige 
borst te maken?

COLOFON INHOUD

Operationeel is het vakblad voor operatieassistenten.  
Het wordt gemaakt door de LVO (Landelijke Vereniging van  
Operatieassistenten) en vijf keer per jaar verspreid onder alle 
LVO-leden. De totale oplage is 2700 exemplaren.

Redactie
Hoofdredacteur: Ingrid Lutke Schipholt, redactie@lvo.nl
Adviseur redactie: Menno Goosen 
Redactiecoördinator LVO: Hennie Mulder, operationeel@lvo.nl
Eindredacteur: Harriët Teijen
Vormgeving en dtp/opmaak: Snep
Productie en distributie: Snep

Advertenties
Informatie over adverteren in Operationeel:  
Hennie Mulder, bestuurslid LVO, operationeel@lvo.nl

LVO
Landelijke Vereniging van Operatieassistenten 
Postbus 27 
4130 EA Vianen
www.lvo.nl
Zie voor alle LVO-mailadressen het blokje LVO-informatie in de 
rubriek LVO-nieuws in deze uitgave.

Abonnementen
Toezending van Operationeel is voor LVO-leden onderdeel van 
hun lidmaatschap. 
Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden via MIJN LVO 
(www.lvo.nl). Je kunt daar inloggen met je e-mailadres en  
lidnummer.

Voor niet-leden gelden de volgende abonnementsprijzen:
jaarabonnement € 65,50; los nummer € 12,50; abonnement 
buiten Nederland € 82,50. 
Alle prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.  
Prijswijzigingen voorbehouden.
Opzegging betaalde abonnementen:  
schriftelijk, uiterlijk twee maanden voor afloop van de
abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt  
het abonnement automatisch met een jaar verlengd. 

Auteursrechten
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Met de editie van Operationeel die je nu in handen hebt, gaan 
we de zomer in. Een periode waarin velen van ons vakantie 
zullen hebben en wellicht eindelijk tijd om Operationeel eens 
rustig te lezen. Het nummer staat weer vol met boeiende 
chirurgische artikelen en andere zaken die met het vak te 
maken hebben.

Zo deed Jamilla van Wedervoort onderzoek naar volledige 
borstreconstructies met vetweefsel van de patiënt zelf. Aan het 
onderzoek deden patiënten uit alle delen van Nederland mee. 
De centrale vraag: is borstreconstructie met eigen vetweefsel 
veilig en effectief? Je leest het antwoord op pagina 14.

Een andere innovatieve techniek die in dit nummer aan bod 
komt: de implantatie van kunststof-endotheel in het oog. 
Oogarts Ruth Lapid-Gortzak werkte mee aan de ontwikkeling 
van deze techniek.

Ook in dit nummer een artikel over geboortefotografen Auke 
van de Kerkhof en Marieke Jager. In opdracht van aanstaande 
ouders fotograferen zij geboortes, óók als die plaatsvinden op 
de OK. Om dat laatste veilig en verantwoord te kunnen doen, 
hebben zij het keurmerk Geboortefotografie.

Verder in dit nummer het begin van het boek Biografie van de 
baarmoeder. Het ingenieuze orgaan dat vaak niet begrepen 
wordt. Gynaecoloog Marlies Bongers en publiciste Corien van 
Zweden proberen in het boek meer duidelijkheid te geven 
over dit ‘onbegrepen orgaan’.

In Collega Uitgelicht komt de nieuwe LVO-secretaris Linda 
Marquez Cisneros aan het woord. Zij legt uit waarom de LVO 
zo belangrijk is.

We wensen je veel leesplezier!

Ingrid Lutke Schipholt, 
hoofdredacteur Operationeel
redactie@lvo.nl

Hennie Mulder, 
redactiecoördinator LVO
operationeel@lvo.nl

REDACTIONEEL

18
Innovatie in het oog
Blindheid ontstaat vaak door schade aan de 
laag cellen die de binnenkant van het hoornvlies 
bekleden, het endotheel. De remedie is een 
transplantatie met donorcellen. Helaas is er 
een groot tekort aan hoornvlies-donoren. 
Oogchirurg Ruth Lapid-Gortzak werkt mee 
aan een oplossing: endotheel gemaakt van 
kunststof. 

24
Geboortefotografie op de OK
Fotografen Auke van de Kerkhof en Marieke 
Jager fotograferen geboortes. Ze doen dit 
niet alleen bij mensen thuis, maar ook op 
operatiekamers. Om op een OK te kunnen 
fotograferen hebben ze een speciaal keurmerk 
Geboortefotografie.

36
Baarmoeder, het onbegrepen orgaan
Biografie van de baarmoeder. Het ingenieuze 
orgaan dat vaak niet begrepen wordt. Dit is 
de titel van het boek dat gynaecoloog Marlies 
Bongers en publiciste Corien van Zweden 
schreven. Zij proberen meer duidelijkheid te 
geven over dit onbegrepen orgaan. Bij ons 
lees je alvast de inleiding en een interessante 
casus.

8 LVO-nieuws

12 Boeken

21 Column Don Roelofsen

30 Chirurgisch nieuws

35 Column Pieter Poortman

  EN VERDER IN DIT NUMMER

Redactioneel
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Van dierenartsassistent tot operatieassistent

Tekst: Femke van den Berg
Foto’s (inclusief cover): Ivonne Zijp

Linda Marquez Cisneros (39) houdt veel ballen in de lucht. Ze werkt dertig uur per week als operatieassistent, 
dagcoördinator en ergocoach in het MCL, runt een gezin en is actief in de LVO.  

‘Ik zet me graag in voor de erkenning van ons beroep.’

gezelschapsdieren. We namen bloed bij ze 
af, maakten röntgenfoto’s en deden 
operaties.’

Hoe kwam je van een dieren- in een 
mensenziekenhuis terecht?
‘Ik merkte dat ik vooral het uitvoeren van 
operaties erg boeiend vond, en ik wilde 
me daar graag verder in ontwikkelen. 
Maar hoe? Op een dag kwam er een klant, 
een operatieassistent, met zijn hond naar 
de kliniek. Die hond moest geopereerd 
worden. De klant vroeg of hij mocht 
meekijken tijdens de ingreep. Ik zei: “Dat 
is goed, maar dan kom ik ook graag een 
keertje kijken bij jou.” Zo gezegd, zo 
gedaan. Ik ging langs op zijn werk en wist 
meteen: dit is het! Vervolgens ben ik de 
opleiding gaan doen bij Medisch Centrum 
Leeuwarden. Sinds 2008 werk ik er als 
gediplomeerd operatieassistent.’

Hoe zag je loopbaan eruit vanaf 
2008?
‘Ik ben blijven werken in het MCL, omdat 
ik het hier ontzettend naar mijn zin heb. In 
de regio zijn wij het grootste ziekenhuis, 
met veertien operatiekamers. We doen 
veel verschillende ingrepen. Dat maakt het 
werk afwisselend en uitdagend. Het eerste 
jaar na mijn diplomering volgde ik een 
nawerktraject, waarin ik me verdiepte in 
operaties waar ik tijdens de opleiding niet 
echt aan toe was gekomen. Daarna koos ik 
ervoor om te gaan werken op de unit 
Chirurgie. Die spreekt me het meest aan 
omdat de werkzaamheden er wat minder 
protocollair zijn. Je moet veel anticiperen, 
actief meedenken, mee-opereren.’

Je werkt ook als dagcoördinator?
‘Ja, klopt. Eén week per maand sta ik niet 
op de operatiekamer, maar zit ik in het 
aquarium, zoals we dat noemen: een 
werkruimte met een glazen wand die 
uitzicht biedt over het operatiecomplex. 
Als dagcoördinator ben ik onder meer 
bezig met de logistiek en personele 
planning: de inzet van de juiste mensen 
op de juiste plek.’

Je bent ook nog ergocoach?
‘Inderdaad. Samen met collega’s heb ik 
een vierjarige opleiding tot 
bewegingsketenspecialist gedaan. We 
leerden kijken naar de fysieke belasting 
op de OK en naar wat je zelf als 
operatieassistent kunt doen om je eigen 
belastbaarheid te vergroten. Een praktisch 
voorbeeld: je kunt meer gewicht tillen als 
je op een goede manier gebruikmaakt van 
je eigen lichaam. Maar hoe doe je dat? 
Vóór corona hadden we een dag per 
week spreekuur om collega’s over dit 
soort dingen te adviseren. Omdat we met 
meerdere ergocoaches zijn, kwam ik 
ongeveer eens per zes weken aan de beurt 
om dat spreekuur te draaien. Nu de 
pandemie grotendeels voorbij lijkt, willen 
we er opnieuw mee starten.’

Wat vind je het allerleukste aan je 
werk? 
‘Als alle puzzelstukjes precies op hun plek 
vallen, waardoor je optimale zorg kunt 
leveren. Een voorbeeld. Bij de bariatrische 
chirurgie hebben we dedicated teams. 
Iedereen weet precies wat zijn taak is; we 
zijn perfect op elkaar afgestemd. Als ik 

Hoe zag je loopbaan er tot nu toe 
uit? Wat wilde je vroeger worden?
‘Als klein meisje wilde ik graag met dieren 
werken, bijvoorbeeld bij de bereden 
politie. Na de middelbare school deed ik 
de opleiding diermanagement en ik 
studeerde daarnaast voor paraveterinair. 
Daarbij leer je over eerste hulp bij dieren, 
diergeneesmiddelen en medische 
ingrepen. Daarna werkte ik onder meer 
als zeeleeuwentrainer in Artis en bij een 
veterinaire kliniek in Sneek. In dit 
dierenziekenhuis behandelden we 
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OK-COLLEGA UITGELICHT

Op onze OK’s lopen collega’s rond die 
net iets extra’s hebben. Wie zijn ze en 
wat doen ze? ‘Operationeel’ geeft ze 
hier een podium.

merk dat de ingreep daardoor sneller 
verloopt, geeft dat superveel voldoening. 
Vooral ook omdat we de OK niet werken 
met pakken melk, maar met patiënten. 
Voor hen wil je het werk zo goed mogelijk 
doen.’

Hoe is de sfeer op het werk?
‘Heel erg leuk. Er is weinig verloop. Het 
komt regelmatig voor dat iemand een 
25-jarig of 40-jarig dienstverband viert. Dat 
zegt natuurlijk wel iets! Ook de 
samenwerking met de specialisten is goed. 
Het is gewoon een heel fijne werkplek, ik 
hoop hier nog lang te blijven.’ 

Merken jullie de nasleep van 
corona? Worden er nog operaties 
uitgesteld?
‘Helaas wel. Dat komt vooral doordat de 
verpleegafdelingen nog altijd te maken 
hebben met veel zieke zorgprofessionals. 
En op de OK zijn er de laatste tijd best wat 
mensen met pensioen gegaan. Bovendien 
zijn sommige collega’s na hun 
zwangerschapsverlof minder uren gaan 
werken. We hebben vacatures voor zowel 
operatieassistenten als 
anesthesiemedewerkers. Maar in de 
huidige krappe arbeidsmarkt lukt het niet 
altijd om snel nieuwe mensen aan te 
nemen. Het is dus belangrijk om zelf 
voldoende mensen te blijven opleiden. 
Daar zet ik me voor in, vanuit onze 
OK-werkgroep Scholing.’

Je werkt nu zo’n zestien jaar als 
operatieassistent. Wat is er 
veranderd sinds je begon?
‘Het werk is veel specialistischer 
geworden. Zo komt er nu veel meer 
zorgtechnologie bij kijken. Ook kun je 

door nieuwe operatietechnieken en 
anesthesiologische ontwikkelingen 
tegenwoordige complexe operaties doen 
die vroeger niet mogelijk waren. Dat alles 
is een verrijking. Maar het vraagt ook van 
operatieassistenten dat ze een leven lang 
blijven leren.’

Je bent actief voor de LVO. Hoe is 
dat zo gekomen?
‘Ik had collega’s die al actief waren in de 
LVO; zij maakten mij enthousiast. In 2014 
werd ik lid van de commissie PR & 
Voorlichting, een leuke club. Ik zet me in 
voor de werving en het behoud van leden 
– laatst hebben we over dit thema nog een 
training gevolgd. 
We zijn onder meer op congressen 
aanwezig om in contact te komen met 
collega’s en over de LVO te vertellen. 
Jongeren benaderen we verder via 
opleidingsinstituten; studenten kunnen 
kosteloos lid worden. Ook ouderen 
motiveren we om lid te worden en te 
blijven. Zo hebben we voor 
gepensioneerden een speciaal 
abonnement ingesteld.’

Je bent nu ook LVO-secretaris?
‘Ja, sinds december 2021. Ongeveer eens 
per maand hebben we een – online – 
bestuursvergadering. Heel interessant, 
omdat ik de LVO nu ook meer op 
besluitvormingsniveau leer kennen. 

‘Een sterke vereniging 
van operatieassistenten 

kan meer bereiken,  
zeker richting politiek’

Verder handel ik als secretaris de binnen-
komende mails af. Al met al ben ik gemiddeld 
zo’n vijf uur per week bezig met mijn 
werkzaamheden voor de LVO.’

Waarom is een sterke LVO 
belangrijk?
‘Een sterke vereniging van operatie-
assistenten kan meer bereiken, zeker 
richting politiek. Zo is het cruciaal dat het 
beroep van operatieassistent nu eindelijk 
eens wordt erkend en gewaardeerd als een 
beroep dat thuishoort in de Wet BIG. Dat 
zou niet meer dan logisch zijn. 
Operatieassistenten zijn immers breed 
inzetbare zorgprofessionals; zo werkten 
velen tijdens de coronacrisis op de IC of 
SEH. Bovendien voeren ze regelmatig 
voorbehouden handelingen uit, nu 
officieel nog onder supervisie van een arts. 
Bij onze werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden past een BIG-
registratie. Daar zet ik mij graag voor in, via 
de LVO. En ik roep alle operatieassistenten 
op om ook lid te worden! We hebben echt 
een heel leuk vak: laten we er samen voor 
knokken dat het de erkenning krijgt die het 
verdient.’ 

Je hebt best een druk leven.  
Hoe zorg je voor een goede werk-
privébalans?
‘Op mijn werk ben ik niet met thuis bezig. 
En als ik vrij ben, dan ben ik ook echt vrij. 
Ik onderneem dan graag iets leuks met 
mijn zoontje van 2,5 jaar. Verder sport ik 
regelmatig: ik houd van zwemmen en 
hardlopen. Ook doen mijn man en ik aan 
salsadansen, een grote gezamenlijke hobby. 
En natuurlijk heb ik huisdieren. De dieren -
liefde is altijd gebleven, ook al werk ik 
tegenwoordig met veel plezier met mensen.’
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Nicole Dreessen voorzitter, beroepsbelang@lvo.nl
Hennie Mulder  penningmeester/coördinator Operationeel 

penningmeester@lvo.nl, operationeel@lvo.nl
Linda Marquez Cisnero secretaris, secretaris@lvo.nl
Monique de Kort  congres, congres@lvo.nl
Thomas Kerres PR en voorlichting, prvoorlichting@lvo.nl
Lid worden: lvo.nl/lidmaatschap/inschrijven
Ledenadministratie: ledenadministratie@lvo.nl

Voor informatie over Operationeel zie het colofon op pagina 4.

LVO-informatie

Bestellen themanummer 
darmkanker

Komende zomer gaat 
het opinieleiderschaps-
programma voor NU’91-
leden van start. In dit 
programma werken deelnemers aan het versterken 
van eigen zichtbaarheid en zeggenschap. ‘Juist nu is 
het belangrijk om in de schijnwerpers te blijven staan’, 
vindt NU’91. Het programma helpt deelnemers om (op 
de juiste momenten) leiderschap te tonen in de eigen 
organisatie én in het publieke debat. 
Opinieleiderschap is volgens NU’91 hard nodig. 
Uit onderzoek uit de VS blijkt volgens NU’91 dat 
zorgprofessionals in slechts vier procent van de media-
uitingen over zorggerelateerde onderwerpen aan het 
woord zijn of geciteerd worden.
In dit programma leren de deelnemers hoe ze meer 
invloed krijgen op de zorg en op hun werk.  
Met experts in het veld ontwikkelen zij leiderschaps-
vaardigheden en leren ze omgaan met verschillende 
belangen. Ook leren ze hun verhaal goed neer te 
zetten, zodat anderen weten wat hun werk inhoudt.
Na deelname is de deelnemer ambassadeur van de 
beroepsgroep. GGZ-verpleegkundige Jolieke Kuulkers 
heeft vorig jaar meegedaan met het programma: ‘Ik 
heb er veel nuttige dingen uitgehaald. In de cursus heb 
ik geleerd om mijn stem te laten horen over dingen 
waar ik het niet mee eens was. Daarnaast leerde ik hoe 
lobbyen in elkaar zit, hoe je het gesprek aangaat en 
wie je daarvoor moet hebben.’
In het ledenblad van NU’91 FLOOR vertelt Jolieke over 
haar visie op leiderschap en haar belangrijkste streven. 
Ook oncologieverpleegkundige Nelly vertelt over het 
project. Zij heeft samen met een team een programma 
voor verpleegkundig leiderschap opgezet in het Antoni 
van Leeuwenhoek. 
Het programma bestaat uit vijf modules over een 
periode van vijf maanden. De eerste bijeenkomsten 
zijn op 4 en 5 juli. Deze tweedaagse module is inclusief 
overnachting, zodat er tijd is voor kennismaking en 
verkenning van ieders opinieleiderschap.

NU’91 heeft dit programma opgezet samen met 
Fontys Hogescholen. Meer weten? Ga naar tinyurl.
com/yxtmhxsv. Heb je vragen over het programma? 
Stuur dan een mail naar w.hopmans-eijkman@nu91.nl.

Opinieleiderschap 
bij NU’91

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

De LVO krijgt veel vragen over de 
mogelijkheid tot het nabestellen 
van ons themanummer over 
darmkanker. Dit kan. De prijs 
is € 15 per exemplaar, inclusief 
verzendkosten. Als je dit nummer 
wilt nabestellen, mail dan aan 
Hennie Mulder, redactiecoördinator 
LVO (operationeel@lvo.nl). 
Vermeld daarbij je adres en het 
aantal exemplaren dat je wilt 
bestellen.

Ben jij lid van de LVO, maar 
heb je nog geen factuur 
ontvangen waarmee je de 
contributie kunt declareren? 
Neem dan contact op via 
penningmeester@lvo.nl en 
de factuur wordt je zo snel 
mogelijk opgestuurd.

Contributie declareren? 
Regel het eenvoudig

Zorg er om die reden voor dat je gegevens in Mijn LVO op de 
website altijd up-to-date zijn. 

unsplash.com
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Zorgen om operatie  -
professionals Oekraïne
De LVO maakt zich 
ernstige zorgen  
over operatie-
professionals die 
onder moeilijke  
omstandigheden 
hun werk moeten 
doen in Oekraïne. 
Het land verkeert 
nog altijd in oorlog 
met Rusland.  
In de afgelopen maanden zijn er op allerlei gebouwen aanslagen 
gepleegd, waaronder ziekenhuizen. In de getroffen gebieden is 
het moeilijk goede zorg te verlenen. In sommige gebieden wordt 
er geopereerd in een provisorisch veldhospitaal, zoals hier in een 
ondergrondse parkeerplaats bij een shopping mall. Deze OK is 
opgericht door de NGO Samaritan’s Purse.

Op 4 oktober 2022 is er weer de PB- en Studentendag. 
Net als in andere jaren wordt het weer een gevarieerde 
dag voor studenten, praktijkbegeleiders en werk-
begeleiders. De dag vindt plaats bij Van Straten Medical 
in Utrecht. Het thema is Professional, nu en straks. 
Inschrijven kan via de website: lvo.nl.

Programma: 
09.00 - 09.30 uur
Inschrijvingen en introductie
 
09.30 - 10.00 uur
Ron op de Weegh (Van Straten Medical) -  
Circulariteit in de zorg
 
10.05 - 10.25 uur
Eva Gemd Landmeester (IJsselland Ziekenhuis) - Pilot 
Implementatie Epa’s in de praktijk
 
10.25 - 10.45 uur
Carla van Weissenbruch en Geeske Bergstra (Zorg van 
het Noorden) - Pilot Implementatie Epa’s in de praktijk
 
10.45 - 10.55 uur
Discussie en vragen n.a.v. de presentaties Implementatie 
Epa’s in de praktijk
 
Pauze
 
11.05 - 11.50 uur
Presentaties door genomineerden van de Young  
Professional Award (YPA)
 
Lunch
 
12.45 - 13.00 uur
Bekendmaking van de winnaar van de Young  
Professional Award (YPA) en prijsuitreiking.
 
13.00 - 14.45 uur
Dr. Maarten van der List en dr. Petra Custers - Improve 
by failure (interactieve casus, presentaties en besprekingen)
 
14.45 - 15.00 uur
Wendy Raaijmakers en Geert Driessen - Symbolen (quiz)
 
15.00 - 15.15 uur
Afsluiting/einde
  
Meer informatie volgt; houd de site en sociale 
media in de gaten.

Programma 
Praktijkbegeleiders- 
en Studentendag

Foto: Shutterstock

Contributie declareren? 
Regel het eenvoudig

Operatieassistenten gaan niet onder de Wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (BIG) vallen. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) aan 
de LVO en de Tweede Kamer. De LVO betreurt de weigering.
 
De beslissing van Kuipers komt voor de LVO niet uit de lucht vallen. 
Zorginstituut Nederland (adviesorgaan, red.) adviseerde de minister 
namelijk eerder al negatief over het opnemen van de operatieassistent 
in de Wet BIG. De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van zorg 
te waarborgen en zo patiënten te beschermen. Het adviesorgaan 
vindt wettelijke regulering van het beroep van operatieassistent 
niet noodzakelijk om patiënten adequaat te beschermen tegen 
onzorgvuldig handelen. Kuipers neemt deze visie helaas over.
De LVO onderzoekt of het beroep als verpleegkundige specialisatie 
kan worden gezien, net zoals in andere Europese landen. Daarbij 
worden ook de voorbehouden handelingen, die operatieassistenten 
nu gewoon op de OK uitvoeren, meegenomen. LVO-voorzitter 
Nicole Dreessen: ‘Deze zijn ook beschreven in ons beroepsprofiel. 
Verpleegkundigen die werken als operatieassistent kunnen zich 
ook steeds opnieuw herregistreren aangezien we voldoende 
verpleegkundige handelingen als operatieassistent uitvoeren om 
hieraan te voldoen.’

Operatieassistenten  
niet in Wet BIG

LVO-NIEUWS
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Tekst: LVO
Foto: Operationeel

De LVO en de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) hebben een brief naar hun leden 
gestuurd waarin ze hun bezorgdheid uiten over hun toekomst. De beroepsorganisaties betreuren het dat VWS-
minister Kuipers een beslissing over opname van OK-professionals in de Wet BIG opnieuw uitstelt. Nu gaat het 

nog langer duren totdat operatieassistenten en anesthesiemedewerkers met opname in het BIG-register officieel 
flexibeler op andere afdelingen ingezet kunnen worden.

dat we uitvoeren. Deze voorbehouden 
handelingen doen wij al jaren zonder 
wettelijke regulering, al zijn ze wel 
verankerd in onze beroepsprofielen en 
dagelijkse praktijk. 

Het zelfstandig uitvoeren van 
voorbehouden handelingen heeft tot op 
heden nooit een wettelijke basis of 
erkenning gehad, in tegenstelling tot wat 
bij andere gespecialiseerde zorgberoepen 
op aanverwante afdelingen het geval is.
Het doel van de wet is de veiligheid van de 
patiënt. Wij gaven al eerder aan dat het 
onwenselijk en in onze ogen oneigenlijk 
gebruik van het BIG-register een halt moet 
worden toegeroepen. Feit is dat 
momenteel alleen beroepen tot het 
BIG-register worden toegelaten die 
worden ingezet op taakherschikking, zoals 
de bachelor medische hulpverlening 
(BMH) en de opleiding tot physician 
assistant (PA). Wel zijn we zijn blij dat de 
minister dit erkent in zijn brief en 
daarmee ook opkomt voor de veiligheid 
van de patiënt, ook op de operatiekamer.

Deskundigheidsbevordering
Kuipers gaat waarschijnlijk de 
deskundigheidsbevordering, als extra eis 
van periodieke registratie in de Wet BIG, 
niet wettelijk vastleggen. Hij zal dit niet 
doen omdat dat administratief te 
ingewikkeld wordt. We zijn blij dat de 
minister erkent dat een koppeling tussen 
een kwaliteitsregister en de herregistratie 

in de Wet BIG niet noodzakelijk is. Echter, 
het rapport geeft ook aan dat zowel de 
opname in de Wet BIG als borging van 
deskundigheidsbevordering noodzakelijk 
is. Het hebben van een kwaliteitsregister 
sluit BIG-registratie niet uit, en het moet 
dan ook beide plaatsvinden, vinden wij.  
In de toekomst wil de overheid bij 
herregistratie niet alleen naar uren kijken, 
maar ook naar gevolgde 
deskundigheidsbevordering. Wij 
zorgprofessionals kunnen dit aantonen 
met een kwaliteitsregister. 
Het onderhouden van de competenties en 
continue leren blijft hiermee onverminderd 
belangrijk. Onze beroepsverenigingen 
hebben hiervoor een kwaliteitsregister dat 
als belangrijke borging van kwaliteit wordt 
gezien door de minister. Echter, 
momenteel is er geen wettelijke basis voor 
en is het voor de beroepsuitoefenaar te 
vrijblijvend. Het hebben van een 
kwaliteitsregister is dan ook niet als een 
valide gebleken argument gebruikt als 
toetsingskader voor de minister om 
beroepen niet op te nemen in de Wet BIG.
LVO en NVAM zijn voor de genoemde 
onafhankelijke vorm van het vastleggen 
van bekwaamheden en 
deskundigheidsbevordering. De minister 
onderschrijft daarmee in zijn brief wat wij 
als beroepsvereniging onderstrepen. Om 
dit uitgangspunt bestendig te kunnen 
maken, is opname van onze beroepen in 
de wet echter wel een voorwaarde voor het 
goed borgen van de registraties.

We drukken de brief hieronder in 
zijn geheel af:
LVO en NVAM steunen het plan van 
VWS-minister Kuipers om de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheids-
zorg (Wet BIG) toekomstbestendiger te 
maken. ‘Hij erkent hiaten in de huidige 
wet en pleit voor een beter bestel voor 
niet-BIG-geregistreerde beroepen in de 
zorg zoals die van ons’, aldus Nicole 
Dreessen, voorzitter van de LVO. 

De LVO en de Nederlandse Vereniging 
van Anesthesiemedewerkers (NVAM) 
reageren hiermee op de brief van Kuipers 
aan de Tweede Kamer. Daarin neemt de 
minister helaas geen duidelijke 
standpunten in, maar kondigt wel een 
reeks nieuwe onderzoeken aan over de 
Wet BIG. De brief is Kuipers’ reactie op 
uitgebreid onderzoek van adviesbureau 
Ecorys over de Wet BIG.

Het is goed dat er meer duidelijkheid 
komt over de voorbehouden handelingen 
zoals wij deze zelfstandig uitvoeren op de 
operatiekamer. De minister kondigt een 
onafhankelijke adviescommissie aan die 
kijkt naar de lijst van voorbehouden 
handelingen en de mogelijkheid van het 
opnemen van de beroepen in de Wet BIG. 
Dat juichen we toe omdat er zo meer 
duidelijkheid ontstaat, zeker gezien de 
werkzaamheden, verpleegkundige 
competenties en het grote pakket aan 
risicovolle voorbehouden handelingen 

Brief aan leden LVO en NVAM



11JULI 2022

Tuchtrecht
Het tuchtrecht is een ander belangrijk 
onderdeel in het onderzoek van Ecorys. 
Het tuchtrecht moet worden herzien en 
meer ingericht voor hetgeen waarvoor het 
bedoeld is: zorgverleners ervan laten leren 
en zich laten verbeteren. De minister 
neemt hier nog geen standpunt in en lijkt 
het op de lange baan te schuiven door 
eerst meer onderzoek te laten doen.
De LVO en de NVAM geven aan dat het 
tuchtrecht ook voor alle beroeps-
beoefenaren werkzaam op de operatie-
kamer zou moeten gelden. Nu kan 
iemand, bedoeld of onbedoeld, grove 
fouten maken en misschien zelfs daarvoor 
ontslagen worden. Maar omdat dit 
nergens geregistreerd staat, kan deze 
persoon bij een andere werkgever weer 
gewoon gaan werken als operatieassistent 
of anesthesie medewerker. Dit is niet in lijn 
met hoe je als zorgprofessional wilt 
werken. Daarnaast is de patiënt niet 
beschermd tegen onkundige 
zorgprofessionals. Bovendien ontneem je 
zorgverleners op de operatiekamer het 
meest belangrijke waarvoor het tuchtrecht 
bedoeld is, namelijk leren en het 
verbeteren van de zorg. 

Noodzaak
De noodzaak tot wettelijke regulering in 
de Wet BIG van de beroepen 
operatieassistent en anesthesiemedewerker 
is groter dan ooit. Ondanks afwijzing als 
zelfstandig beroep in artikel 3 van de Wet 
BIG gaf de minister wel te kennen dat 
onze beroepen worden gezien als 
onderdeel van een ‘breed basisberoep’. In 
onze optiek zijn wij onderdeel van het 
brede basisberoep van verpleegkundige. 
‘Tijdens corona hebben wij onze 
verpleegkundige competenties, zoals 
beschreven in ons beroepsprofiel, 
aangetoond ons werk op de IC’, aldus 
Remko ter Riet, voorzitter van de NVAM.
Het herstellen van het gebrek aan een 
brede wettelijke basis is ook een punt dat 
de taskforce onlangs heeft bepleit bij de 
minister ten behoeve van een mogelijk 
toekomstige pandemische paraatheid van 
onze beroepen. Ook vragen de 
ontwikkelingen, specialisaties en 
taakverschuiving binnen onze beroepen 
om meer regulering in de wet. Neem 
bijvoorbeeld de anesthesiemedewerker-
sedatiespecialist. Deze geeft zelfstandig 
sedatie (een roesje, red.). Er is veel 
onduidelijkheid en er zijn interpretatie-

verschillen, met name op het gebied van 
opdrachtgeverschap en functioneel 
zelfstandige bevoegdheid. Dit vraagt om 
betere wettelijke regulering en past binnen 
de herziening van de Wet BIG. Wij stuurden 
al meerdere brieven naar de minister om 
deze lacune in de wet aan te pakken.

Verschillen en beperkingen in 
uitwisseling
Met opname in de Wet BIG wordt voor 
iedereen duidelijk wat de beroepen van 
operatieassistent en anesthesiemedewerker 
inhouden. Daarmee worden onze beroepen 
wettelijk gelijkgesteld aan andere gespeciali-
seerde verpleegkundige beroepen zoals 
IC-verpleegkundige en SEH-verpleegkundige. 
Zo weet ook iedereen in het zorgveld wat 
een OK-professional kan en doet. Deze 
duidelijkheid geldt zowel voor Nederland 
als voor andere Europese landen. 
Hierdoor kan een Nederlandse OK-
professional die in het buitenland wil 
werken duidelijk maken wat ze van hem 
kunnen verwachten. Veel andere 
Europese landen hebben al gekozen om 
onze beroepen als verpleegkundige 
specialisatie te positioneren. Nederland 
blijft daarin achter.
Een andere belangrijke meerwaarde van 
opname in het BIG-register is dat de 
operatieassistent en anesthesiemedewerker 
daardoor flexibeler ingezet kunnen 
worden indien nodig en gewenst, 
bijvoorbeeld bij een volgende pandemie. 
Onze collega’s zijn zeker bereid weer te 
gaan werken op andere afdelingen in het 
ziekenhuis als dat nodig is. Een 
voorwaarde is wel dat deze 
taakverschuiving wettelijk is geregeld.

Betrokkenheid en vervolg
Wij betreuren het dat wij niet gekend of 
gehoord zijn tijdens de onderzoeks- en 
adviesfase van de taskforce en Ecorys.  
De minister creëert nu een kans om alsnog 
te luisteren naar de LVO en de NVAM.  
Onze beroepen zijn dermate belangrijk dat 
wij het goed zouden vinden als hij deze 
kans pakt en ons alsnog betrekt.

LVO-NIEUWS

Met opname in de Wet BIG wordt voor iedereen duidelijk wat de beroepen van operatieassistent en 
anesthesiemedewerker inhouden.
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De snelle 800 keto
Auteur:  Michael Mosley
Uitgeverij:  Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN:  9789057125744
Prijs:  € 20,00
Door veel vetten en eiwitten en zeer weinig koolhydraten te eten raak je in ketose, waarbij je lichaam vet gaat verbranden in plaats van suiker. Dit proces van 
‘het omzetten van de metabole schakelaar’ heeft als bijkomend voordeel dat je minder honger hebt en een ketodieet relatief gemakkelijk volhoudt.
Het geheim van De snelle 800 keto is de combinatie van het ketodieet met periodiek vasten, waardoor je snel in ketose raakt terwijl je mediterraan eten tot 
je neemt. Het stap-voor-stapprogramma bevat wekelijkse maaltijdplanners en recepten van Clare Bailey.
Michael Mosley werd na zijn opleiding tot arts documentairemaker en presentator bij de BBC. Hij is auteur van de internationale bestsellers De snelle 800 
(het nieuwe 5:2 vastendieet), Het 8-weekse bloedsuikerdieet, Het slimmedarmendieet en Slaap vast. 
Het Nederlands Voedingscentrum adviseert overigens om het ketogeen dieet alleen te volgen onder begeleiding van een arts of diëtist. Zij kunnen inschatten 
of dit veilig is en of je alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft. 

Zuster in de wijk
Auteur:  Anne Elsinghorst
Uitgeverij:  Uitgeverij Lucht
ISBN:  9789493272071
Prijs:  € 20,00 
Anne Elsinghorst is een bevlogen zuster in de wijk. Al meer dan twintig jaar staat ze als wijkverpleegkundige mensen bij die thuis zorg nodig hebben. Ze 
verbaast zich erover dat haar vak zo'n suffig imago heeft. ‘Alsof we alleen maar mensen helpen hun steunkousen aan te trekken. Maar werken in de wijk 
is veel meer dan dat.’ Ze besloot er iets aan te doen. Omdat ze anderen heel graag wilde laten zien hoe bijzonder en mooi haar werk is, begon ze onder 
de naam Blogzuster verhalen te schrijven die een heel andere kant van wijkverpleging laten zien. Verhalen die je laten ervaren hoe uitzonderlijk het is als 
kwetsbare mensen je heel dichtbij laten komen. Daarnaast vertellen deze verhalen over mensen die afhankelijk zijn van de wijkzorg en over hoe bijzonder 
het is dat zij zorgverleners het vertrouwen geven om hen te helpen in deze moeilijke fase van hun leven.

Probleemgeoriënteerd denken in de chirurgie
Auteur:  Susanne van der Velde, Marijn Houwert
Uitgeverij:  De Tijdstroom
ISBN:  9789058983459
Prijs:  € 89,95
Chirurgie is een tot de verbeelding sprekend medisch specialisme. Operaties, traumaopvang, snel handelen: het vak is vooral bekend van heldhaftige 
beelden. De kern van de chirurgie zit hem echter in de juiste indicatiestelling aan de hand van klinisch redeneren. Om dat te leren is er dit boek. 
In Probleemgeoriënteerd denken in de chirurgie nemen de auteurs je aan de hand van casussen mee in het diagnostisch proces bij uiteenlopende, 
veelvoorkomende chirurgische ziektebeelden. De essentie is dat je met beperkte informatie al een differentiaaldiagnose opstelt en vervolgens aan 
de hand van een gerichte anamnese, lichamelijk onderzoek en zo nodig aanvullend onderzoek doorredeneert naar de diagnose, met bijbehorende 
behandelopties. Doelgerichtheid staat hierbij centraal. Opereren is een kerntaak voor chirurgen, maar hun werk stopt daar niet. Perioperatieve zorg en 
vooral ook nazorg zijn belangrijke onderdelen van de chirurgie; die komen in dit boek daarom ook ruimschoots aan bod. In vijftig hoofdstukken passeert 
de basis van het chirurgische vak de revue. Als je alle hoofdstukken hebt doorlopen, zul je een aardig eind op weg zijn in de kunst van het chirurgisch 
redeneren. Het boek is niet alleen waardevol voor studenten geneeskunde, chirurgen (in opleiding), physician assistants en SEH-artsen, maar ook voor 
andere medisch professionals die in hun werk te maken krijgen met chirurgische ziektebeelden.

Onzichtbaar leven
Auteur:  Dirk van Delft
Uitgeverij:  Prometheus
ISBN:  9789044651263
Prijs:  € 27,50
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) zag wat niemand eerder had gezien. Rode bloedlichaampjes, bacteriën, spermacellen en veel meer. Zijn 
microscoopjes waren onovertroffen in eenvoud en kracht. Zijn ontdekkingen verbluften de wetenschap. Als gevierd onderzoeker en fellow van de 
Royal Society kreeg hij bezoek van de groten der aarde, onder wie tsaar Peter de Grote. Onbevooroordeeld dwaalde Antoni rond in de wondere 
wereld van de microbiologie. Virologen die covid-19 onderzoeken staan feitelijk op zíjn schouders.
Onzichtbaar leven portretteert een nieuwsgierig en gedreven onderzoeker die zijn eigen weg ging. Die met Delftse marktlui net zo makkelijk omging 
als met magistraten. En die als autodidact bewondering oogstte én blootstond aan neerbuigende kritiek.
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Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

Het aanbidden van Louis Claus
Auteur:  Valentijn Hoogenkamp
Uitgeverij:  De Bezige Bij
ISBN:  9789403103228
Prijs:  € 21,99
Het is 2003, de zomer dat de dochter haar broek te kort afknipt en Louis Claus naar school komt in een clownspak, de zomer dat haar vader een tumor 
ontdekt in de borst van haar moeder tijdens het vrijen, haar vriendin Juicy van school wordt gestuurd vanwege cokegebruik en een meisje zwanger raakt in 
de schoolvakantie tussen groep acht en de brugklas, zonder te weten wie de vader is. De naam van Louis heeft ze in haar arm gekrast. Hij is haar magische 
en duivelse, maar evenzeer romantische held. Na de zomer gaan ze elk hun eigen weg, maar ze blijven elkaars leven op afstand bepalen. Als haar moeder 
sterft, raakt de dochter geobsedeerd door Louis Claus, die een hoofdrol speelt in al haar verhalen. Het aanbidden van Louis Claus gaat over de dunne grens 
tussen werkelijkheid en fantasie, over zwijgen of je uitspreken. Over liefde en verlangen als tegengif tegen de dood. Dit romandebuut is doortrokken van 
begeerte, droefheid en seksualiteit. Een symfonie van gesprekken en dromen, een poëtisch en licht verhaal over liefde en rouw.

De nachtdienst
Auteur:  Esther Verhoef
Uitgeverij:  Prometheus
ISBN:  9789044643589
Prijs:  € 22,50
Een mysterieuze patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. Dierenarts Emma van Eerd woont met haar veertienjarige dochter boven de 
praktijk. Tijdens een nachtdienst dwingen twee gemaskerde mannen haar een levensreddende operatie uit te voeren op hun zwaargewonde vriend.  
Emma zet alles op alles, zich er niet van bewust dat dit nog maar het begin is.

Boeken besteedt aandacht aan uitgaven op het gebied van chirurgie en daarmee samenhangende vakgebieden,  
en de gezondheidszorg in het algemeen. Veel boeken zijn ook verkrijgbaar in een goedkopere e-bookversie.  
Persberichten over nieuw verschenen boeken kunt u sturen naar redactie@lvo.nl.

Aanstellers of pechvogels? Burn-out ontrafeld
Auteur:  Lotje Steins Bisschop en Roselien Herderschee
Uitgeverij:  De Tijdstroom
ISBN:  9789058983442
Prijs:  € 18,50
Of het nu gaat om politici, zorgmedewerkers, rappers of yogadocenten: in elk vakgebied vallen mensen uit als gevolg van burn-out. Volgens cijfers 
van het RIVM kampt een op de vijf mensen met burn-outklachten. Maar bestaat burn-out eigenlijk wel? Dat lijkt misschien een gekke vraag: de cijfers 
spreken voor zich. Maar deskundigen zijn het er nog niet over eens. Burn-outervaringen lopen namelijk zo uiteen, dat het lastig is om er grip op te 
krijgen. Daar komt bij dat er, anders dan bijvoorbeeld naar depressie, weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Wat moeten we nou met al 
die verschillende visies? Wie dragen bij aan het identificeren, behandelen en verzorgen van een burn-out? Om burn-out goed te kunnen behandelen, 
moeten we eerst formuleren waar we het precies over hebben. 
Christiaan Vinkers (psychiater bij Amsterdam UMC en stressexpert) en Jeroen de Ridder (filosoof aan de Vrije Universiteit en voorzitter van De Jonge 
Akademie) wilden hierop een antwoord geven. Lotje Steins Bisschop (psychiater) en Roselien Herderschee (journalist) tekenden in zeven interviews 
met diverse deskundigen verschillende visies op burn-out op. Aan het woord komen onder anderen een bedrijfsarts, een psycholoog en een 
neurowetenschapper. Vanuit hun eigen expertise en visie geven ze antwoorden op wat er nu precies wordt verstaan onder het fenomeen burn-out.
Het resultaat is een boek voor iedereen die kampt met een burn-outervaring, die ervaring juist wil voorkomen, geïnteresseerd is in het fenomeen of daar 
vraagtekens bij plaatst. 

Leerboek acute geneeskunde
Auteur:  Edward Tan e.a.
Uitgeverij:  Bohn Stafleu van Loghum 
ISBN:  9789036828048
Prijs:  € 89,95
Dit leerboek is een voorbereiding op hun verdere loopbaan voor studenten geneeskunde, coassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, 
bachelor medisch hulpverleners en physician assistants. Voor arts-assistenten werkzaam in de acute zorg is dit boek een naslagwerk waarin de essentie 
van de acute geneeskunde op een gestructureerde manier wordt behandeld. Het neemt je mee in de denktrant waarin anamnese, lichamelijk onderzoek 
en aanvullend onderzoek in hoog tempo worden doorlopen, resulterend in een differentiële diagnose en een behandelvoorstel, en – bij acute bedreiging 
van vitale functies – tegelijk gestart wordt met de acute behandeling. Het Leerboek acute geneeskunde gaat uit van de (inter)nationale standaarden. Het 
besteedt ruim aandacht aan theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om de eerste opvang van de acute patiënt tot een goed einde te 
brengen. Centraal daarbij staat het belang van crew resource management (CRM): optimaal samenwerken in een team. In deze volledig herziene editie is 
de indeling ingrijpend veranderd. Het boek is opgebouwd aan de hand van het ABCDE-protocol en bespreekt achtereenvolgens de acute hulp op straat, op 
de Spoedeisende Hulp (SEH) en op zaal. Er is aandacht voor de werkplek en voor acute hulp onder bijzondere omstandigheden. Alle acute aandoeningen 
die je in de vitale functies kunt tegenkomen bij de acuut zieke of gewonde patiënt komen aan de orde. Tot slot worden 62 acute praktische vaardigheden 
gepresenteerd, rijk geïllustreerd met prachtige kleurenfoto’s. Het boek wordt ook online raadpleegbaar. Daarbij zijn niet alleen interactieve casussen te vinden, 
maar ook links naar recente richtlijnen, procedures en voorbeeldvideo’s. Het Leerboek acute geneeskunde is samengesteld door experts op het gebied van 
de acute geneeskunde onder leiding van hoofdredacteur Edward Tan, traumachirurg en arts op het helikoptergebonden mobiel medisch team (MMT). De 
herziene editie komt uit op 8 augustus 2022.

BOEKEN
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Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven 

borstkanker. Daarmee is het een van de 

meest voorkomende maligniteiten 

wereldwijd.1 Vrouwen die een borstamputatie 

ondergaan, ervaren dit als een zeer 

verminkende ingreep. Zij houden daarna vaak 

klachten, zowel psychisch als lichamelijk 

(bijvoorbeeld pijn, zwelling van de arm 

(lymfe-oedeem) of vermoeidheid).2;3 De 

kwaliteit van leven na een borstamputatie is 

hierdoor behoorlijk verminderd en de 

maatschappelijke impact is dus groot. 

Vanwege de fysieke pijn en verminderde 

kwaliteit van leven opteert een deel van de 

vrouwen voor een borstreconstructie. 

Onderzoek toont aan dat borstreconstructie 

de kwaliteit van leven significant verbetert, 

omdat het zowel de lichamelijke als 

psychische klachten kan verminderen.4 

De huidige opties
Tot nu toe waren er in Nederland grofweg 

twee opties voor borstreconstructie: een 

reconstructie met implantaten of 

reconstructie met een vrije lap, waarbij 

bijvoorbeeld weefsel van de buik gebruikt 

wordt (DIEP-lap). Op dit moment kiezen de 

meeste patiënten voor een reconstructie met 

borstimplantaten.  

Een volledige borst reconstrueren 
met eigen vetweefsel: kan dat?

Een borstamputatie wordt door veel vrouwen ervaren als een zeer verminkende ingreep.  
Een deel van hen kiest daarom voor een borstreconstructie. Tot nu toe waren daarvoor in Nederland 

grofweg twee opties: een reconstructie met implantaten of met een vrije lap. Aan beide varianten 
kleven nadelen. Een tussenoptie was daarom wenselijk: een minder invasieve ingreep, maar toch met 

gebruik van lichaamseigen weefsel. In de BREAST-trial werd gekeken naar de mogelijkheden van 
lipofilling, ofwel autologe vettransplantatie (AFT). Het wordt in Nederland al gebruikt om kleine 
defecten te reconstrueren, maar is het ook veilig en effectief om zo een volledige borst te maken?

Tekst: drs. J. Wederfoort (arts-onderzoeker plastische chirurgie) en dr. J. Hommes, dr. A. Piatkowski en 
prof. R. van der Hulst (plastisch chirurgen), allen verbonden aan het MUMC+

Beeld: archief auteurs behalve openingsfoto

Shutterstock

Eén op de acht vrouwen krijgt  
in haar leven borstkanker.
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Dit omdat de meeste patiënten qua 

lichaamsbouw hiervoor in aanmerking komen 

en omdat deze operatie weinig invasief is 

(geen extra littekens, korte ingreep, vlot 

herstel). Patiënten die kiezen voor het gebruik 

van hun eigen weefsel doen dat vooral omdat 

het resultaat hiervan natuurlijk aanvoelt en er 

natuurlijk uitziet. Als de reconstructie klaar is, 

zijn er geen aanvullende ingrepen meer 

nodig. 

Waarom een nieuwe 
borstreconstructie-techniek?
De huidige reconstructie-technieken hebben 

helaas ook nadelen. Bij een reconstructie met 

implantaten wordt lichaamsvreemd materiaal 

gebruikt, waardoor de reconstructie minder 

natuurlijk aanvoelt (bijvoorbeeld hard en 

koud) en soms ook minder natuurlijk oogt. 

Daarnaast kan het gebruik van 

lichaamsvreemd materiaal complicaties 

geven, zoals kapselcontractuur of ruptuur van 

het implantaat. Bij dergelijke complicaties 

moeten vrouwen meerdere ingrepen 

ondergaan om de implantaten te verwijderen 

en eventueel te vervangen. De afgelopen tijd 

is er veel aandacht in de media voor het 

gebruik van implantaten omdat veel vrouwen 

systemische klachten ervaren na het plaatsen 

ervan. Dit wordt ook breast implant illness 

genoemd (BII).5

Ook het gebruik van vrije lappen als 

borstreconstructie heeft nadelen. Ten eerste 

komen niet alle patiënten hiervoor in 

aanmerking, bijvoorbeeld omdat er 

onvoldoende donorsite is. Het betreft 

bovendien een lange ingreep met een lange 

herstelduur. Daarnaast kunnen er ernstige 

complicaties voorkomen, zoals bijvoorbeeld 

het falen van de lap. 

De twee huidige reconstructie-opties zijn dus 

niet voor iedereen geschikt. Een tussenoptie 

is daarom gewenst; een reconstructie die 

weinig invasief is, maar waarbij toch 

lichaamseigen weefsel wordt gebruikt.

Hoe ziet deze behandeling eruit?
De patiënt draagt in totaal vier weken een 

soort zuignap/cup (de EVEBRA): twee weken 

voor en twee weken na de ingreep. Via 

negatieve vacuümkracht creëert de cup meer 

ruimte en wordt bloedvatvorming 

gestimuleerd (figuur 1, links). 

Dit zorgt ervoor dat er meer vet kan ingroeien 

bij de ingreep. Tijdens de operatie wordt 

liposuctie uitgevoerd op lichaamsdelen met 

overtollig vet (figuur 1, rechts). Dit vet wordt 

vervolgens gefilterd (bijvoorbeeld met de 

Puregraft of het nieuwe Lipografter-systeem) 

en via lipofilling in de borst geplaatst. Het 

filtreren is nodig om overtollig vocht (bloed, 

infiltratievloeistof) te scheiden van het 

gewenste vet (figuur 2). 

Autologe vettransplantatie (AFT)
Autologe vettransplantatie (AFT), oftewel 

lipofilling, zou de gezochte tussenoptie 

kunnen zijn. AFT wordt in Nederland al 

gebruikt om kleine defecten te reconstrueren, 

bijvoorbeeld contourdefecten na een 

borstreconstructie met implantaat of 

DIEP-lap. Een beperkt aantal plastisch 

chirurgen in de wereld past AFT ook in grote 

volumes toe om een volledige borst te maken. 

In de BREAST-trial is onderzocht of AFT 

daadwerkelijk effectief en veilig is voor 

volledige borstreconstructies. Afhankelijk van 

de resultaten van dit onderzoek zal de 

overheid bepalen of AFT als volledige 

borstreconstructie na borstamputatie in het 

basispakket komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Externe pre-expansie (EVEBRA) met autologe vettransplantatie. 
Links de EVE-cup, deze wordt pre- en postoperatief geplaatst op de borst. 
Rechts: AFT-ingreep bestaand uit liposuctie en lipofilling.

Figuur 2. Schematisch overzicht van de AFT-operatie.
1. Lipofilling om vet te verzamelen.
2. Filtreren van het verzamelde vet.
3. Injecteren van het pure vet in de borst.
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De gehele procedure moet meestal een of 

meer keer worden herhaald om het gewenste 

borstvolume te bereiken. Dat aantal verschilt 

per patiënt; over het algemeen zijn een tot vijf 

sessies nodig.

Voor- en nadelen van deze 
behandeling
Een voordeel van de AFT-behandeling is dat 

het een weinig invasieve ingreep is: geen extra 

littekens, korte operatietijd, korte herstelduur. 

Daarnaast is het complicatierisico laag, waarbij 

de meest voorkomende complicatie vetnecrose 

is (tot 7%). Dit is een palpeerbare harde 

knobbel. Het nadeel van deze behandeling is 

dat er meerdere sessies nodig zijn: de patiënte 

krijgt meerdere ingrepen (en moet voor en na 

iedere ingreep de EVEBRA dragen). Er kan 

tijdens de ingreep namelijk niet te veel vet 

geplaatst worden in de borst. Dit omdat het 

vet niet getransplanteerd wordt met een 

bloedvat en dus voldoende ruimte moet 

hebben om te overleven. Als tijdens één 

ingreep te veel vet geplaatst wordt, is de kans 

op afsterven van vetcellen groot. Al met al 

ervaren vrouwen deze reconstructieoptie niet 

als simpel, maar als een lang en pittig traject.

De BREAST-trial 
Studie-opzet, doel en hypothese

De BREAST-trial is een landelijke multicenter 

gerandomiseerde studie waarbij AFT wordt 

vergeleken met de huidige gouden standaard: 

borstreconstructie met implantaten. 

Deelnemende centra waren het Maastricht 

UMC+, het voormalige VUmc, het Amphia 

ziekenhuis, Bronovo/Haaglanden MC, het 

Alexander Monro Ziekenhuis en Ziekenhuis-

groep Twente (ZGT). 

Vrouwen werden via loting ingedeeld in twee 

groepen: de AFT-groep of de implantatengroep. 

Doel van de studie was om aan te tonen dat 

AFT minstens even effectief is als 

borstreconstructie met implantaten. De 

primaire uitkomstmaat is de kwaliteit van 

leven, gemeten twaalf maanden na de laatste 

reconstructieve ingreep. Daarnaast werd in 

deze studie ook gekeken naar de veiligheid 

(oncologische en niet-oncologische 

complicaties), de kosteneffectiviteit, 

borstvolumes, het gevoel van de borst, 

tevredenheid met het lichaam en de 

esthetische resultaten. 

Inclusie- en exclusiecriteria
In aanmerking voor de studie kwamen 

niet-bestraalde vrouwen met een BMI onder 

de 30 die een borstamputatie ondergingen 

vanwege borstkanker. Daarbij mochten deze 

vrouwen geen bestraling hebben gehad: 

bestraling zorgt namelijk voor veel 

littekenweefsel, waardoor de kans op 

overleving van het vet heel laag is. Als een 

patiënte in aanmerking kwam voor de studie 

(ook beoordeeld door deelnemend plastisch 

chirurg), werd zij via loting ingedeeld in de 

prothesegroep of de AFT-groep (zie figuur 3). 

‘Het terugplaatsen van 
vetweefsel gaat het  

beste met heel kleine 
spuitjes’

 

Figuur 3. Studie-opzet van de BREAST-trial en de twee mogelijke behandelingen.
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Resultaten
Voorlopige resultaten van de BREAST-trial zijn 

positief: AFT-patiënten zijn tevreden en de 

behandeling blijkt veilig. AFT lijkt dus een 

effectieve en veilige optie te zijn voor 

niet-bestraalde vrouwen die hiervoor in 

aanmerking komen.

De nieuwe borstreconstructie in de 
operatiekamer
Momenteel wordt de AFT-behandeling in 

Nederland in negen centra aangeboden. Als 

deze nieuwe techniek vergoed gaat worden 

uit het basispakket, zullen ook andere centra 

aansluiten en zal de behandeling naar 

verwachting veel vaker worden uitgevoerd in 

Nederland. 

Het grootste verschil in de operatiekamer 

tussen de al gebruikelijke kleinvolume 

lipofilling en AFT is dat er meer vetweefsel 

geoogst moet worden. Het terugplaatsen van 

vetweefsel gaat het beste met heel kleine 

spuitjes (1-10 cc). Zo wordt het vet zo goed 

mogelijk verdeeld in de borst en hebben  

alle vetcellen voldoende ruimte om te 

overleven, aangezien er geen bloedvat 

meegetransplanteerd wordt. In tegenstelling 

tot de kleinvolume lipofilling zijn er meerdere 

sessies nodig om het gewenste volume te 

bereiken. 

Vervolgstudies
Tussen de definitieve resultaten van de 

BREAST-trial en het oordeel van het ministerie 

van VWS zit een paar jaar tijd. Om toch 

patiënten te kunnen blijven opereren met 

deze techniek, is er door het ministerie geld 

vrijgemaakt om AFT te blijven aanbieden in 

studievorm. In deze BREAST-II-studie hoeven 

we patiënten niet meer te randomiseren, zij 

kunnen direct kiezen voor AFT. Binnen het 

jaar was de capaciteit voor deze vervolgstudie 

vol; veel patiënten zijn dus inmiddels gestart 

met deze vorm van borstreconstructie. Het 

doel van de BREAST-II-studie is om de 

effectiviteit (gemeten als kwaliteit van leven) 

en veiligheid verder te onderzoeken, om zo 

de resultaten van de BREAST-trial te 

versterken. 

Een tweede vervolgstudie is de EVEBRA-

studie. Doel daarvan is om de effectiviteit 

(volumes) van het EVEBRA-apparaat te 

onderzoeken: is expansie voor (en na) de 

operatie wel nodig? 

Meer informatie
Meer informatie over de BREAST-studies, 

bijvoorbeeld over deelnemende centra en 

exacte inclusie- en exclusiecriteria, is te vinden 

op www.thebreasttrial.com.
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‘Afhankelijk van de  
resultaten van dit  
onderzoek zal de  
overheid bepalen  

of AFT als volledige  
borstreconstructie  

in het basispakket komt’
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Innovatie in het oog

Blindheid ontstaat vaak door schade aan het endotheel: de laag cellen die de binnenkant van  
het hoornvlies bekleedt. De remedie is een transplantatie met donorcellen. Helaas is er een groot tekort  

aan hoornvliesdonoren. Oogchirurg Ruth Lapid-Gortzak werkt mee aan een oplossing: endotheel gemaakt  
van kunststof. Een eerste studie bij mensen is succesvol afgerond.

Tekst: Mieke Zijlmans
Beeld: Shutterstock

Plastic schijfje moet tekort aan  
donorhoornvliezen oplossen

Goed en scherp kunnen zien begint bij een helder hoornvlies, de doorzichtige voorste laag van het oog.
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Goed en scherp kunnen zien begint bij 
een helder hoornvlies, de doorzichtige 
voorste laag van het oog. Aan de 
binnenkant ervan zit een flinterdun laagje 
cellen, het endotheel. Dit functioneert als 
een verzameling pompjes. Die pompjes 
verzorgen de vochthuishouding in het 
hoornvlies: ze pompen aan de achterkant 
oogvocht weg. Als het endotheel ‘stuk’ 
is, waardoor die pompjes onvoldoende 
functioneren, loopt het hoornvlies vol 
met oogvocht. Dat wordt daardoor dikker 
en verliest zijn transparantie, het wordt 
als het ware net zo ondoorzichtig als 
melkglas. Gevolg: slechter zicht, pijn of 
zelfs blindheid. Deze aandoening kan onder 
andere ontstaan door een infectie, een 
operatie of een ongeval. In Nederland is het 
voornamelijk een ouderdomskwaal. 

Donorhoornvlies
Oplossing voor de kwaal is het ‘kapotte’ 
endotheel vervangen door gezond weefsel 
van een donor. Dergelijke transplantaties, 
met menselijk donor-endotheel, zijn nog 
relatief nieuw; Nederlandse oogchirurgen 
doen ze sinds een jaar of twintig.
Vóór die tijd werd het hele hoornvlies 
vervangen door donorhoornvlies, 
legt oogchirurg Ruth Lapid-Gortzak 
uit. Dat is echter een ingrijpende en 
risicovolle operatie: ‘Er kunnen allerlei 
complicaties optreden, zoals afstoting, 
hechtingsproblemen, infecties of een acute 
bloeding. Het donorhoornvlies moet met 
de hand gehecht worden en moet overal 
dezelfde spanning hebben. Maar dat 
effect is vaak onvoldoende, waardoor je 
cilinderafwijkingen krijgt. Het hoornvlies 
wordt onregelmatig en het zicht wordt 
nooit optimaal.’
Het is daarom beter om, als de aandoening 
dat toelaat, alleen het endotheel te 
vervangen. Dat is een veel minder 
belastende operatie (zie kader), met voor 
de patiënten uiteindelijk een gunstiger 
resultaat. ‘Zij kunnen na herstel vaak 
ongeveer dezelfde bril weer op, want 

de bolling van het oog blijft hetzelfde. 
Dat komt doordat we voornamelijk de 
achterkant veranderen en niet de voorkant.’
Maar of nu het hele hoornvlies of slechts 
een deel ervan vervangen wordt, je hebt 
in beide gevallen donorhoornvliezen 
nodig, en daarvan zijn er niet genoeg. In 
Nederland komen er jaarlijks ongeveer 
1500 beschikbaar, terwijl er idealiter zeker 
2200 nodig zijn. Nog schrijnender zijn de 
tekorten in andere delen van de wereld: 
in Latijns-Amerika, Afrika en India is 
hoornvliesblindheid een groot probleem, 
maar transplantaties vinden er nauwelijks 
plaats bij gebrek aan donorhoornvliezen.

Veiligheidsstudie
Reden voor oogchirurg en -arts Ruth Lapid-
Gortzak om mee te werken aan een studie 
van de Israëlische start-up EyeYon Medical. 
Dat bedrijf probeert een breed beschikbare 
oplossing voor hoornvliesblindheid te 
ontwikkelen in de vorm van een schijfje 

van kunst-endotheel. Het gaat om een heel 
dun schijfje van hydrofiel acrylaat, een soort 
zacht plastic. Lapid-Gortzak: ‘Het is van 
hetzelfde materiaal als dat waarvan we al 
tientallen jaren lensimplantaten maken.’
Dit kunst-endotheel is nu voor het eerst 
bij mensen geïmplanteerd binnen een 
zogenaamde First in Human Safety study. 
Doel: onderzoeken of deze toepassing 
mogelijk en veilig is. Wereldwijd zijn 
inmiddels achttien blinde patiënten 
geopereerd aan de binnenkant van hun 
hoornvlies. Zeven van deze ingrepen zijn 
in Amsterdam UMC verricht door Lapid-
Gortzak. 
Ruim een jaar na de operaties zijn de 
resultaten bevredigend en bemoedigend te 
noemen: de patiënten hebben minder pijn. 
Bij vier van hen is het hoornvlies helderder 
geworden. Twee kunnen iets beter zien. 
Deze positieve resultaten ziet Lapid-Gortzak 
als een gunstige ‘bijvangst’, omdat het 
hier gaat om een veiligheidsstudie. Dat 
deze patiënten er misschien iets beter 
door kunnen zien, is mooi meegenomen. 
‘Uit veiligheidsoverwegingen hebben 
we gewerkt met mensen met een heel 
slechte prognose. Ik heb bewondering voor 
deze patiënten: ze zijn toch maar bereid 
om op deze manier bij te dragen aan 
wetenschappelijk onderzoek, opdat we op 
termijn anderen kunnen helpen.’

Het endotheel functioneert als een verzameling pompjes.

‘Uit veiligheids
overwegingen hebben 

we gewerkt met 
 mensen met een heel 

slechte prognose’
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Veel ontdekt
Ruth Lapid-Gortzak werkt sinds 2015 
mee aan de studie van de Israëlische 
onderneming. Ze werd daarvoor 
uitgenodigd omdat ze goede contacten 
heeft bij EyeYon Medical: een van de 
oogartsen die er werkt heeft haar in Israël 
opgeleid.
‘De afgelopen zes jaar hebben we op dit 
gebied veel ontdekt: we hebben bewezen 
dat het implantaat op zijn plek blijft, dat 
het hoornvlies gezond blijft en dat het 
doorzichtig blijft. Het werkt, de implantaten 
kunnen blijven zitten. En vooral: we hebben 
bewezen dat deze aanpak veilig is. Dat was 
het doel van de studie.’
Mede omdat blindheid door endotheel-
problemen veel voorkomt in de wereld, 
heeft de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) het onderzoek 

bestempeld tot break through technology. 
Daardoor staat er nu een fast track study 
in de startblokken, met driehonderd 
proefpersonen. Het onderzoek kan 
hierdoor in een stroomversnelling raken. 
Het benodigde kunst-endotheel wordt 
vooralsnog alleen gemaakt ten behoeve van 
dit onderzoek, er is (nog) geen industrie van 
deze zachte plastic schijfjes. 
Het kunnen toepassen van kunst-endotheel 
biedt wereldwijd perspectieven, stelt 
Lapid-Gortzak. ‘Hiermee worden deze 
transplantaties voor veel meer mensen 
bereikbaar en betaalbaar. Je hoeft niet meer 
op een donor te wachten totdat je iets 
kunt doen, het endotheel ligt bij wijze van 
spreken al klaar.’
En zo ingewikkeld is de ingreep niet eens, 
vindt Lapid-Gortzak: ‘Je hebt alleen een 
operatiekamer nodig en een toegewijde 
oogarts. Een oogchirurg die staaroperaties 
doet, kan dit ook. Deze plastic schijfjes 
kunnen mogelijk echt een verschil gaan 
maken.’

‘We hebben bewezen 
dat deze aanpak  

veilig is’

Endotheel-transplantaties: cijfers en feiten
Voor een transplantatie van het endotheel in het oog is tot op 
heden (een deel van) het hoornvlies nodig van een overleden donor. 
Helaas is er te weinig donorhoornvlies beschikbaar om iedereen die 
het nodig heeft te kunnen helpen. In 2020 werden in Nederland 
1498 operaties uitgevoerd waarbij donorhoornvlies werd gebruikt, 
daarnaast kwamen 717 mensen terecht op de wachtlijst voor zo’n 
hoornvlies. Daarmee is van alle wachtlijsten voor donororganen en 
-weefsels die voor hoornvliezen de op een na langste. Alleen de 
wachtlijst voor nieren is langer, die telde in 2020 828 personen.
Oogchirurg Ruth Lapid-Gortzak legt uit hoe een endotheel-operatie 
in zijn werk gaat: ‘Je haalt met een stomp haakje de zieke cellen uit 
de binnenkant van het hoornvlies. Vervolgens neem je het donor-
endotheel en dat rol je op. Dat rolletje spuit je in het oog. Het 
ontplooit zich daar als een soort pannenkoek. Vervolgens spuit je een 
luchtbelletje onder het donor-endotheel en het hoornvlies.’
Die ingespoten luchtbel wil van nature naar boven. De patiënt 
moet na de operatie een paar uur horizontaal blijven liggen. In 
die tijd zorgt de opwaartse kracht van de luchtbel ervoor dat het 
getransplanteerde endotheel tegen het eigen hoornvlies blijft 
aandrukken: de luchtbel ‘lijmt’ het geheel dus aan elkaar.
‘In menselijk donor-endotheel werken de ‘pompjes’ zoals altijd: zij 
pompen na de operatie het oogvocht weg’, legt de oogchirurg uit. 
In het kunststof van kunst-endotheel zitten echter geen pompjes, 
het materiaal is dicht. ‘Met deze kunststof schijfjes vervang je die 
versleten pompjes niet, maar je legt een barrière aan tegen het 
overvloedige oogvocht dat het hoornvlies dik en ondoorzichtig 
maakt. Om het implantaat heen zitten, in het weefsel van de patiënt, 
wel nog pompjes. Daardoor ontstaat er een nieuw, beter evenwicht 
in het hoornvlies. Wij dichten dus het lek – zoals Hansje Brinker 
zijn vinger in de dijk stak – waardoor het water niet meer naar het 
hoornvlies kan lopen.’

1500 hoornvliezen komen jaarlijks beschikbaar in Nederland  
via donoren. Om alle patiënten met schade aan het hoornvlies te  
kunnen helpen, heb je er minstens 2200 nodig.

Dit artikel stond eerder in Janus 1-2022; het populair-wetenschappelijke 
magazine van Amsterdam UMC.
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‘Ja, maar in 2022 hoeven we toch geen pijn meer te lijden?’
Deze uitspraak hoorde ik een tijdje terug van een patiënt nadat ze 
geopereerd was.

Als patiënten geopereerd zijn, dan hebben ze pijn. Sommige veel, 
sommige een beetje.
Gelukkig hebben we daar pijnstillers voor, om de de pijn te bestrijden. 
Logisch hoor ik u denken. Ja logisch. Behalve voor die mevrouw die 
ik dus trof, die vond het niet logisch.

In feite heeft ze natuurlijk gelijk. We hoeven ook geen pijn te 
lijden, maar om iets van pijn te voelen is volstrekt normaal. Tussen 
lijden en iets voelen zit een behoorlijk verschil. ‘Natuurlijk hoeft u 
niet te lijden, maar de pijn helemaal wegnemen kunnen we niet. U 
zult een beetje pijn blijven voelen, maar het moet wel acceptabel 
zijn.’ ‘Dat is het pas als de pijn verdwenen is.’

De pijnprikkel is bij iedereen hetzelfde, de pijnbeleving en het 
gedrag hierop niet. Het verschil zit hem in de nuance van het 
pijngedrag en hoe wij als zorgverleners daarmee omgaan. 
Natuurlijk helpen pijnstillers, en daarom geven wij die ook.  
Wij doen er alles aan om de pijn voor patiënten zo veel mogelijk 
te beperken. Maar naast pijnstillers kunnen alternatieven zoals 
afleiding, een waterijsje of alleen al het positief benaderen van de 
patiënt nog beter helpen. Het is niet voor niets wetenschappelijk 
bewezen dat waterijsjes helpen tegen pijn. Niet om hun pijnstillende 
werking, maar doordat suiker ervoor zorgt dat er endorfine 
vrijkomt. Endorfine zorgt er weer voor dat er minder pijn wordt 
ervaren. De pijnbeleving kan echt minder worden. De verwachting 
van pijn is ook gerelateerd aan de beleving.
 

De zwangere vrouw is ook een prachtig voorbeeld als we het 
hebben over de verwachting van pijn (verwachting van de 
zwangere … flauw). Laatst trof ik een zwangere vrouw die kwam 
voor een ruggenprik. Ze zei: ‘Ik wil graag pijnvrij bevallen.’ Ik 
ben dan geneigd om te zeggen: ‘We zijn hier niet in de Efteling, 
mevrouw’, maar tot nu toe heb ik dat nog altijd goed weten te 
onderdrukken. Pijnvrij bevallen is hetzelfde als douchen zonder nat 
te willen worden. Dat gaat niet. Ook niet met een ruggenprik. De 
dame in kwestie was stomverbaasd, en dus teleurgesteld dat ze 
nog iets zou voelen. 

Ook hier is de verwachting van de pijn, of beter gezegd de 
verwachting van de pijnstilling, compleet in tegenstrijd met de 
realiteit. Pijnstilling, in dit geval de ruggenprik, vermindert de pijn, 
maar neemt deze niet weg. We proberen het alleen draaglijker 
te maken. Daarvoor is een ruggenprik een prima methode, maar 
verwacht niet dat het een pijnvrije bevalling wordt. Ik zal overigens 
niet zeggen dat tijdens een weeënstorm een Raketje beter helpt 
dan een ruggenprik.

Pijn hoeft in 2022 niet ondraaglijk te zijn. Het gedrag en de 
verwachting bij pijn, dat is soms pas echt onverdraagbaar.

Don Roelofsen is recoveryverpleegkundige in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in  ’sHertogenbosch. In deze column 
komen vakgenoten en directe collega’s aan het woord. 
Meedoen? Mail naar redactie@lvo.nl.

Is er ook een 
pijnstiller tegen 
pijngedrag?

JULI 2022



Iedereen verdient 
goede zorg
In Afrika is een enorm tekort aan 
goed opgeleid medisch personeel.
Daarom traint Amref Flying Doctors 
zorgverleners in Afrika.

Doneer nu op amref.nl/zorgverleners 
of scan de QR-code. 

Verloskundige Jemimah uit Kenia: 
“ De geboorte van een baby is iets magisch.”
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Locatie:
Van Straten Medical
Rijnzathe 2, De Meern

Professional  
nu en straks
Een gevarieerd programma 

Kosten:
LVO leden € 75,- 
Niet-leden € 100,-
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H E T  J U I S T E  I N S T R U M E N T    V O O R  J E  T O E K O M S T !

Informatie en inschrijven:
www.lvo.nl
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Geboortefotografie  
op de OK

Fotografen Auke van de Kerkhof en Marieke Jager fotograferen geboortes. Ze doen dit niet alleen bij mensen 
thuis of op verloskamers, maar ook op operatiekamers. Beide fotografen hebben het keurmerk 
Geboortefotografie. Hiermee zijn zij aantoonbaar bekwaam in het vak van geboortefotograaf. 

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt
Foto’s: Auke van de Kerkhof en Marieke Jager

Marieke Jager: ‘Ik vang, samen met OK-medewerkers, als eerste een glimp op van de baby.’
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De geboorte van James
Een moeder in het MMC onderging een keizersnede.  
Zij schrijft over haar ervaringen met Auke van de Kerkhof,  
die de geboorte fotografeerde.

‘Het was 29 april 2022: de dag waar wij al heel lang naar uitkeken 
en een mijlpaal waarvan we niet zeker wisten of wij deze wel 
gingen halen. Tijdens onze 20-wekenecho werd vasa previa 
geconstateerd. Onze wereld stond op zijn kop en een lange 
ziekenhuisopname volgde. Het enige wat wij moesten doen 
was week 34/35 halen. Onze zoon kon dan met een geplande 
keizersnede ter wereld worden gebracht. De doktoren bespraken 
met ons hoe een keizersnede werd uitgevoerd en de kinderarts 
besprak alle noodzakelijke topics die horen bij een vroeggeboorte. 
De tranen rolden over mijn wangen bij de gedachte dat ik mijn zoon 
wellicht hierdoor niet kon vasthouden op de OK. Dat hij meteen 
met papa naar de medium care of NICU zou worden gebracht en ik 
wellicht pas uren later met hem herenigd zou worden.
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Hereniging tussen moeder en kind zien na de keizersnede. Moeder en zoon zien elkaar voor het eerst, twee uur na de geboorte.

En daar was Auke. Ze begreep precies wat ik als moeder zou missen. 
Haar missie was dat stukje vastleggen waar ik niet bij kon zijn of wat 
ik niet kon zien. De dag van de keizersnede zaten we vol spanning en 
plezier te wachten. Wij waren als eersten aan de beurt en wisten dat 
ons kind binnen afzienbare tijd geboren zou worden. Op de OK heeft 
Auke ons avontuur vastgelegd. Het zijn bijzondere en indrukwekkende 
foto’s van de keizersnede zelf. 
En toen kwam onze zoon ter wereld. Er gebeurt zo veel om je heen en 
alles gaat in een roes voorbij. Toen kwam daar het moment. Hij mocht 
ondanks zijn vroeggeboorte even bij mama. Bij het bekijken van deze 
foto’s rollen de tranen over mijn wangen. Auke heeft dit moment en 
onze emoties als nieuwe ouders zo mooi vastgelegd. 

Ook wilde ik de vasa previa zien die in mijn buik zat, wat voor mij 
een tikkende tijdbom was. Auke heeft voor mij de placenta, de 
navelstreng en het buikvlies vastgelegd. Je kunt op de foto’s duidelijk 
de blootliggende bloedvaten zien die over het buikvlies lopen.’
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Pilot geboortefotograaf op de OK
Het MMC deed dit jaar een pilot met twee geboortefotografen. 
Gedurende de pilot onderzochten de partijen of de afspraken 
die gemaakt waren rondom fotografie op de OK goed bevielen 
en of er een samenwerking mogelijk was. De fotografen kregen 
een keurmerk. Om het keurmerk voor geboortefotografie te 
krijgen, volgt de fotograaf een onafhankelijke procedure waarbij 
het hele bedrijf wordt doorgelicht. Zo wordt gekeken naar de 
aansprakelijkheidsverzekering en vindt een assessment plaats. 
Een onafhankelijke toetsingscommissie neemt de werkwijze van 

Samenzijn na de geboorte.

foto: Auke van der Kerkhof

de fotograaf onder de loep. Als alles aan de eisen voldoet, krijgt de 
geboorte fotograaf erkenning voor diens werk in de vorm van een 
keurmerk. 

Marieke Jager: ‘Zeker met de toenemende wildgroei in dit vak is 
het keurmerk echt een meerwaarde om je te onderscheiden, vooral 
bij de medisch professional. Ouders gaan voor de persoonlijke klik 
en de beelden, ziekenhuizen vinden vooral veiligheid, privacy en 
hygiëne belangrijk.’
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Vader en zoon gefotografeerd door bevoegde fotografen op de OK.

Wat houdt jullie werk als geboortefotograaf in?
Auke: ‘Geboortefotograaf zijn betekent wekenlang, 24/7 stand-by staan. 
Het vraagt om flexibiliteit van mijzelf en mijn gezin om op onverwachte 
momenten opgeroepen te worden. Je weet bovendien van tevoren nooit 
hoe lang een bevalling duurt. Maar geboortefotograaf zijn betekent 
ook dat ik getuige mag zijn van levensveranderende momenten en dat 
ik iemands verhaal in beeld mag vertellen. Ik leg vast wat met woorden 
zo moeilijk te vertellen is. Kracht, emoties, verbondenheid en die details 

die van betekenis zijn. Hoe een geboorteproces ook verloopt, de magie 
van nieuw leven en van verwondering is altijd voelbaar. Soms gaat dit 
samen met angst en spanning, op andere momenten met euforie en 
gelukzaligheid.’
Marieke: ‘Elk moment van de dag kan de telefoon gaan omdat er 
een kindje op komst is en de bevalling echt beginnen gaat. Bij alles 
wat ik plan, ben ik me ervan bewust dat ik mijn cameratas mee moet 
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nemen, bijvoorbeeld als ik naar vrienden ga. 
Of dat mijn koffertje achterin ligt, met een 
kussen, een deken en extra kleding. Voor een 
(geplande) sectio sta je ook vooraf op wacht, 
want sommige baby’s kunnen niet geduldig 
wachten tot het geplande moment. 
Die druk om altijd ‘aan’ te staan kun je 
ervaren als stress. Maar een geboren 
geboortefotograaf pakt haar ruimte op het 
moment dat het kan, en voegt zich met 

gemak naar de situatie als de telefoon gaat. 
Voor aanstaande ouders houdt geboorte-
fotografie in dat zij verzekerd zijn van mooi 
beeldmateriaal van de komst van hun kindje. 
Het gaat dan niet alleen om die ene minuut 
dat de baby ter wereld komt, maar eigenlijk 
over het hele verhaal van die dag. Dat kan 
in de thuissituatie zijn, of op de verloskamer 
of de OK in het ziekenhuis. Zeker als het 
medisch gezien even wat spannend geweest 
is, is het extra waardevol om het vastgelegd 
te hebben.’

Voor wie is geboortefotografie 
bedoeld?
Auke: ‘Een geboortefotograaf is er voor 
alle ouders die de geboorte van hun kindje 
levendig willen houden. Daarnaast kunnen de 
foto’s dienen als houvast, dragen ze bij aan 
de verwerking en laten ze zien wat ouders 
mogelijk is ontgaan.’
Marieke: ‘Er zijn veel vrouwen die bevallen 
via een keizersnede lastig vinden, alsof hun 
lichaam faalt. Voor deze groep kan het ook 
enorm belangrijk zijn om geboortefoto’s 
te hebben. Zo kunnen ze zien dat zij het 
echt zelf geweest zijn die het leven aan hun 
kindje meegegeven hebben. Hoe de baby 
ook ter wereld komt, het is de start van zijn 
of haar leven. En dat zijn momenten om te 
koesteren, voor altijd.’

Wat zijn jullie ervaringen op de OK? 
Auke: ‘Ik voel me bevoorrecht op 
verschillende OK's in Nederland te hebben 
mogen fotograferen. In het Radboudumc, 
Elkerliek Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, 
Maastricht UMC en nu ook in het Máxima 
Medisch Centrum. Ieder geboorteverhaal is 
uniek en telkens even bijzonder. Ik kan me 
alle ouders, hun kindjes, hun verhaal en de 
details die erbij horen nog herinneren. Maar 
de geboortes waarbij haast geboden was en/
of waarbij een kindje is komen te overlijden 
blijven mij het meest bij. Niet zozeer dat 

‘Ik leg vast wat met 
woorden zo moeilijk  

te vertellen is’

ik mij het verhaal beter kan herinneren, 
maar meer omdat ik ook die momenten 
meeleef en meevoel. Verdriet voelt zwaarder, 
waardoor het nog indrukwekkender en 
overweldigender wordt.’

Marieke: ‘Ik heb 61 bevallingen vastgelegd, 
waarvan vier op de OK. Het is enorm fijn 
om van een ziekenhuis het vertrouwen 
te krijgen in de vorm van toegang tot de 
OK. Het ene ziekenhuis is er makkelijker 
in dan het andere, en nog lang niet alle 
ziekenhuizen hebben een samenwerking 
met geboortefotografen. Het keurmerk heeft 
er mede voor gezorgd dat bijvoorbeeld het 
Máxima Medisch Centrum het aangedurfd 
heeft om een pilot te doen met fotografen 
met zo’n keurmerk. En met succes, want 
sinds 1 mei 2022 hebben Auke en ik een 
officiële samenwerking met het MMC!
De sectio’s die ik vastlegde, heb ik als heel 
bijzonder ervaren. Het is even wennen, zo’n 
OK-outfit, klompen en een mutsje op, maar 
dat went snel. Ondanks dat het een heel 
andere manier van bevallen is, vind ik het 
prachtig. Ook voel ik me stiekem bevoordeeld 
omdat ik, samen met OK-medewerkers, als 
eerste een glimp van de baby opvang. Dat 
kersverse leven, die eerste ademhaling, die 
armen die zich ontvouwen … daar mag je me 
altijd voor (wakker) bellen!’
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‘Wakkere hersenoperatie’ bij glioblastoom

Onderzoekers van het Erasmus MC 

Hersentumorcentrum zijn de eersten die 

aantonen dat zo’n ‘wakkere hersenoperatie’ 

een goede optie is voor patiënten met een 

glioblastoom. Bij een dergelijke operatie doet de 

patiënt spraak- en bewegingstesten terwijl de 

neurochirurg de tumor verwijdert. Het voordeel 

daarvan is dat er meer tumorweefsel verwijderd 

kan worden, zonder schade aan te richten aan 

de hersenfuncties.

Persoonlijke voorkeur
Hersenoperaties waarbij de patiënt wakker 

is waren al gemeengoed voor langzaam 

groeiende hersentumoren; de laaggradige 

gliomen. Voor het agressievere glioblastoom 

is de operatiestrategie minder duidelijk. 

Kleinere en minder goed uitgevoerde studies 

gaven tot nu toe geen uitsluitsel over bij 

welke patiënten een wakkere operatie een 

goede keuze is.

Chirurgen vertrouwen daarom op hun 

persoonlijke voorkeur en ervaring. ‘Het kan 

tussen ziekenhuizen en chirurgen verschillen of 

gekozen wordt voor een wakkere operatie of 

een operatie onder narcose’, legt neurochirurg 

en recentelijk benoemd hoogleraar oncologische 

neurochirurgie Arnaud Vincent uit.  

‘Wij geloven in de wakkere operatie en willen 

laten zien dat dit heel goed te doen is bij 

patiënten met een glioblastoom.’

Tumorweefsel
Dat bleek inderdaad het geval. Een analyse 

van gegevens van 1047 geopereerde 

patiënten wees uit dat patiënten met name 

baat hebben bij een wakkere ingreep als zij 

onder de 70 jaar zijn en voorafgaand aan 

de operatie in relatief goede conditie zijn, 

met weinig neurologische klachten. Bij hen 

kon meer tumorweefsel worden verwijderd, 

ze hadden minder neurologische klachten 

na de operatie en ze overleefden een aantal 

maanden langer.

Bij oudere patiënten die in minder goede 

conditie waren en meer neurologische 

klachten hadden leverde een wakkere 

operatie geen overlevingswinst op. Bij hen 

was de wakkere operatie vooral nuttig om 

veiliger te opereren en zo veel mogelijk 

tumorweefsel weg te halen. De patiënten 

met een glioblastoom werden geopereerd 

tussen 2010 en 2020 in hersentumorcentra in 

Rotterdam, Den Haag, Leuven en Boston. De 

onderzoekers rapporteren hun bevindingen in 

The Lancet Oncology.

Ultieme bewijs
De wetenschappers hopen dat hun resultaten 

andere neurochirurgen helpen om de optimale 

keuze te maken voor hun patiënten met 

een glioblastoom. Twee vervolgstudies (de 

SAFE-trial en de PROGRAM-studie) moeten de 

resultaten bevestigen. ‘Dat wordt hopelijk het 

ultieme bewijs voor de veiligheid en het nut 

van een wakkere hersenoperatie bij patiënten 

met een glioblastoom’, aldus neurochirurg in 

opleiding Jasper Gerritsen.

Meer informatie: tinyurl.com/yc4s8r6n

Patiënten met de kwaadaardige hersentumor glioblastoom zijn gebaat bij een 
operatie waarbij ze wakker blijven. Met name voor relatief fitte patiënten onder 
de 70 jaar kan het maanden overlevingswinst opleveren. Dat blijkt uit een studie 
onder ruim 1000 patiënten met een glioblastoom.
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CHIRURGISCH NIEUWS

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

Sinds de invoering van het landelijk 

bevolkingsonderzoek in 2014 wordt 

darmkanker in een eerder stadium 

ontdekt. ‘Het aantal kleine/beginnende 

darmtumoren in de dikke darm en 

endeldarm dat wordt gevonden, is fors 

toegenomen’, zegt MDL-arts Ramon-

Michel Schreuder van het Catharina 

Ziekenhuis. ‘Wij kunnen deze vroege 

tumoren in de dikke darm tegenwoordig 

met endoscopische technieken verwijderen, 

zodat een chirurgische ingreep hiervoor 

niet meer nodig is. Patiënten gaan na een 

endoscopische ingreep dezelfde dag nog 

naar huis.’

Endoscopische mucosale dissectie
De eerste techniek is de zogenoemde 

endoscopische mucosale dissectie (ESD). 

Met een mesje wordt de darmtumor van 

binnenuit los gepeld van de onderliggende 

spierlaag. Schreuder: ‘Groot voordeel is dat 

de tumor in één stuk wordt verwijderd. Dat 

maakt het voor de patholoog eenvoudiger 

om de tumor te onderzoeken.’ Voor 

een ESD is de grootte van de tumor niet 

van belang, zolang deze maar niet in de 

spierlaag groeit.

Endoscopische full-thickness resectie
De andere techniek is de endoscopische 

full-thickness resectie (eFTR). Deze techniek 

kan worden gebruikt bij tumoren tot en 

met een grootte van 2 centimeter. Bij een 

eFTR wordt niet alleen de tumor verwijderd, 

maar ook de hele darmwand eronder. ‘Met 

een paktang trekken we de darmtumor 

geleidelijk in een cap. Onder de tumor 

wordt vervolgens een klem aangebracht, 

waarna de tumor net boven de klem wordt 

doorgesneden. Het gaatje dat in de darm 

ontstaat is dus al afgesloten voordat het 

is losgesneden’, legt Schreuder uit. ‘Het 

klemmetje dat achterblijft in de darm 

laat op den duur vanzelf los en gaat via 

de ontlasting mee naar buiten. Patiënten 

merken hier niets van.’

Orgaansparend behandelen
Het multidisciplinaire darmkankerteam 

van het Catharina Kanker Instituut heeft 

zich de afgelopen jaren toegelegd op het 

orgaansparend behandelen van darmkanker. 

‘Met succes’, zegt chirurg-oncoloog Pim 

Burger. ‘De genoemde behandelingen 

zijn slechts twee van de vele technieken 

die in het Catharina Ziekenhuis worden 

ingezet om patiënten met darmkanker 

optimaal te behandelen, als het kan 

zonder operatie. Sinds kort kunnen we 

bijvoorbeeld ook endeldarmkankertumoren 

van binnenuit bestralen met de Papillon: een 

bestralingsapparaat waar er in Nederland 

maar twee van zijn en waarmee we ook 

bij grotere tumoren een operatie kunnen 

voorkomen. We kunnen patiënten alle 

mogelijke behandelingen aanbieden, 

met maatwerk voor elke patiënt.’ Het 

Catharina Ziekenhuis is in Nederland voor 

ziekenhuizen een belangrijk verwijscentrum 

voor endeldarmkanker. 

Multidisciplinair
In het Catharina Kanker Instituut wordt 

gewerkt met een multidisciplinair team 

dat bestaat uit MDL-artsen, oncologisch 

chirurgen, radiotherapeuten, medisch 

oncologen en verpleegkundig specialisten. 

Binnen een week na de diagnose wordt 

de patiënt hierin besproken. De artsen 

bespreken de uitslag direct met de patiënt 

op een gecombineerde poli met de MDL-

arts en de chirurg.

Catharina Ziekenhuis voorkomt darmkanker- 
operaties met speciale technieken

De maag-darm-leverartsen (MDL-artsen) in het Catharina Ziekenhuis hebben in 
de afgelopen drie jaar 150 grote darmkankeroperaties weten te voorkomen. De 
specialisten gebruiken twee innovatieve technieken die het mogelijk maken om 
darmtumoren met een flexibele slang (colonoscoop) via de anus te verwijderen. Het 
Catharina Ziekenhuis is hiermee een van de weinige niet-academische ziekenhuizen 
in Nederland waar beide endoscopische behandelingen worden uitgevoerd. 
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Nieuwe methode opsporen schildwachtklier

Het vinden van de schildwachtklier is 
belangrijk om eventuele uitzaaiingen bij 
borstkanker te kunnen opsporen. ‘We 
maken sinds maart dit jaar gebruik van 
een fluorescerend groen contrastmiddel 
(ICG) dat we tijdens de operatie inspuiten’, 
vertelt oncologisch chirurg Annemiek 
Doeksen. ‘Voorheen was een dag voor de 
operatie een schildwachtklieronderzoek 
nodig door het toedienen van een 
radioactieve vloeistof en het maken 
van een scan. Dit is in Nederlandse 
ziekenhuizen de gebruikelijke methode 
om de schildwachtklier te vinden. Uit 
onderzoek blijkt dat de nieuwe manier veel 
sneller en vriendelijker is voor de patiënt. 
Het werkt ook prettiger, maakt de planning 
van operaties eenvoudiger en uiteindelijk is 
het goedkoper.’
 
Twintig jaar 
‘De schildwachtklier zit bij iedereen op 
een andere plek, meestal in de oksel’, legt 
Doeksen uit. ‘Al meer dan twintig jaar 
sporen we de schildwachtklier op door een 
schildwachtklieronderzoek. Meestal gebeurt 
dit een dag van tevoren. Het onderzoek vindt 
plaats bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde 
en duurt tweeënhalf uur. De patiënt krijgt een 
radioactieve vloeistof in de borst ingespoten. 
Daarna maken we een scan waarmee we 
de locatie van de klier kunnen bepalen. De 
radioactieve stof geeft een kleine dosis straling 
af. Met een apparaat dat radioactiviteit 
kan meten, kunnen we tijdens de operatie 

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht is het eerste ziekenhuis in 
Nederland dat bij borstkankerpatiënten niet langer een radioactief, maar een 
fluorescerend contrastmiddel toepast om de schildwachtklier te vinden. Voor 
de patiënt is de nieuwe werkwijze minder belastend. Ook voor de oncologisch 
chirurgen en het ziekenhuis heeft deze techniek praktische voordelen. 
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Eileiders verwijderen voorkomt eierstokkanker in de toekomst

Op dit moment kan nog niet iedere 
vrouw kiezen of ze tijdens een geplande 
gynaecologische buikoperatie de eileiders 
wil laten weghalen. ‘In het kader van het 
Stop OVarian Cancer implementatie-project 
(STOPOVCA), gefinancierd door het KWF, is 

Vrouwen die een gynaecologische buikoperatie ondergaan kunnen zonder 
risico’s in diezelfde operatie ook meteen de eileiders laten verwijderen. Dit om 
eierstokkanker in de toekomst te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek  
van Laura van Lieshout, die in mei promoveerde aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen op haar promotieonderzoek Overcoming the Silent Lady Killer.

de schildwachtklier vinden en vervolgens 
verwijderen. Dit is belangrijk om eventuele 
uitzaaiingen op te sporen. Deze methode 
werkt overigens nog steeds prima.’

Blacklight
‘Waarom we dan toch kiezen voor een andere 
techniek? Omdat die veel voordelen biedt, 
in de eerste plaats voor de patiënt’, vertelt 
Doeksen. ‘De techniek met het fluorescerend 
groene contrastmiddel is niet nieuw. We 
gebruiken deze techniek bijvoorbeeld al bij 
lever- en darmchirurgie. We injecteren hierbij 
de stof indocyanine groen (ICG). Die stof 
maakt dingen zichtbaar in het donker door er 
een speciale lamp op te richten. Je kunt het 
vergelijken met blacklight.
Deze techniek is internationaal al eerder 
gebruikt bij borstkanker, maar in Nederland 
nooit eerder zo toegepast. Wij hebben hier 
onderzoek naar gedaan door bij meer dan 
honderd patiënten beide technieken in te 
zetten. Ons onderzoek toonde aan dat de 
ICG-techniek veilig is en even goed werkt als 
de methode met de radioactieve vloeistof. 
Daarnaast zijn er ook andere voordelen. Het 
belangrijkste is dat het vriendelijker is voor 
de patiënt; het betekent een onderzoek 
minder. Dat scheelt stress voorafgaand 
aan de operatie. Sinds maart voeren we 
het schildwachtklieronderzoek dan ook bij 
bijna alle borstoperaties op deze manier 
uit. In sommige gevallen doen we het niet, 
bijvoorbeeld als we een andere afvoerroute 

van het lymfevocht verwachten. Dit kan 
voorkomen na een eerdere operatie.’ 

Prettiger 
De ICG-techniek heeft nog meer voordelen. 
‘Het scheelt de patiënt een onderzoek en 
een rit naar een andere locatie (de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde is in Nieuwegein, 
het borstcentrum in Utrecht). En we zijn niet 
meer afhankelijk van een andere afdeling. 
Dat maakt de logistiek en het plannen van 
de operaties makkelijker. Daarnaast is het 
voor ons als chirurgen prettiger werken. Wij 
houden van zien wat we doen. We kunnen 
door deze techniek goed zien welke route 
het tumorvocht aflegt en welke lymfeklier we 
moeten verwijderen. Verder is de techniek 
makkelijk te leren. Binnen ons team van 
oncologisch chirurgen had iedereen het snel 
onder de knie.’

Uitzaaiingen 
De schildwachtklier is de eerste lymfeklier 
waarin kankercellen vanaf de tumor terecht 
kunnen komen. Een andere naam voor deze 
lymfeklier is poortwachtersklier of sentinel 
node. Om te onderzoeken of er uitzaaiingen 
zijn, verwijdert de chirurg de schildwachtklier 
tijdens de operatie. Het weefsel gaat 
vervolgens voor onderzoek naar de patholoog. 
Als er geen kankercellen in de schildwachtklier 
zitten, is de kans op uitzaaiingen in de andere 
lymfeklieren klein. Zijn die er wel, dan is een 
vervolgbehandeling nodig.

er een keuzehulp ontwikkeld om vrouwen 
te helpen bij het maken van die keuze’, legt 
promovenda Laura van Lieshout uit.
De eileiders hebben, na een voltooide 
kinderwens, geen andere functie meer. 
‘Omdat de risico’s van een buikoperatie 

groter zijn dan het risico op het krijgen van 
eierstokkanker, is het preventief verwijderen 
van de eileiders niet verstandig. Maar 
als een vrouw toch een gynaecologische 
buikoperatie moet ondergaan, dan is het 
veilig om de eileiders direct in dezelfde 
operatie te verwijderen. Deze zogenaamde 
opportunistische salpingectomie, zou 
standaard besproken moeten worden met 
elke vrouw die geen kinderwens meer 
heeft’, legt Laura van Lieshout uit.
Laura’s begeleider, gynaecoloog-oncoloog 
dr. Jurgen Piek van het Catharina 
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Mini-nieren kweken beter begrip van zeldzame nierziekte

Het nefrotisch syndroom is een zeldzame 
nieraandoening waarbij de filtertjes in de 
nieren niet goed werken. Hierdoor verliest het 
lichaam belangrijke eiwitten. Deze komen in 
de urine terecht en worden uitgeplast. Over 
het ontstaan van de aandoening is nog 
weinig bekend. Via kleine mini-nieren die in 
het lab worden ontwikkeld, proberen 
onderzoekers meer te weten te komen over 
de oorzaak van deze zeldzame ziekte. 
 
Twee millimeter
De mini-nier of nierorganoïde lijkt qua 
samenstelling op een echte nier, maar dan in 
miniatuur: het is een heel klein stukje weefsel 
van ongeveer twee millimeter doorsnede. 
Onderzoekers van het Radboudumc 
gebruiken stamcellen om deze mini-nieren te 
ontwikkelen. Hoofdonderzoeker Jitske 
Jansen: ‘We hebben een bepaald type 
stamcel gebruikt dat door middel van een 
geavanceerd kweekrecept uitgegroeid is tot 
een nierorganoïde. Hierin kunnen we 
moleculaire processen bekijken die leiden tot 
schade aan niercellen.’

Organoïde ziek maken
De onderzoekers waren in het bijzonder 
benieuwd naar de cellen die een belangrijke 
rol spelen bij het nefrotisch syndroom: de 
nierfiltercellen ofwel podocyten. Deze cellen 
zorgen er namelijk voor dat eiwitten in het 
lichaam blijven. Als in die cellen iets 
misgaat, lekken eiwitten weg en ontstaat 

Nierorganoïden zijn kleine mini-nieren die in het lab gekweekt worden met 
behulp van stamcellen. Ze dragen het beste bij aan meer begrip van de oorzaak en 
mogelijke behandelingen van nefrotisch syndroom. Onderzoekers van onder meer 
het Radboudumc laten zien dat deze organoïden ook als basis kunnen dienen voor 
onderzoek naar andere zeldzame nierziekten.

het nefrotisch syndroom. Dit wilden de 
onderzoekers nabootsen in de 
nierorganoïde. ‘We wilden de organoïde 
ziek maken, en dat is gelukt. De zieke 
podocyten in de nierorganoïde zagen er 
vergelijkbaar uit met die in de nieren van 
patiënten met het nefrotisch syndroom’, 
aldus Jansen. Nu kunnen zij en collega-
onderzoeker en groepsleider Bart Smeets 
het ontstaan van het nefrotisch syndroom 
beter bestuderen. Jansen: ‘Dit betekent de 
hele ijsschots onderzoeken in plaats van 
alleen het topje van de ijsberg.’ Deze 
proefdiervrije onderzoeksmethode kan wat 
Jansen betreft op termijn ook ingezet 
worden bij andere zeldzame nierziekten. 
 
CRISPR-Cas9
Met behulp van organoïden kan Jansen bij 
individuele patiënten kijken welke 
achterliggende oorzaak het nefrotisch 
syndroom heeft, én dat mogelijk verhelpen. 
‘We kunnen mini-nieren maken van gezonde 
stamcellen, maar ook van stamcellen die 
afkomstig zijn van het bloed van patiënten. 
De cellen in die mini-nieren hebben dan 
dezelfde afwijking als de niercellen in de 
patiënt. Dit geeft ons veel meer inzicht in het 
ontstaan van de aandoening. Want we weten 
wel dat het de podocyt is die er een grote rol 
in speelt, maar hoe het kómt dat die podocyt 
niet werkt, dat kan verschillen per patiënt. 
Met behulp van een techniek waarmee DNA 
hersteld kan worden, CRISPR-Cas9, lukte het 

de onderzoekers de afwijking te corrigeren. 
Jansen: ‘Met deze kennis kunnen we binnen 
ons Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten 
betere behandelingen ontwikkelen en 
toepassen dan tot nu toe.’ 
 
Alternatief 
En nieuwe behandelingen zijn hard nodig. 
Het enige werkende medicijn voor kinderen 
met nefrotisch syndroom is tot nu toe 
prednison, maar dat geeft zware en 
vervelende bijwerkingen. Alternatieven 
hiervoor zijn van harte welkom, beaamt 
Michiel Schreuder, hoogleraar 
kindernefrologie. Hij ziet veel patiënten in 
het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, 
dat voorop loopt in de zorg voor en 
onderzoek naar zeldzame en ernstige 
nierziekten bij kinderen. ‘Tot op heden is 
nog niet veel bekend over het ontstaan van 
het nefrotisch syndroom. De ziekte treft 
jaarlijks zo’n 500 mensen, van wie 55 tot 60 
kinderen. We zien dus voor wie we dit 
onderzoek doen.’ 

Meer informatie: tinyurl.com/3vje5evz

Ziekenhuis in Eindhoven, toonde in 2004 
als eerste in de wereld aan dat afwijkingen 
die wijzen op een voorstadium van kanker 
bij vrouwen met een erfelijk verhoogd 
risico op eierstokkanker niet in de eierstok, 
maar in de eileiders gevonden worden. 
Later onderzoek van andere groepen 
uit de wereld laat hetzelfde zien. Er zijn 
aanwijzingen dat de eileiders ook bij de 
niet-erfelijke vorm van eierstokkanker in 
minimaal 60 procent van de gevallen de 
veroorzaker zijn van eierstokkanker.
Die onderzoeksresultaten hebben Piek 
aangespoord om te onderzoeken of het 
mogelijk is om in een eerder stadium 

op een veilige manier de eileiders te 
verwijderen om zo later kanker te 
voorkomen. ‘Eierstokkanker heeft de 
bijnaam silent lady killer. Het is de meest 
dodelijke vorm van alle kankers van het 
vrouwelijk genitaal, omdat het meestal 
pas in een laat stadium ontdekt wordt. 
Eierstokkanker wordt jaarlijks in Nederland 
bij ongeveer 1300 vrouwen vastgesteld; elk 
jaar sterven ongeveer 1000 vrouwen aan 
deze vorm van kanker. Door vrouwen een 
keuze te geven, en door het bespreekbaar 
te maken, kunnen we dat aantal naar 
beneden krijgen.’
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COLUMN

‘Meer lezen, meer filosofie, meer films kijken, langzamer spreken 
en denken, meer vragen stellen, verschillen opsporen en in stand 
houden, niet bang zijn voor ethiek en esthetiek, soms even niets 
doen, je innerlijke profiel in kaart brengen, jezelf op het spel zetten, 
de ander ontregelen, het systeem fucken, proberen anderen zo goed 
mogelijk te maken, weten dat je het zelf ook niet weet, cynisme 
inruilen voor ironie, het gebruik van clichés ongenadig hard afstraffen 
en het cultiveren van lichtheid en een algemene liefde voor dieren, 
kinderen en de medemensch.’

Bovenstaande woorden zijn het slotakkoord van een verhaal 
dat filosoof Menno de Bree recent hield voor de dokters van het 
Dijklanderziekenhuis en de huisartsen van de regio Hoorn en 
Purmerend. De Bree hekelde de lijdzame houding van dokters, maar 
ook van zorgpersoneel  in het algemeen. Volgens De Bree is de zorg 
een systeem geworden waar ‘instrumentalisering’ de klok slaat: waar 
alleen oog is voor oplossingen richting een bepaald doel. Dat doel 
moet nut hebben en meetbaar zijn, waardoor er weinig ruimte is om 
na te denken over de zin van een oplossing. Dit nuttigheidsdenken 
is een soort kapitalisme. Alles en iedereen moet zo efficiënt mogelijk 
worden ingezet. Een goede arts is iemand die zo goed mogelijk in dat 
systeem past. En zo gaat het arts-zijn een groot deel van je identiteit 
bepalen. Je bent wat je doet. Dit leidt binnen de artsenwereld tot 
groepsvorming en een socialisatieproces dat weinig ruimte laat voor 
individualiteit. Eenheidsworst met een hoge innerlijke drive, anders 
ga je de zorg niet in. Het gevaar van altruïsme is dat je dat kunt 
uitbuiten: je kunt een hoge claim leggen op de tijd en de energie 
van deze mensen. De Bree was ooit op een congres met dokters 
waar meer dan de helft aangaf zijn eigen zoon of dochter de studie 
geneeskunde af te raden.

Een somber verhaal. De Bree verlaat de zaal met om zijn schouder 
een tas met een tekst erop van de filosoof Arthur Schopenhauer: 
‘Het ergste moet nog komen’. Hij laat ons in vertwijfeling achter. We 
hebben een prachtig vak, werken met hart en ziel in ons ziekenhuis 
en proberen een goede balans te vinden tussen het werk en ons 
privéleven, maar zulke lijdzame en monomane kuddedieren zijn we 

toch ook weer niet? De Bree is een meester in de uitvergroting en het 
voorhouden van de ‘vervormende lachspiegel’. Niet alleen in de zorg 
maar ook in andere sectoren van de samenleving is de mens geen 
doel meer, maar een middel. Het systeem is belangrijker geworden 
dan de mens. Misschien is dat wat u voelt als u uw zoveelste extra 
dienst zonder een adequate vergoeding draait. Misschien is dat wat u 
al vermoedt als uw manager het heeft over een ‘efficiëntieslag’ maar 
het eigenlijk heeft over een volgende bezuinigingsronde. We worden 
als personeel op de werkvloer verantwoordelijk gemaakt voor het 
terugdringen van de kosten van de toenemende vergrijzing en de 
toenemende zorgvraag in de samenleving. We voelen de verschraling 
van onze werkomgeving als we langzaam maar zeker met minder 
geld en minder mensen de toenemende werkdruk op ons moeten 
nemen. Vervreemd van onze oorspronkelijke idealen, kijken we vaker 
naar afvinklijsten dan in de ogen van onze patiënt. We accepteren 
lijdzaam dat de ziekenhuizen zich geleidelijk aan gevuld hebben  
met kwaliteitsfunctionarissen, databeheeranalisten en zinnige-
zorgmanagers. We hebben het laten gebeuren, mede omdat de 
samenleving, de zorg, maar ook de mens zelf zoveel complexer lijken 
geworden. En zo is een ziekenhuis zelf verworden tot een complex 
systeem waar je jezelf als zorgmedewerker kunt laten anonimiseren 
tot eenheidsworst. En voor je het weet lijk je op die flitsbezorger die 
voor een mager loontje met weinig arbeidsrechten zich de hele dag 
inspiratieloos uit de naad trapt. Dit alles in de lijn van Schopenhauer, 
die al voorspeld had dat het nog erger zou worden. Zo somber 
hoeven we gelukkig niet te eindigen, De Bree deed dat ook niet. 
Hoe te voorkomen dat onze ziekenhuizen gaan lijken op efficiënte 
productiecomplexen gelijkend op iPhone-fabrieken of Toyota-
garages? Daarvoor verwijs ik u terug naar het begin van mijn verhaal. 
Als u zich wat oefent in de adviezen van De Bree is er hoop voor uzelf 
en uw omgeving. Ga morgen tussen de middag een keer niet in de 
koffiekamer zitten maar maak een wandeling rond het ziekenhuis. 
Voorbij de eenheidsworst.

Pieter Poortman is algemeen, oncologisch en  
gastrointestinaal chirurg in het Dijklander Ziekenhuis  
in Purmerend/Hoorn.

Ontregelen
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Verduidelijking van een 
onbegrepen orgaan 
Biografie van de baarmoeder. Het ingenieuze orgaan dat vaak niet begrepen wordt.  

Dit is de titel van het boek dat gynaecoloog Marlies Bongers en publiciste Corien van Zweden 
schreven. Zij proberen het onbegrepen orgaan te verduidelijken. Op deze bladzijden lees  

je delen uit de eerste hoofdstukken.

Tekst: Marlies Bongers en Corien van Zweden

De baarmoeder is de plek waar we allemaal 
begonnen zijn. Ze is welbeschouwd ons eerste 
huis. Een donker en vochtig onderkomen dat 
rustig meerekt naarmate wij ons ontwikkelen 
van een klompje cellen tot een baby met alles 
erop en eraan. Totdat de rek er echt wel uit is 
en de baarmoeder besluit dat het tijd is om te 
gaan baren.
Baren is de corebusiness van de baarmoeder, 
en daar valt in de regel dan ook de nadruk op 

Nieuw leven voortbrengen is een belangrijke 
en indrukwekkende taak die de baarmoeder 
van oudsher met verve heeft vervuld. Maar 
nu Nederlandse en Vlaamse vrouwen 
tegenwoordig tijdens hun leven gemiddeld 
nog maar 1,55 kind baren, is de
tijd dat hun baarmoeder zich met haar 
kerntaken bezighoudt, erg beperkt 
geworden. Aan zwanger zijn en baren 
wordt niet meer dan 2 procent van de tijd 

als we het over baarmoeders hebben. Dat is 
niet zo gek, want de prestatie die de zwangere 
en vervolgens barende baarmoeder levert, 
is spectaculair: een holle spier, die niet veel 
groter is dan een peer, weet zichzelf in het 
tijdsbestek van negen maanden te vergroten 
tot vijfhonderd keer haar oorspronkelijke 
formaat. En creëert aldus de behuizing waarin 
een compleet mensje kan groeien. En soms 
zelfs twee of meer mensjes tegelijk.

Baarmoeder met twee eileiders en twee eierstokken. 
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besteed die iemand met een baarmoeder 
gemiddeld te leven heeft.
In de overige 98 procent van het leven 
heeft de baarmoeder allerlei taken, en 
die verschillen per levensfase. In de eerste 
twaalf, dertien jaar van het leven trekt de 
baarmoeder in de regel weinig aandacht. In 
haar schuilhoek in het bekken is ze
rustig bezig met uitgroeien. Als de puberteit 
zich aandient, doet de baarmoeder 
voor het eerst van zich spreken door, in 
nauwe samenwerking met hormonen, de 
maandelijkse menstruatiecyclus op touw te 
zetten. Daar gaat ze – los van eventuele
zwangerschappen – een jaar of veertig 
onverdroten mee door. In de overgangsjaren 
wordt diezelfde cyclus met de nodige 
tamtam weer afgebroken, waarna 
gemiddeld nog zo’n dertig levensjaren 
volgen met een baarmoeder-in-ruste.
Zolang er geen sprake is van zwangerschap, 
zit de baarmoeder goed verstopt tussen de 
blaas en de endeldarm. Van buitenaf is ze 
niet te zien of te voelen. Wanneer ze de 
aandacht trekt, is dat meestal vanwege haar 
vermogen tot krachtig samentrekken.
Als ze dat doet als onderdeel van een 
orgasme, verhogen haar contracties het 
genot, al wordt dat door de een sterker 
ervaren dan door de ander. Beruchter zijn de 
samentrekkingen van de baarmoeder tijdens 
de maandelijkse bloedingen.
Die kunnen zorgen voor een krampende 
pijn, die door zestig tot tachtig procent 
van de vrouwen die menstrueren als 
onaangenaam of zeer onaangenaam wordt 
ervaren.

mensen die meer willen weten over dit 
ingenieuze orgaan en willen begrijpen wat 
het hebben van een baarmoeder zoal kan 
betekenen.

We hopen met dit boek ook een bijdrage 
te leveren aan de verdwijning van het taboe 
op al die problemen die met baarmoeders 
samenhangen: het bloedverlies tijdens de 
menstruatie, de soms zeer hevige krampen, 
de ziektes die baarmoeders kunnen treffen 
en de opvliegers en andere klachten die 
kenmerkend zijn voor de menopauze.
Wat zou het mooi zijn als jonge meisjes 
hun buikpijn en hun tampons niet 
meer angstvallig hoeven te verstoppen. 
Als een vrouw zonder aarzeling tegen 
haar werkgever kan zeggen dat ze een 
dagje thuis blijft werken omdat ze hevig 
menstrueert.

En als een andere vrouw zonder gêne kan 
vragen of haar werktijden tijdelijk kunnen 
worden aangepast, omdat ze vanwege de 
overgang nachtenlang wakker ligt.
Wat zou het mooi zijn als we voortaan 
allemaal zonder schaamte en met kennis 
van zaken kunnen spreken over alles wat de 
baarmoeder aangaat.

Peervormige spier in de 
bekkenholte
Over de anatomie van een ingenieus orgaan 
en wat er zoal mis kan gaan

Het is even zoeken in een wereld van zacht 
glanzend rozerood, maar dan is zij daar, 

Baarmoeders zijn veelzijdige organen. Ze 
bezorgen last en plezier, ze kunnen trots 
oproepen, maar ook hevige schaamte, ze 
kunnen invloed hebben op het humeur, 
op het gevoel van welbevinden, zelfs op 
de identiteit. Biologisch gezien horen 
baarmoeders bij het lichaam van mensen die 
als vrouw geboren zijn, maar niet iedereen 
met een baarmoeder identificeert zich als 
vrouw. Ook transmannen en non-binaire 
personen kunnen een baarmoeder hebben.
Met dit boek willen we de biografie 
schrijven van een interessante en complexe 
spier die veel meer blijkt te zijn dan alleen 
maar een barend orgaan. We vertellen 
het verhaal van de baarmoeder in al haar 
verschillende gedaantes en rollen.
Over haar interessante anatomie waar 
eeuwenlang weinig van begrepen werd. 
Over het complexe samenspel van 
hormonen. Over bloedverlies in verschillende 
gradaties. Over hoe de vruchtbaarheid 
omzeild kan worden als we dat wensen, 
of juist gestimuleerd als dat nodig is. Over 
wat er zoal mis kan gaan met baarmoeders 
en met die ingewikkelde menstruatiecyclus 
waar we zo weinig over praten. En over al 
die jaren dat de baarmoeder nog niet of niet 
meer in bedrijf is.

Dit boek hebben we in de eerste plaats 
geschreven voor alle mensen met een 
baarmoeder, of ze nou jong zijn of oud, zich 
identificeren als vrouw of niet, blij zijn met 
het orgaan of het misschien bijna haten. 
Maar natuurlijk is dit boek daarnaast
ook bestemd voor alle baarmoederloze 



vol in beeld, een perfect ronde, kleine 
pruimenmond die stevig dicht lijkt te zitten. 
De camera zoomt voorzichtig in en de mond 
wordt groter en groter, totdat zij zowat het 
hele beeldscherm vult. Nu is er een kleine 
opening zichtbaar in het midden van de 
roze, vlezige rozet. De camera gaat er recht 
op af, baant zich een weg door het poortje 
heen. Terwijl de patiënt een onderdrukte 
kreet slaakt – ‘Adem maar rustig door’ – is 
de camera in een wijde oranjerode ruimte 
beland. ‘Kijk, dit is de baarmoeder.’

Omdat we met z’n tweeën aan dit boek 
werken, brengen we een ochtend samen op 
de behandelkamer door. (…)
We zien hoe de camera de wanden van de 
baarmoeder van de patiënt aftast, een wit 
zweverig stukje slijmvlies omzeilt en dan 
stilstaat bij de opening van een eileider.
Het is interessant om te bedenken hoe 
nieuw dit is. We hebben een baarmoeder 
vol in beeld, acht keer vergroot en 
haarscherp. (…) Van oudsher heeft de 
baarmoeder de mensheid geïntrigeerd en 
voor vragen gesteld, maar niemand had tot 
voor kort ooit een blik op haar binnenste 
kunnen werpen. 

Eeuwenlang was ook over de buitenkant 
van de baarmoeder, haar exacte positie en 
haar functioneren weinig bekend. Toch was 
de baarmoeder al vroeg in de geschiedenis het 
onderwerp van theorieën en speculaties die 
vaak door mannen werden geformuleerd. 

én bedreigend – zal eeuwenlang het 
debat blijven beheersen. Zo werd in de 
middeleeuwen gedacht dat menstruatiebloed 
onzuiver was en uit onverteerd voedsel 
bestond. Maar datzelfde onreine bloed 
bevatte volgens artsen in die tijd ook het 
zuivere materiaal waaruit een kind kon 
groeien.

Tot op de dag van vandaag zijn nog altijd 
niet alle raadsels rond de baarmoeder 
opgelost. Sommige aspecten zijn goed 
onderzocht, maar er is ook nog veel 
onbekend. Misschien dat zelfs de 
tweeslachtigheid van Plato en Hippocrates 
nog niet helemaal uit het denken over 
baarmoeders verdwenen is. Ook vandaag 
de dag zijn de gevoelens en ideeën over 
baarmoeders vaak nog ambivalent en 
kunnen deze heen en weer schieten van 
ontzag naar schaamte en van trots naar 
diepe gêne …

Waar zat dat orgaan dat zich alleen toonde 
als er een kind op komst was de rest van tijd 
verstopt?
Hoe zag het er precies uit, wat was haar 
rol en hoe moest je die maandelijkse 
bloedingen duiden?

De vroegste vermelding van een baarmoeder 
is een papyrustekst uit 1800 voor Christus. 
‘Moeder der mensen’ was een van de 
namen die de oude Egyptenaren de 
baarmoeder gaven. Desondanks wordt ze in 
de papyrustekst als een nogal problematisch 
en complex orgaan beschreven. In de vierde 
eeuw voor Christus werkten de filosoof Plato 
en de arts Hippocrates dat soort gedachten 
verder uit. Zij beschreven de baarmoeder als 
ambivalent en bij tijden gevaarlijk. Dat het 
orgaan een rol speelde in de voortplanting 
was duidelijk, maar hoe de menstruatie 
moest worden opgevat, was een lastiger 
vraagstuk.
Men ging er in de oudheid van uit dat het 
maandelijkse bloedverlies met het afvoeren 
van afvalstoffen en giffen te maken had. Een 
schoonmaak van het vrouwenlichaam,
die het superieure mannenlichaam niet 
nodig had. Veel van de ziektes en kwalen 
die een vrouw konden treffen, werden 
toegeschreven aan baarmoeders, waarin 
gif en afvalstoffen zich zouden hebben 
opgehoopt.

Het tweeslachtige beeld van de baarmoeder 
dat aldus ontstond – leven brengend 
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De rechterhelft laat de binnenkant van de baarmoeder zien.
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Het verhaal van Sanne
Sanne (23) over het hebben van twee baarmoeders. Sanne was nog 
maar achttien toen ze voor het eerst naar de gynaecoloog ging. Ze 
had heel veel last van haar menstruatie: ze leed aan heftige buikpijn 
en verloor almaar bloed. Na onderzoek bleek dat er bij haar sprake 
was van een zeldzame baarmoederafwijking. Ze was geboren met 
twee verschillende baarmoeders. De linker baarmoeder had een 
gewone baarmoedermond die er in de vagina normaal uitzag. De 
rechter baarmoeder had wel een gewoon baarmoederlichaam, maar 
het was niet duidelijk of er een baarmoedermond was.

Omdat Sanne nog zo jong was, werd een kijkoperatie onder narcose 
en niet met plaatselijke verdoving verricht. Er werd met verschillende 
kijkbuisjes gekeken: het ene kijkbuisje werd via de buik ingebracht en 
tegelijkertijd werd met een ander kijkbuisje in de vagina gekeken.  
Op die manier kon de anatomie goed in beeld worden gebracht.

Het was best lastig om goed te beoordelen hoe het in elkaar zat. 
Uiteindelijk bleek dat er naast de baarmoedermond van de linker 
baarmoeder in een plooi van de vagina ook een opening was naar 
de rechter baarmoeder. De arts dacht dat beide baarmoeders goed 
zouden kunnen reageren op hormonen die moesten helpen om de 
heftige bloedingen te stoppen. Er werd van alles geprobeerd, maar 
veel succes werd er niet geboekt. Sanne probeerde achtereenvolgens 
vier verschillende types van de anticonceptiepil, daarna de minipil, 
toen zwaardere pillen met progestagenen en ten slotte een vaginale 
ring. Elke keer leek het middel even te helpen, maar na een tijdje 
kwamen de pijn en de bloedingen toch weer terug.

Sanne was ten einde raad. Omdat niets hielp, werd als laatste 
redmiddel besloten om met injecties te proberen om Sanne tijdelijk 
in de overgang te brengen, in de hoop dat het hevige bloeden dan 
eindelijk zou stoppen. Vol goede moed werd de behandeling gestart, 
maar Sanne bleek heel heftig op de injecties te reageren. Ze was 
zichzelf niet meer en had last van bange dromen en hallucinaties.

Het was om moedeloos van te worden. Wat voor opties waren er nog? 
De gynaecoloog dacht dat de rechter baarmoeder wellicht de grootste 
boosdoener was, doordat het bloed er niet zo makkelijk uit kon lopen. 
Om dat te verhelpen werd onder een roesje een heel klein omgekeerd 
trechtertje in het plooitje naar de baarmoedermond gebracht.

Aanvankelijk werkte het een beetje, maar al gauw waren de 
buikpijnklachten in alle hevigheid weer terug. Er waren inmiddels jaren 
verlopen en nog altijd tobde Sanne, die inmiddels haar eindexamen 
achter de rug had en studeerde aan het hbo, met heftige klachten. 
De arts stelde voor om in beide baarmoeders een hormoonspiraaltje 
te plaatsen. Van het spiraaltje dat bestemd was voor de rechter 
baarmoederholte moesten de zijpootjes worden afgeknipt, omdat de 
holte heel erg smal was. Maar ook dit bleek niet te werken.

Voor Sanne was het na al die jaren duidelijk: het leven met deze 
ernstige baarmoederklachten en met zo veel pijn was te zwaar en 
had niet voldoende kwaliteit. De impact op haar leven was te groot. 
Er moest echt iets gebeuren. In overleg met Sanne, haar ouders en 
een medisch team werd daarom besloten om de rechter baarmoeder 
te verwijderen. Dat kon op zo’n manier worden gedaan dat de linker 
baarmoeder daar niet door beschadigd raakte. De complexe operatie 
werd met kijkbuisjes via de buik uitgevoerd en was een succes. 
Sanne ervoer aanvankelijk verlichting van haar klachten, al waren de 
problemen niet compleet verdwenen.

Helaas werden de pijnklachten in de loop der jaren weer erger en 
ook het hevige bloeden ging door. Na vijf jaar kwam Sanne met het 
ultieme verzoek om ook de andere baarmoeder eruit te halen. Ze 
vertelde dat er nooit een dag voorbijging zonder heftige buikklachten. 
Ze zou zo graag een normaal leven willen hebben, maar door 
de klachten moest ze heel vaak thuisblijven en miste ze feestjes, 
verjaardagen en uitjes.

Sanne werd in haar wens gesteund door haar ouders. Zij maakten 
hun dochter dagelijks mee en wisten hoe de pijn haar leven 
tekende. Ze waren begripvol en reëel, en zagen net als Sanne geen 
andere mogelijkheid meer. Na veel overleg en gesprekken met 
een psycholoog werd ten slotte het besluit genomen om de linker 
baarmoeder ook te verwijderen.

De baarmoederverwijdering is inmiddels twee jaar geleden en Sanne 
is nog elke dag blij dat ze dit rigoureuze besluit genomen heeft. Haar 
afwijkende baarmoeder was een verschrikkelijke last die ze niet meer 
kon dragen. Het is een intens verdrietig, maar vooral moedig besluit 
geweest van deze jonge vrouw.
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