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KAST VOL KWELGEESTEN

Maak kennis met een recent ontdekte kwelgeest.

Naam? Helicobacter pylori
Woonplaats? Lab Maag-, Darm-, Leverziekten

Identiteit? Een bacterie

Beroep? Veroorzaker van maagzweren

De bacterie Helicobacter pylori veroorzaakt maagzwe-

ren. De medische wereld heeft dit lange tijd niet inge-

zien – of beter gezegd: niet kunnen geloven. De

gedachte was dat zo’n kwelgeest niet kon overleven in

het agressieve milieu van de maag, waar dag en nacht

allerlei stoffen actief zijn om bacteriën om zeep te hel-

pen. En dus kregen patiënten met een maagzweer een

dieet met rust voorgeschreven: niet roken, geen alco-

hol, geen peper en zout, veel rust.  Dat hielp niet, de

Helicobacter pylori bleef en de maagzweer dus ook.

Pas halverwege de jaren negentig begon tot alle

niveaus in de gezondheidzorg door te dringen dat een

maagzweer niet met een dieet en rust moet worden

bestreden of, zoals later gebruikelijk werd, met zuur-

remmers, maar met een antibioticakuur.

Op de foto staan potjes met Helicobacter pylori in een

ruimte waar het gas en de temperatuur van de maag

worden nagebootst. In deze kunstmatige omgeving

kunnen ze goed groeien. De Helicobacter pylori wordt

blootgesteld aan verschillende omstandigheden, bij-

voorbeeld diverse zuurgraden en concentraties van

voedingsstoffen. Zo leert men het beest kennen. Na de

kweek worden ze verder onderzocht. De kwelgeesten

in de kast zijn speciaal bestemd voor research. Zij wor-

den gekweekt om te achterhalen hoe de bacterie zich

in het milieu van de maag ontwikkelt. Met de opgedane

kennis hopen de onderzoekers grip te krijgen op alle

ontwikkelstadia van een maagzweer en andere aan-

doeningen.

‘Kwelgeest’ is trouwens niet overdreven – behalve bij

maagzweren speelt Helicobacter pylori mogelijk ook

een rol bij het ontstaan van tumoren aan de darm,

lever en pancreas.

T H E M A :  M A A G  D A R M  L E V E R



OORBEGIETING

Mijn moeder en vader zijn in 1958
getrouwd te Eindhoven. Zij ontvin-
gen toen van een hunner ouders
de befaamde Bilz-encyclopedie,
waarschijnlijk ter bewaking van de
gezondheid van het nog te produ-
ceren nageslacht. Bilz is een
Leerboek en Vraagbaak der Natuurlijke Geneeswijze en
Gezondheidsleer uit de jaren twintig.

Bilz bevat nogal onorthodoxe adviezen. Over lichte brandwon-
den moet men ‘het wit van het ei in eene dunne laag’ laten
lopen. Tegen bijna alle aandoeningen adviseert Bilz een ‘damp-
bad’, waarbij de patiënt in een kast wordt vastgeklemd en ver-
warmd tot 35 0C (verbranding niet uitgesloten, men hale dus
eerst die eieren in huis). Vermeldenswaardig zijn ook ‘oorbe-
gieting’ (tegen bloedstoringen), ‘wielrijdsport’ (‘om den levens-
honger te stillen’) en ‘versche zoete melk alsmede frambozenli-
monade’ (te serveren aan hysterische vrouwen ‘die niet zelden
verslaafd zijn aan onanie en onzedelijke lectuur’). 
‘Hartzieke meisjes’ adviseert Bilz alleen te blijven: ‘Bepaald af
te raden valt een huwelijk voor meisjes met een hartziekte, die
buitendien nog vetlijvig en bloedarm zijn, zwaar moeten werken
of misschien nog aan een nierziekte lijden’.

Eén zin in Bilz fascineert mij het meest. Dat is de uitspraak dat
de geneeskunde niet langer ‘deel van ’t volk is’ sinds weten-
schappers deze overnamen van priesters, kwakzalvers en
andere medisch ongeschoolden. De geneeskunde was ten tijde
van Bilz aristocratisch. Zij duldde geen inmenging ‘van anderen
dan hare dienaren’. Die elitaire fase is pas sinds de jaren
negentig voorbij. Medici in het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam signaleren dat patiënten verrassend snel op de
hoogte zijn van hoogst experimentele therapieën, hetzij via
internet, hetzij via andere wegen, zoals bevriende artsen en
specialisten. Dit geldt ook voor patiënten met Maag-, Darm- en
Leveraandoeningen, het thema van dit nummer. Ook zij infor-
meren naar de nieuwste therapieën, met prints van internet in
hun hand, aldus Maag-, Darm-, Lever-arts Peter Siersema.

Medische informatie zoeft over de continenten met de snelheid
van het licht. Ook Monitor informeert patiënten, politici, pers en
andere relaties van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam.
Centraal staan de innovaties en onderzoeken in AZR-Dijkzigt,
AZR-Sophia, AZR-Daniel en Faculteit der Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. In dit nummer belichten we onder meer een nog te
starten therapie tegen extreem zweten, een recent gestarte
behandeling van ontlastingsincontinentie, de sterk verbeterde
bestrijding van hepatitis C en de nieuwe aanpak van slokdarm-
kanker.
Monitor durft niet te beweren dat ‘ontelbare zieken hunne
gezondheid en wedergekeerde levensvreugde aan dit soort
artikelen haar te danken hebben’, zoals Bilz over zichzelf deed
in de jaren twintig. Wel raden we ‘oorbegieting’ en ‘frambozen-
limonade’ aan – in de tuin of op balkon, onder de zomerzon.

Joop van de Leemput
Vandeleemput@prev.azr.nl
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Zweten als een otter:
Dermatoloog-venereoloog dr. Bing Thio bepleit een

nieuwe aanpak van extreme transpiratie. Hij wil
mensen die last hebben van overactieve zweetklie-

ren gaan behandelen met drie-
maandelijke injecties botulinum toxine   PAG. 6

Nóg een seksuele revolutie:
Prof. dr. Koos Slob neemt afscheid van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. In de seksuolo-
gie staat nog heel wat te gebeuren, voorspelt hij.
Het erectiebevorderend middel Viagra krijgt een
opvolger en nieuwe therapieën zijn in aankomst
voor vrouwen en mannen die moeilijk opgewon-
den raken.  PAG. 24
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Thema van deze Monitor: 
Maag-, darm-, en leverziekten



Foetussen & Downsyndroom:

NEK METEN IS WETEN

Zwangere vrouwen kunnen via een vlokkentest of vrucht-

waterpunctie laten onderzoeken of hun kind het syndroom van

Down heeft. Beide onderzoeken zijn niet zonder risico. Bij één op

de twee- tot driehonderd vrouwen leiden ze tot een miskraam. Het

AZR gebruikt sinds kort een onderzoek dat 

risicoloos is voor zowel moeder als ongeboren kind.

In het Academisch Ziekenhuis Rotterdam wordt sinds deze zomer

via een echo rond de 12de week van de zwangerschap de nek-

plooi van de foetus gemeten. Hoe groter de plooi, des te meer

kans op een kindje met afwijkingen. Op dit moment komen in het

AZR uitsluitend vrouwen van 36 jaar en ouder in aanmerking voor

de nekplooimeting. Zij moeten hier zelf om vragen. 

Hoe zeker is de uitslag van de nekplooimeting? En welke afwijkin-

gen spoort deze op?

Titia Cohen-Overbeek, arts Prenatale Diagnostiek : "Het is geen

diagnose, maar een risico-inschatting. We zeggen dat bijvoor-

beeld: ‘U heeft een kans van 1 op 320 dat uw kind het syndroom

van Down heeft’. Als de kans op het Down-

syndroom hoger is dan 1 : 175 bieden we een vlokkentest aan. Bij

een verdikte nekplooi is er ook een verhoogde kans op afwijkingen

aan hart, skelet en nieren en diverse stofwisselingsziekten. In

zulke gevallen is meestal nader echoscopisch onderzoek gewenst

om de diagnose zeker te stellen.” 

“Verder kunnen we met de nekplooimeting de kans inschatten op

het zogenaamde twin-twintransfusiesyndroom bij ééneiige tweelin-

gen. Het is in Nederland niet toegestaan deze vorm van preventie-

ve controle iedereen aan te bieden, helaas. In de omringende lan-

den doen ze dat wel. Ik vind dat foetus en zwangere vrouw recht

hebben op een goede controle en dus de keuze moeten krijgen

van een nekplooimeting. De Gezondheidsraad pleit in een rapport

weliswaar voor 

screening van alle zwangeren op Downsyndroom en neurale buis-

defecten (‘open ruggetje’), maar dat zou moeten gebeuren door

middel van bloedonderzoek bij de aanstaande moeder tijdens de

15de week van de zwangerschap. Mocht de testuitslag afwijkend

zijn, dan krijgt de zwangere vrouw een vruchtwater punctie aange-

boden. Pas drie weken later krijgt ze de uitslag van de vruchtwa-

terpunctie”. 

“Ik vind een nekplooimeting met echoscopie eleganter, vooral

omdat zwangere vrouwen veel eerder worden geïnformeerd over

hun kans op een kind met het Downsyndroom. En met deze

meting kunnen we ook eventuele andere afwijkingen opsporen."
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Zoekt en gij zult vinden, dat gaat ook op in de kindergeneeskunde. 

Prof. Rob Pieters en zijn medewerkers hebben systematisch acht

belangrijke categorieën antileukemie-middelen bekeken. Zij concludeer-

den dat araC het beste werkt tegen acute lymfatische leukemie bij 

zuigelingen. Pieters is namens Nederland betrokken bij de wereldwijde

zoektocht naar een geneesmiddel tegen acute lymfatische leukemie bij

zuigelingen. Dit is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen.

De kinderoncoloog ontdekte dat de leukemiecellen gevoelig zijn voor

araC (arabinocytosine). Die ontdekking is van enorm belang. Vier van de

vijf zuigelingen met acute lymfatische leukemie in Nederland overlijdt

binnen enkele maanden. Krijgen de zuigelingen araC, dan is meer dan

de helft van hen na één jaar behandelen nog vrij van leukemie. Dit blijkt

uit een wereldwijd onderzoek van Pieters en talloze andere collega’s

onder tachtig zuigelingen, dat in 1999 van start ging en waarvan de

resultaten nu bekend zijn geworden. Nieuwe bijwerkingen verwacht de

kinderoncoloog niet bij het middel. AraC wordt al lang gebruikt, er is dus

al veel over bekend.

Zuigelingen & a.l.- leukemie:

A R A C :  A H ,  R A A K !

Virologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (FGG) hebben onlangs bij

tientallen kinderen een nieuw virus ontdekt dat verschijnselen veroorzaakt 

variërend van een lichte verkoudheid tot een zware bronchitis of longont-

steking. Alle kinderen onder de vijf jaar komen met het vooralsnog naamloze

virus in aanraking en worden ermee besmet. Slechts een klein deel van hen

krijgt ernstige verschijnselen. Hoe de besmetting geschiedt, is nog onduide-

lijk, aldus viroloog prof. A. Osterhaus. Bizar genoeg kunnen kalkoenen een

vergelijkbaar virus dragen dat hier sterk op lijkt, maar toch verschillend is.

Duidelijk is wel dat kalkoenen geen rol spelen bij de besmetting. Tegen het

humaan meta-pneumovirus is nog geen vaccinatie of medicatie voorhanden.

Kinderen & longontsteking:

‘ K A L K O E N V I R U S ’  B I J  K I D S
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In het Instituut Bewegingsapparaat Rotterdam
participeren fundamentele onderzoekers, die
kennis vergaren op het gebied van botweefsel,
kraakbeenconstructie, gewrichtsvervanging,
spierpeesreconstructie en zenuwgeneratie.
Daarnaast nemen ook klinische onderzoekers
deel aan het nieuwe onderzoeksinstituut. Zij ver-
richten onderzoek naar het voorkomen en gene-
zen van veel voorkomende aandoeningen van
het bewegingsapparaat. Hieronder vallen rug-
klachten, bekkenaandoeningen en anatomische
problemen met arm en hand.
Hoe breed het werkveld van het nieuwe instituut
is, blijkt wel uit de onderzoeken die onder haar
hoede vallen. Enkele voorbeelden daarvan: een
onderzoek bestudeert de wijze waarop kraak-
been zich herstelt in relatie tot een opgelopen

wond en mechanische belasting. Een ander
onderzoek vergelijkt een nieuw soort pen die in
de heup wordt gezet met bestaande implanta-
ten. Dan is er een onderzoek dat twee jaar lang
werknemers in de steigerbouw volgt en hun
lichamelijke en psychosociale belasting in kaart
brengt. Andere onderzoeken bestuderen lage
rugklachten als gevolg van zwangerschap, lies-
blessures bij sporters, het looppatroon van men-
sen met een onderbeenprothese, het effect van
ruggordels in de thuiszorg en lage rugpijn waar-
mee verpleegkundigen en verzorgenden kam-
pen.
De volgende afdelingen nemen deel aan het
nieuwe instituut: Anatomie, Biomedische
Natuurkunde & Technologie, Huisartsengenees-
kunde, Maatschappelijke Gezondheidszorg,
Orthopedie, Plastische Chirurgie, Reumatologie,
Revalidatiegeneeskunde en Traumatologie. 

Omdat een mens meer is dan een verza-

meling losse lichaamsdelen en omdat

medische disciplines elkaar kunnen verrij-

ken met  hun expertise, gaat een groot

aantal onderzoekers van het AZR en de

Erasmus Universiteit Rotterdam nauwer

samenwerken. Binnenkort start hiertoe het

Instituut Bewegingsapparaat.

Tekst: Joop van de Leemput  Fotografie: Levien Willemse
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NIETS AAN DE HAND
Instituut Bewegingsapparaat: van spiercel tot steigerbouwer

OVER HAND, HOND EN HALSBAND

Beleggingsadviseur Frank van Veen (41) uit
Rotterdam noemt de handbeweging die  nodig is
voor  de bediening van minuscule knopjes op
tv’s, magnetrons en mobiele telefoons de ‘pincet-
greep’. Omdat hij de spierziekte Hereditaire Mo-
torische Sensibele Neuropathie heeft aan zijn
handen kon hij de ‘pincetgreep’ amper uitvoeren,
vooral niet als het koud was. En dus had hij pro-
blemen met de bediening van het toetsenbord
van z’n pc, een pen vasthouden, een sleutel
omdraaien en het halsbandje omdoen bij zijn
hond Bobby, een vier jaar oude Jack Russel.
Frank van Veen: “In het AZR ben ik door prof.
Hovius van Plastische Chirurgie aan beide han-
den geopereerd, waarbij diverse spieren zijn
omgelegd en een gewricht van de duim is vast-

gezet. Na deze reconstructieve chirurgie volgde
handtherapie bij Ton Schreuders, een kanjer van
een vent met engelengeduld. Onderdeel van de
therapie was een wasknijper samenknijpen. Ik
heb nooit geweten dat zulke ingrijpende ingrepen
mogelijk waren. Ik kan nu bijvoorbeeld makkelij-
ker kleine voorwerpen vastpakken, knopjes
indrukken en het stuur van de auto vasthouden.
Mijn handgreep is steviger dan voorheen. M’n
handen zien er ook normaler uit. Waar eerst een
deuk zat, zit nu een mooi kussentje. De operatie-
ve sneden hebben ze netjes in de plooien van
m’n hand laten vallen, zodat ze amper zichtbaar
zijn.” 
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Handen, voeten en oksels, dat zijn de plekken
waar mensen met extreme transpiratie zich het
meeste zorgen over maken. Handelingen die voor
andere mensen normaal zijn, zoals iemand onver-
wacht een hand moeten geven, kunnen hen in het
nauw brengen. Iemand met hyperhidrosis voelt op
deze plekken dag en nacht klam aan, ook ten tijde
van matige inspanning en zelfs van rust.
Vochtigheid is het grootste probleem van hyper-
hidrosispatiënten. Om hun geur hoeven ze zich
minder druk te maken. De grote hoeveelheid vocht
die zij permanent afscheiden verdunt de geurstof-
fen.
Thio verneemt van patiënten hoe sterk hyperhid-
rosis hun leven beïnvloedt. Hij moet daar wel naar
informeren, want uit zichzelf beginnen ze daar niet
makkelijk over. Wat hem in de verhalen opvalt, is
het vermijdingsgedrag: wel uitgaan, maar vooral
niet dansen. Lekker relaxen met je voeten op tafel,
maar: met je schoenen aan. Op je werk alleen kof-
fie halen als het echt niet anders kan, met mini-
malisatie van het risico dat het kopje uit je klamme
handen glijdt. Iemand kan door vermijdingsgedrag
zo vol stress raken, dat hij of zij nog harder gaat
zweten.

Sommige mensen met hyperhidrosis dreigen vol-
gens de dermatoloog in een sociaal isolement
terecht te komen of een fobie te ontwikkelen, door
de natte plekken op hun lichaam constant af te
drogen, wat de kwaal net als stress verergert.
Geestelijke rust maakt volgens Thio dan ook een
belangrijk onderdeel uit van de behandeling van
mensen met hyperhidrosis. Thio: "Algemene ont-
spanningsoefeningen,  zoals die bijvoorbeeld bij
yoga worden beoefend, zijn daar uitstekend voor
geschikt. Daar attendeer ik patiënten op."
Aandacht voor de psychische kant van een huid- 7

Transpireren mag vanuit medisch oogpunt gezond zijn, in het dagelijkse leven is niemand

blij met overactieve zweetklieren. Steeds meer mensen die extreem transpireren, willen af

van hun overmatige lichaamsgeur, klamme handen en donkere plekken onder de oksels.

Een driemaandelijkse injectie biedt mogelijk soelaas.

Dermato-venereoloog dr. Bing Thio ontvangt
een groeiend aantal patiënten op zijn spreekuur
dat last heeft van overmatige transpiratie, ofte-
wel hyperhidrosis. De mensen die naar hem toe
komen voor advies en hulp zijn bijvoorbeeld jon-
geren die net aan het uitgaansleven proeven,
maar ook veertigers, die volop aan hun carrière
werken en daarbij gehinderd worden door zwaar
zweten. Ouderen ziet hij zelden op z’n spreek-
uur. Dat komt doordat de huid droger wordt
naarmate de leeftijd verstrijkt.

Hyperhidrosis komt volgens Thio niet vaker voor
dan vroeger, maar extreem transpireren wordt
tegenwoordig wel meer als probleem ervaren.
Thio: "De hedendaagse maatschappij is, aange-
jaagd door de media, sterk op het uiterlijk gericht.
De glossy-tijdschriften en de televisie staan bol
van reclames voor deodorant. Voortdurend wordt
daarin benadrukt dat wij ‘fris’ moeten ruiken.
‘Fris’ betekent echter niet geurloos, want aan de
deodorants en allerlei soorten zeep en parfums
zijn verschillende veelal chemische geurstoffen
toegevoegd die de normale lichaamslucht moe-
ten verhullen. Het is nog maar de vraag of wij
met de verhulde geur wel zo aantrekkelijk zijn
voor onze partners als de reclames ons voorhou-
den. Net als in de dierenwereld scheidt de mens
bepaalde geurstoffen af die de seksuele aantrek-
kingskracht verhogen. De natuurlijke geurfabriek
die de stoffen produceert, zit onder onze oksels,"
aldus Thio.
We brengen dus cosmetica aan op de plaats
waar het lichaam stoffen aanmaakt die onze aan-
trekkelijkheid verhogen. De kunstmatige stoffen
die we onder de oksels en elders aanbrengen,
zijn meestal chemisch van samenstelling. Soms
bootsen deze stoffen ‘muskus’ na, de penetrante
geurstof die mannelijke muskusratten afscheiden
om hun vrouwelijke soortgenoten te lokken.

ALS EEN OTTER
Extreme transpiratie bestrijden met injectie botulinum toxine

WAT HEET ’FRIS’?

YOGAOEFENINGEN

VOORAL NIET DANSEN

Tekst: Ellen Eggink               

Illustratie: Helen van Vliet
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aandoening is niet vreemd voor een dermatoloog,
aldus Thio. "Mensen met een huidziekte lijden
daar geestelijk ook dikwijls onder. In sommige
gevallen werken we bij de behandeling van
patiënten samen met het maatschappelijk werk
van het ziekenhuis of met psychologen."

Nieuw aan de medicijnkant is de toepassing van
botulinum toxine. Dit is afgeleid van het spier-
verlammende gif dat botulisme veroorzaakt.
Thio: "Met botulinum toxine kun je de signalen
van de zenuwen naar de zweetklieren beïnvloe-
den, waardoor mensen minder gaan zweten. De
toxine wordt via een injectie in de zweetklieren
van handen, voeten of oksels gespoten. Het
werkt ongeveer twaalf weken, daarna is het tijd
voor de volgende prik. Duitse wetenschappers
van de Ludwig-Maximilians Universität en de
Technische Universität van München stellen in
een artikel in the New England Journal of
Medicine vast dat botulinum toxine de zweetpro-
ductie meer dan halveert." Thio zou het middel
dan ook graag aan zijn patiënten beschikbaar

willen gaan stellen. Als geneesmiddel tegen
overmatig zweten is botulinum toxine echter nog
niet in Nederland geregistreerd. Nederlandse
patiënten die het prijzige middel willen hebben,
moeten het nu zelf betalen. Thio is daar geen
voorstander van, als het wordt gebruikt ter
bestrijding van hyperhidrosis. "Botulinum toxine
kun je ook cosmetisch gebruiken, om bijvoor-
beeld de zogenaamde denkrimpels weg te
halen. In zo'n geval mag iemand er wat mij
betreft best zelf voor betalen, maar niet wanneer
er een medische noodzaak voor is." Hij bepleit
daarom een trialstudie, waarvoor hij momenteel
fondsen en samenwerking zoekt. In de nog te
starten studie wil hij botulinum toxine vergelijken
met de bestaande behandelingsmethoden en de
eventuele bijwerkingen van het middel in kaart
brengen. "Een van de middelen die we nu
gebruiken om hyperhidrosis te verminderen is
bijvoorbeeld een anti-zweetvloeistof, die iedere
avond moet worden aangebracht. Een injectie
met botulinum toxine, die eens in de drie maan-
den wordt toegediend, lijkt op het eerste gezicht
een verbetering. De studie zal onder meer dui-
delijk moeten maken of dat echt zo is."

THERMOSTAAT IN DE VERKEERDE STAND

Transpireren beschermt het lichaam tegen over-
verhitting. De zweetklieren worden aan het werk
gezet via het zenuwstelsel, dat de werking van de
inwendige organen regelt. Transpireren is een
autonoom proces, dat reageert op de lichaam-
stemperatuur. De eigen wil heeft er geen enkele
greep op. Bij mensen die last hebben van hyper-
hidrosis staat de ‘inwendige thermostaat’ als het
ware verkeerd afgesteld. Ze hebben continu last
van zweethanden en -voeten of natte oksels.
Over het gehele lichaam overmatig zweten komt
ook voor, maar dat is meestal een uiting van een
interne ziekte. Hyperhidrosis is objectief vast te
stellen door de hoeveelheid vocht bij iemand te
meten. Hyperhidrosis kan bij iedereen voorko-
men, vrouwen en mannen van elk ras. Het is een
kwaal die niet te genezen is, maar wel onder con-
trole kan worden gehouden met behulp van ont-
spanningsoefeningen en medicatie.

IN HANDEN, VOETEN, OKSELS

Er zijn problemen met het Huisartsen Informatie

Systeem (HIS). Twee grote leveranciers, die samen

meer dan de helft van de Nederlandse markt bedie-

nen, zijn gestopt met de nieuwbouw van een vol-

gende generatie software. Ze hebben medewerkers

ontslagen en richten zich met her resterende perso-

neel vooral op onderhoud. Huisartsen moeten maar

afwachten of tijdig goede uitwisselformaten beschik-

baar komen, en het gevaar bestaat dat belangrijke

informatie voor hun praktijk verloren gaat.

De leveranciers hebben wellicht de complexiteit

van de materie onderschat. Eisen van de beroeps-

groep waren niet voldoende bekend, en de

Nederlandse markt is maar klein. Huisartsen heb-

ben zich niet vroeg genoeg gerealiseerd hoe afhan-

kelijk ze waren van leveranciers. Hun hele hebben

en houden is ingevoerd in het systeem: patiëntge-

gevens, hun agenda en hun financiën. Er is wel

gepreekt: zorg dat je niet afhankelijk bent, maak

een uitwisselformaat waarmee je gegevens kunt

overzetten op andere programmatuur. Maar zoals

zo vaak gebeurt bij automatisering, je gaat pas

back-uppen na een crash. Zo zit de eerste lijn

gezondheidszorg nu met een behoorlijk probleem.

Belangrijk is dat er uitwisselformaten komen.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan een Med-EUR

standaardprogramma (EUR staat voor elektronisch

uitwissel record), waardoor data eenvoudig overge-

zet kunnen worden. Verder moeten de oude syste-

men nog een paar jaar in de lucht blijven, zodat de

wereld niet direct omvalt. Dat zal niet makkelijk zijn.

Op korte termijn moet de euro worden ingevoerd.

Wie er nu actie moet ondernemen? Natuurlijk dient

de beroepsgroep alert te blijven. Ook de patiënt

heeft een rol hierin: er lopen al experimenten waar-

bij patiënten een eigen website hebben waarop art-

sen en andere behandelaars informatie invoeren. Ik

vind het vooral een taak van de overheid om de

continuïteit van de gezondheidszorg te waarbor-

gen. Er moeten randvoorwaarden komen om her-

haling van dit probleem te voorkomen.

Prof. dr. Johan van der Lei

Hoogleraar Medische Informatica FGG/EUR

Vanderlei@mi.fgg.eur.nl

SECOND OPINION

BACK-UP VÓÓR DE CRASH
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MAAG DARM LEVER

THEMA:

SLANGENBEZWEERDER

Ze zijn zo’n dertig centimeter tot meer dan twee
meter lang, dun en uiterst buigzaam: endosco-
pen. Deze slangen gaan via de mond, neus of
anus het lichaam van de patiënt in, waar ze bij-
voorbeeld de slokdarm, maag en dikke of dunne
darm in beeld 
brengen op een monitor in de behandelkamer.
Via de endoscoop kunnen met een kleine knip-
tang stukjes weefsel worden 
verwijderd. Met endoscopen gaan Maag-, Darm-
en Leverartsen onder meer poliepen en gezwel-
len in het spijsverteringskanaal te lijf. Ze kunnen
er ook geneesmiddelen mee injecteren, vloeistof
wegzuigen of een 
vernauwing groter maken door een stent te
plaatsen.

Na elke ingreep worden de endoscopen gerei-
nigd. Daartoe beschikt het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam over ‘wasmachines’, zoals
deze op de foto, die de hele dag draaien. Een
wasbeurt, waarbij zowel heet water, een zeepop-
lossing als een desinfectans door en om endo-
scoop wordt gejaagd, duurt een half uur. Daarna
is de slang zowel inwendig als uitwendig schoon.
Klaar voor de 
volgende patiënt. 

Endoscopische ingrepen in het ziekenhuis doen
het altijd goed op verjaardagsfeesten; gezamen-
lijk griezelen over ‘gruwelijke’ ervaringen. Hoewel
nog steeds onaangenaam van aard, zegt deze
ingreep veel over de vooruitgang die is geboekt.
Aan het begin van de vorige eeuw kregen
patiënten nog een starre buis door de slokdarm
geduwd. Daarna kwam een dikke slang tot de
beschikking van de artsen. Deze werd steeds
dunner en buigzamer- en dus minder belastend.
Maar net als vroeger moet-ie nog steeds worden
gereinigd. (JdvL)



De laatste tijd is grote vooruitgang geboekt op
het gebied van maag-, darm- en leverziekten.
ook op technisch vlak. Zo hebben endoscopen
pasgeleden aanvulling gekregen in de vorm van
een camera-capsule. Dit is een ‘fototoestel en
flitser’, ter grootte van een dikke pil. De patiënt
slikt hem in en de capsule maakt op z’n reis door
het lichaam tientallen foto’s, van het begin (slok-
darm) tot einde (anus).

Professor Ernst Kuipers is sinds kort hoofd van
de afdeling Maag-, Darm,- en Leverziekten van
het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Zijn vak-
gebied bestrijkt vele meters lichaam, de route
van slikken tot de toilet is lang  - alleen de dunne
darm al zo’n drie meter. Ziekten aan maag, darm
en lever komen veel voor, treffen alle leeftijds-
groepen, van kind tot senior, en kenmerken zich
door een breed scala van aandoeningen. Zo’n
12% van de opnamen in ziekenhuizen is een

gevolg van deze ziekten, net als 20% van de
gemaakte onkosten in ziekenhuizen en een nog
groter deel van het geneesmiddelenverbruik.

Patiënten met Maag-, Darm- en Leverziekten lij-
den meestal aan chronische of kwaadaardige
aandoeningen. Kuipers: "Bij veel vormen van
kanker in het spijsverteringskanaal is een vroeg-
tijdige diagnose van belang. Snelle diagnose en
behandeling vergroten de kans op genezing en
overleving." Toch toont hij zich niet zo enthou-
siast over de camera-capsule: "Zo’n inslikbare
camera spreekt enorm tot de verbeelding, maar
het probleem is dat we daarmee alleen zien
waar bijvoorbeeld een poliep zit. We kunnen de
poliep niet wégnemen."
Hoewel de camera-capsule volgens Kuipers
geen wondermiddel is, benadrukt hij dat tegen-
woordig grote vooruitgang wordt geboekt bij de
methoden van diagnose, opsporing en behande-
ling. Ook de beschikbare medicatie verbetert
drastisch. Kuipers: "Begin jaren tachtig werd

endoscopie met name gebruikt om te kijken in
de maag of darmen. Dit was zogenaamde
diagnostische endoscopie. Daarna zijn steeds
stappen vooruit gezet. De nadruk komt te liggen
op therapeutische endoscopie: niet alleen kij-
ken, ook behandelen. Met endoscopie kan
tegenwoordig een poliep of gezwel worden ver-
wijderd of een stent worden geplaatst, een soort
spiraaltje dat een vernauwing open houdt."
Waarmee is zijn afdeling MDL nu druk?
Kuipers: "We krijgen meer zicht op erfelijke vor-
men van darmkanker. Families die daaraan lij-
den, kunnen we preventief screenen, in samen-
werking met de afdeling Klinische Genetica. Bij
de aanpak van slokdarmkanker kiezen we ook
voor een multi-disciplinaire aanpak. Hier werken
MDL-artsen, oncologen, chirurgen en patholo-
gen uit de regio Rijnmond samen. Bij de lever-
aandoeningen heeft de wachtlijst voor transplan-
taties onze aandacht. Het aantal transplantaties
in AZR is gegroeid van twintig naar vijftig, maar
nog steeds staan mensen op de wachtlijsten. Bij
de aanpak van hepatitis C is een stap vooruit
gemaakt met nieuwe, individuele behandelsche-
ma’s. Voor kanker aan de dikke darm geldt het-
zelfde als slokdarmkanker: snel erbij zijn, dus
sprinten in plaats van een marathon lopen. We
verdiepen ons in het vraagstuk welke groepen
uit de bevolking we preventief moeten gaan vol-
gen en welke methode daarvoor geschikt is."
"De opleiding tot gastro-enteroloog, zeg maar
‘MDL-arts’, zal de komende jaren nogal veran-
deren. Het algemene deel van deze academi-
sche opleiding wordt waarschijnlijk ingekort, het
specialistische deel uitgebreid. De artsen moe-
ten de diepte in om alle geavanceerde behan-
delmethoden onder de knie te krijgen. Daarbij
zullen ze nauw samenwerken met Heelkunde,
Klinische Genetica en Radiodiagnostiek. Maag-,
Darm- en Leverziekten is lange tijd beschouwd
als een deelspecialisme. Tegenwoordig wordt
het erkend als een zelfstandig specialisme, dat
bovendien snel groeit."
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‘MDL’ staat voor Maag-, Darm- en Leverziekten, een snelgroeiend vakgebied. Prof. dr.

Ernst Kuipers maakt duidelijk waarom zijn vakgebied young & booming is:     "Wij zijn

sprinters, geen marathonlopers."

Tekst: Joop van de Leemput  Fotografie: Levien Willemse

YOUNG & BOOMING

METERS LICHAAM

GEEN WONDERMIDDEL

MOTTO AFDELING 
MAAG, DARM, LEVER: 

‘SNÉL ERBIJ ZIJN’



Mensen die deel uitmaken van families met een
verhoogd risico, kunnen zich in het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam met een DNA-test laten
onderzoeken op hun aanleg voor dikke darm-
kanker. De meesten willen dat ook. In de
Rotterdamse situatie blijkt ongeveer zestig pro-
cent van de eerstegraads bloedverwanten van
personen met een erfelijke aanleg voor dikke
darmkanker (meestal HNPCC, Hereditary Non-
Polyposis Colorectal Cancer) daarvoor te kie-
zen. De DNA-test de deze familieleden onder-
gaan, maakt duidelijk wie veel risico loopt op de
ziekte en wie niet. Alleen diegenen die echt risi-
co blijken te lopen, komen daarna geregeld
terug op controle.

Die controle van de dikke darm gebeurt door
middel van colonscopie (ook wel coloscopie
genoemd), vertelt klinisch geneticus dr. Hanne
Meijers. Meijers: "Colonscopie is voor patiënten
een belastende ingreep, maar wel waardevol.
Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat men-
sen met een verhoogde kans op sterfte aan
dikke darmkanker dit risico sterk verlagen dank-
zij regelmatige colonscopie."

De begeleiding van de families is multidiscipli-
nair en geïntensiveerd met de komst van prof.
Ernst Kuipers, hoogleraar Maag-, Darm- en
Leverziekten. Op zijn afdeling is een poliklinisch
spreekuur van Klinische Genetica gestart. Niet
iedereen die de keuze wordt aangeboden, zal
ook kiezen om een DNA-test te ondergaan.
‘Weten’ kan een opluchting zijn, maar ook een
belasting. En ‘weten’ is relatief. Er zijn vijf genen
bekend die betrokken zijn bij dikke darmkanker.
Als in een familie géén genafwijking wordt vast-
gesteld, betekent dat niet automatisch dat de
familieleden inderdaad geen verhoogd risico
lopen op een darmziekte. Er kan zich namelijk
alsnog een afwijking voordoen in een gen dat

nog niet is ontdekt, verduidelijkt Meijers. "Dat
vermoeden kun je boven water halen door naar
de stamboom te kijken. Die maken we tot aan
minimaal de derdegraads bloedverwanten van
de adviesvrager."
"Veel erfelijke afwijkingen veroorzaken meer dan
één ziekte. Zo kan de meest voorkomende erfe-
lijke vorm van dikke darmkanker (HNPCC) ver-
gezeld gaan van kanker van de baarmoeder, de
eierstokken, de urinewegen, de huid, of de her-
senen. Daarom wordt tijdens het stamboomon-
derzoek goed gelet op zulke combinaties.
Komen die voor, dan is dat een extra aanwijzing
voor een erfelijke aanleg."
Op de nieuwe polikliniek komen ook families met
erfelijke maagkanker, een familiair pancreascar-
cinoom, of met een erfelijke stapelingsziekte die
invloed heeft op de lever. Meijers wil de polikli-
niek toegankelijk maken voor zo veel mogelijk
patiënten met erfelijke aandoeningen aan maag,
lever of darmen.

Het multidisciplinaire team dat zich buigt over
erfelijke maag-, darm- en leverziekten bestaat
onder meer uit een patholoog, een MDL-arts,
een moleculair bioloog, een chirurg, een onco-
loog (kankerexpert) en een klinisch geneticus.
Hanne Meijers: "Zij bekijken samen de bevindin-
gen bij de onderzochte patiënten. Ze proberen
vast te stellen wat bij een bepaalde patiënt aan
de hand kan zijn en wat eventueel de beste
behandeling voor deze persoon is. Zo’n geza-
menlijke aanpak vind ik heel waardevol en een
duidelijke meerwaarde van deze poli. Bij het
beoordelen van de bevindingen gaat het vaak
om details die niet in een protocol staan. Dan is
ieders specifieke expertise van groot belang."

Ongeveer 250 families met mogelijk een

erfelijke vorm van dikke darmkanker heb-

ben sinds 1992 het poliklinisch spreekuur

van de afdeling Klinische Genetica van het

Academisch Ziekenhuis Rotterdam

bezocht. Bij zo’n dertig families is een gen-

afwijking gevonden.

M A A G  D A R M  L E V E R

250 FAMILIES

Tekst: Kees Vermeer     Fotografie: Levien Willemse
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‘WETEN’
KAN EEN 

OPLUCHTING ZIJN,
MAAR OOK 

EEN BELASTING

Poli volgt mensen met aanleg voor dikke darmkanker

WEL WILLEN WETEN - OF NIET

VEELZEGGENDE DETAILS



Basaal onderzoek naar maag- en darmaandoe-
ningen is pas het afgelopen decennium goed op
gang gekomen. De reden van deze late start is
opmerkelijk: maag- en darmklachten werden
vroeger weinig serieus genomen. Hans Kusters,
hoofd van het MDL-laboratorium, vertelt dat
maag- en darmklachten vaak werden afgedaan
als ‘psychisch’.
Kusters: "Mensen met deze klachten werden naar
huis gestuurd met het advies om maar eens goed
uit te rusten, bijvoorbeeld in geval van een maag-
zweer. Nu weten we dat deze een infectieziekte
is. De veroorzaker van de maagzweer, de bacte-
rie Helicobacter pylori, kennen we pas ongeveer
vijftien jaar. Dat is eigenlijk heel kort, gezien het
feit dat het wereldwijd de meest voorkomende
infectie is. De helft van de bevolking draagt deze
bacterie in het lichaam."
Onderzoekers van het nog jonge MDL-laboratori-
um van het AZR werken aan de ontwikkeling van
tests die aandoeningen in het spijsverteringska-
naal in een vroeg stadium aan het licht brengen.
Ook focust het lab op optimalisatie van lever-
transplantaties. 

Hans Kusters heeft een verklaring voor de late
tracering van de bacterie: "Het was lange tijd een
wetenschappelijk dogma dat in maagzuur geen
bacterie kon overleven. De maag is steriel, dacht
men. Tot een Australische arts er bij toeval in

slaagde om bacteriën uit de maag in het lab te
laten groeien. Daarvóór was dat niemand gelukt,
omdat Helicobacter pylori heel langzaam groeit.
Men had kweekplaten gewoon niet lang genoeg
laten staan!"
Het is bekend dat infectie met Helicobacter pylori
al op jonge leeftijd plaatsvindt. Hoe dat gebeurt, is
nog niet opgehelderd. Vanaf ongeveer het twin-
tigste levensjaar bestaat het risico op een maag-
zweer. Vroeger gaf de arts leefstijladviezen. Dat
hielp een tijdje, maar de maagzweer kwam vaak
terug. ‘Nu vindt behandeling plaats met antibioti-
ca. Die helpen goed‚’ vertelt Kusters.
De bacterie Helicobacter pylori veroorzaakt een
ontsteking in de maag, een proces dat langzaam
verloopt. De persoon heeft er aanvankelijk geen
last heeft. Na een aantal jaren kan een wond ont-
staan, oftewel een maagzweer. Dat gebeurt bij
ongeveer tien procent van de geïnfecteerde men-
sen. Na nog langere tijd kan het ontstekingspro-
ces ontsporen. Bij één op de vijftig mensen met
een Helicobacter-infectie ontaardt groeit deze uit-
eindelijk in maagkanker. 

Omdat een infectie met Heliobacter pylori uitein-
delijk leidt tot maagkanker, wordt volop onder-
zoek verricht naar manieren om dit proces in een
vroeg stadium te herkennen. Deze kennis is ook
van nut bij andere aandoeningen in de maag en
darmen. Met genetische technieken is het moge-
lijk snelle tests te ontwikkelen om het risico op bij-
voorbeeld een maagzweer vast te stellen. 

"Met de klassieke diagnostische tests kijk je als
het al te laat is‚" zegt Kusters. "Daarom willen we
tests ontwikkelen waarmee we de ziekten veel
vroeger kunnen opsporen. Dat is zinvol, want de
meeste MDL-aandoeningen zijn in een beginsta-
dium goed te behandelen. De tests zullen ook
voor de economie van groot belang worden:
maagzweren zijn vaak de oorzaak van ziektever-
zuim."

Kusters noemt als voorbeeld van een nieuwe test,
die recent elders is ontwikkeld, een DNA-bepa-
ling: "Cellen van het spijsverteringskanaal ver-
nieuwen zichzelf snel. Oude cellen gaan gepro-
grammeerd dood, waarbij ook het DNA wordt
afgebroken. Als dat niet goed gebeurt, blijven er
lange stukken DNA over, die terecht komen in de
ontlasting. Met de nieuwe bepaling wordt nage-
gaan of dat het geval is. Als lang DNA aanwezig
is, heeft die persoon wellicht een virusinfectie,
ontsteking of een nieuwvorming, zoals een poliep
of kanker. Dan gaan we verder zoeken. Met deze
test kunnen we ook controleren of een behande-
ling aanslaat. Dan moet namelijk de hoeveelheid
lang DNA in de ontlasting afnemen."

Hans Kusters is begin dit jaar met een groep van
tien onderzoekers naar het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam gekomen. Inmiddels is zijn
groep met vijf medewerkers gegroeid. Op het
gebied van onderzoek naar Helicobacter pylori
behoort het lab volgens hem tot één van de tien
toplaboratoria in de wereld. Ook op het gebied
van levertransplantaties verricht zijn laboratorium
onderzoek. "Het AZR is onder meer goed in het
bepalen van kenmerken van donor en ontvanger.
Ook dat verschuift langzaam naar DNA-niveau."
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Lange tijd meenden artsen dat maag- en darmklachten vooral psychisch van aard waren:

"De pijn zit tussen uw oren". Totdat ze ontdekten dat bijvoorbeeld een maagzweer wel

degelijk een infectieziekte is. Het MDL-lab werkt aan tests waarmee aandoeningen in het

spijsverteringskanaal sneller kunnen worden opgespoord.

Tekst: Kees Vermeer         Fotografie: Levien Willemse
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Slokdarmkanker is in Nederland, en de rest van de
Westerse wereld, een groeiend probleem. Dit type
kwaadaardig gezwel staat in de top tien van veel

Acht MDL-artsen, oncologen, chirurgen en

pathologen hebben zich binnen de regio

Rijnmond verenigd tot een soort ‘slok-

darmpolitie’: het slokdarmpanel Integraal

Kankercentrum Rotterdam. Hun missie is

om de chaos en schade die maagzuur

aanricht in de slokdarm te neutraliseren –

en op den duur een stap voor zijn.

M A A G  D A R M  L E V E R

Tekst: Joop van de Leemput  Fotografie: Levien Willemse
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Maagzuur beschadigt slokdarm:‘villawijk’ wordt ‘pauperbuurt’
DE SLOKDARMPOLITIE

voorkomende kankers - en stijgt het snelste van
alle. De stijging wordt mede geweten aan overge-
wicht. Bij te zware mensen kan het maagzuur
gemakkelijker terugvloeien in de slokdarm. Bij een
kleine minderheid van deze mensen ontstaat na
langdurige beschadiging van de slokdarm kanker
op die plaats. 
De vooruitzichten voor mensen die slokdarmkanker
hebben zijn ronduit slecht.

MDL-arts Jelle Haringsma: "Slokdarmkanker ont-
staat, net als andere vormen van kanker, stapsge-
wijs. Vergelijk het met de achteruitgang van een
mooie woonbuurt. Eerst wonen de mensen in een
fraaie laan, met goed onderhouden tuinen. Dan
verschijnt de eerste graffiti op de muren. Even later

slingeren vuilniszakken en ander zwerfafval rond.
Stukje bij beetje verwordt de mooie woonwijk tot
een achterbuurt. Om dit proces te voorkomen, had-
den de bewoners oog moeten hebben voor de eer-
ste signalen van achteruitgang. Hetzelfde verhaal
geldt voor het slijmvlies in de slokdarm. Bij sommi-
ge mensen vloeit zuur uit de maag te vaak terug in
de slokdarm. Het slijmvlies raakt hierdoor van slag,
het kleurt rood en vlekkerig. Deze fase is te verge-
lijken met de eerste papiertjes die door de straat
slingeren. Het stoort de meeste mensen niet of
amper. Ze hebben geen weet van hun ontstoken
slokdarm, en evenmin pijn of last. Bij een minder-
heid van de mensen met terugvloeiend maagzuur
gaat het slijmvlies verder achteruit. Er ontstaat rood
en vlekkig Barrett’s-slijmvlies. In dit slijmvlies kan in
de loop der jaren dysplasie ontstaan, zeg maar
‘onrust’. Net als in een woonbuurt slingert opeens
dagelijks overal zwerfvuil rond. De wijk loopt nu een
reëel risico om een achterbuurt te worden. De lich-
te dysplasie wordt een ernstige dysplasie. Dit is een
belangrijke stap in het ontstaan van kanker. In het
slijmvlies is volop chaos ontstaan. Er heerst wanor-
de: rijen cellen die niet meer eenvormig zijn. Nog
een verkeerde stap verder: de ernstige dysplasie
wordt een klein kankergezwel. En dat gezwel kan
groeien tot een grote tumor. Pas op dat moment
krijgen mensen klachten omdat ze hun voedsel niet
meer kunnen doorslikken. De ‘nette woonwijk’ is in
deze fase een ‘pauperbuurt’ geworden en amper
meer te redden."

"Een tumor in de slokdarm is zeer gevaarlijk", bena-
drukt Haringsma. "Bijna niemand met zo’n slok-
darmtumor die wij behandelen is vijf jaar later nog
in leven. Daarom willen we deze groep mensen
voortaan vroeger in het vizier krijgen. Vroege
opsporing van patiënten met een hoog risicoprofiel
is mogelijk dankzij ‘alarmsignalen’ die het lichaam
afgeeft. Rood Barrett’s-weefsel in de slokdarm -
eigenlijk een afweer tegen maagzuur - is zo’n dui-
delijk alarmsignaal. Mensen met Barrett’s hebben
honderd keer zo veel kans op slokdarmkanker dan
andere mensen. Zo zijn er meer aanwijzingen,
‘markers’, die ons vertellen welke patiënt de ver-
keerde kant op gaat."
MDL-arts Peter Siersema werkt al jaren in het AZR.
Hij heeft het aantal mensen met slokdarmkanker

VROEG IN HET VIZIER

DE EERSTE GRAFFITI



gestaag zien stijgen. Siersema berekende hoeveel
Nederlanders een Barrett’s-slokdarm hebben, dus
‘onrust in de pijp’. Of, om in de eerdere vergelijking
te blijven, hoeveel straten met graffiti en zwerfvuil
moeten worden schoongeveegd en gereinigd,
voordat de verpaupering definitief daar toeslaat.
Siersema: "Ik schat dat minstens 50.000
Nederlanders Barrett’s hebben. Hun slokdarm heeft
beschadigde bekleding en is rood en vlekkig, in
plaats van mooi en egaal rose-wit. Het opmerkelij-
ke is dat deze nieuwe binnenbekleding goed werkt.
De klachten van irritatie door het maagzuur ver-
dwijnen erdoor. Mensen kunnen met zo’n onrustige
slokdarm een leven lang leven, zonder enige last.
Zij komen niet bij de arts, want ze hebben immers
geen klachten. Maar bij een kleine groep mensen
gaat de slokdarm vérder op het verkeerde pad,
richting kanker. Die fase willen we voor zijn. Dat kan
door ‘markers’ vast te stellen, dus vroegtijdige
alarmsignalen die ons op het juiste spoor kunnen
zetten. We willen ontdekken waarom sommige
mensen met Barrett’s wel kanker krijgen en ande-
ren niet. Uiteindelijk willen we met de ‘markers’
patiënten kunnen onderscheiden met een laag en
hoog risicoprofiel."
En dan?
Siersema: "Mensen die weinig risico lopen, hoeven
maar eenmaal per vijf jaar op controle te komen.
Patiënten met veel alarmerende ‘markers’ willen we
graag elk half jaar zien."

“Nog lang niet alle ‘markers’ zijn door slokdarm- en
maagexperts in kaart gebracht. Daarom is vroege
opsporing van alle risicopatiënten in Nederland nog
moeilijk. De aandacht blijft uitgaan naar behande-
ling van de kwaal. Voorkomen is weliswaar beter
dan genezen, maar waar nog niet voorkomen kan
worden, moet worden genezen. Terwijl het AZR-
laboratorium verder speurt naar ‘markers’, komen
patiënten bij wie het mis dreigt te gaan terecht bij
een panel, zeg maar ‘slokdarmpolitie’. Daarin heb-
ben acht MDL-artsen, oncologen (kankerdeskundi-
gen), chirurgen en pathologen zitting. Zij bestude-
ren door microscopen weefsel van deze patiënten
en beoordelen hoe alarmerend de afwijkingen zijn.
Daarna stelt de ‘slokdarmpolitie’ een op maat
gemaakte behandelwijze samen.
Zoals buurtbewoners graffiti kunnen verwijderen en
de dienst Grof Vuil van hun gemeente kunnen bel-
len, zo kan de slokdarmpolitie grijpen naar nieuwe
behandeltechnieken.
Een mogelijkheid is om onrustige stukjes weefsel in
de slokdarm preventief verwijderen voordat ze uit-
groeien van kwaad tot erger. Verwijdering kan
nauwkeurig dankzij de endoscopie, waarbij een

flexibel instrument met camera naar binnen wordt
gebracht en daar plukjes verdacht weefsel weg-
snijdt. Terwijl de chirurg nog vaak de hele slokdarm
moet verwijderen, daarmee eigenlijk met een
kanon op een muis schiet, kunnen wij nu minuscu-
le oneffenheden minutieus weghalen via de endo-
scoop. Deze verfijnde techniek heet endoscopische
mucosale resectie (EMR).
Een andere mogelijkheid is de oorspronkelijke
bekleding van de slokdarm herstellen via lichtbe-
handeling, oftewel fotodynamische therapie. Hierbij
krijgt de patiënt tevoren een drankje met een stof
die het onrustig weefsel overgevoelig maakt voor
licht. De slokdarm wordt vervolgens met behulp van
een laser en mini TL-balk van binnen belicht. De
slokdarm ‘vervelt’ in het behandelde gebied.
Daarna kan het oorspronkelijk plaveiselepitheel
terugkeren. Patiënten die deze ingreep ondergaan,
moeten vanaf dan levenslang zuurremmers slikken.
Tenslotte wordt in het AZR, als eerste ziekenhuis
van Nederland, via de endoscoop de slokdarm op
de overgang naar de maag vernauwd met hechtin-
gen. Een nauwere opening moet ervoor zorgen dat
minder zuur terugvloeit van de maag naar de slok-
darm. Hierdoor kan het ontstaan van Barrett’s-
weefsel worden voorkomen.”

Haringsma en Siersema wijzen erop dat alleen het
Academisch Ziekenhuis Rotterdam alle drie de

beschreven endoscopische behandelingen ver-
richt, dus EMR, (onrustige stukjes binnenbekleding
endoscopisch wegsnijden), lichtbehandeling en
vernauwing van de doorgang tussen maag en slok-
darm. Dit geeft de richting van de toekomst aan. De
toekomst is dat we geen achterhoedegevecht meer
moeten voeren, maar de frontlinie in. Dus: snel erbij
zijn. We willen groepen mensen die veel risico
lopen intensief begeleiden. Dus: maatwerk in plaats
van confectie. We schieten niet meer met een
kanon, zoals vroeger, maar met precisieappara-
tuur."
Haringsma en Siersema zien de mogelijkheden van
behandeling enorm verbeteren dankzij technische
innovaties: ‘We kunnen tegenwoordig steeds ver-
fijnder de slokdarm in, dankzij technieken afkomstig
uit de telecommunicatie en defensie. Ons zicht in
dit deel van het lichaam is drastisch verbeterd. We
zien wat we vroeger niet zagen. Ook het weg-
nemen van oneffenheden in de slokdarm is sterk
verfijnd. Waar we vroeger hele muren moesten
sloopten, frezen we nu kliekjes onrustige cellen
ragfijn weg. De volgende grote stap wordt het trace-
ren van ‘markers’, die aanduiden dat er iets mis kan
gaan. Zijn de ‘markers’ verzameld, dan kunnen we
de patiënt in het allervroegste stadium gaan helpen.
Zo hopen we de opmars van slokdarmkanker,
waaraan nu nog 95% van de mensen overlijdt, tot
staan te brengen.”

BEL HET GROFVUIL
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HET ONTZICHTBARE ZIEN

Monitoren geven tegenwoordig verbazingwekkend scherp beeld van de binnenkant van het menselijk lichaam, zoals de slokdarm. Links (blauw)

een röntgenbeeld van een stent, een soort spiraaltje dat een vernauwing openhoudt. Rechts (oranje) het beeld van een slokdarm, waarbij het

gaaspatroon van de stent duidelijk is te zien
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Leiden transplanteert jaarlijks zo’n twintig levers.
Het aandeel van Rotterdam is achteraf gezien
opmerkelijk. Het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam heeft in de jaren 1985-‘95 nog moeten
knokken om erkend te worden als centrum voor
levertransplantaties, laat Schalm weten: "Destijds
werd geschat dat Nederland jaarlijks behoefte had
aan slechts veertig tot vijftig levertransplantaties.
Het AZR becijferde de behoefte toen op ruim het
drievoudige daarvan: rond de honderdvijftig trans-
plantaties. Dat bleek achteraf juist."

Het AZR streeft naar vijftig levertransplantaties per
jaar, maar het beperkte aantal beschikbare levers
wordt een steeds groter probleem. Schalm en De
Man zijn daarom voorstander van een herziening
van de regelgeving rond donaties, bijvoorbeeld
door met de overheid opnieuw de mogelijkheid van
een ‘Geen Bezwaarregeling’ te bekijken. De ver-
eniging voor lever- en nierpatiënten bepleitte deze
zomer ook grondige herziening van het systeem.
In Nederland stonden in juli 2001 bijna tachtig
mensen op de wachtlijsten voor een levertrans-
plantatie. En de lijst groeit. Deze mensen bevinden
zich op een hellend vlak. Doordat zij langer moeten
wachten op een nieuwe lever, gaat hun eigen lever
steeds verder achteruit. Een aantal mensen op de
wachtlijst overlijdt vóór de operatie heeft kunnen
plaatsvinden. Leverdeskundigen moeten daarom
steeds vroeger inschatten hoe het met een patiënt
zal gaan.

Het AZR behandelt veel patiënten met een lever-
ziekte en verspreidt de opgedane kennis daarover
systematisch via een stageprogramma voor art-
sen. Schalm: "De afgelopen jaren hebben wij een
stap gemaakt van twintig naar vijftig levertrans-
plantaties per jaar. Daarvoor heeft het personeel
van ons ziekenhuis zich enorm ingespannen.
Tegenwoordig is een levertransplantatie meer een
‘gewone’ operatie geworden, met daaromheen
thematisch georganiseerde zorg. We hebben ook
de mogelijkheid om incidenteel een dubbeloperatie
te doen, bijvoorbeeld van een lever en een nier.
Dat betekent een verdere professionalisering."

Een groeiend aantal mensen staat op de

wachtlijst voor een levertransplantatie.

Sommigen moeten zo lang wachten op

een nieuw orgaan dat ze overlijden. En

dan te bedenken dat het AZR hard heeft

moeten knokken voor erkenning als cen-

trum voor levertransplantatie. Hoe nu ver-

der?

M A A G  D A R M  L E V E R

LANGE LEVERTIJD

Tekst: Kees Vermeer     Fotografie: Levien Willemse

Wachtlijst levers groeit: ‘Systeem
orgaandonatie moet op de helling’

Hepatitisvirussen tasten de lever aan en kunnen
op den duur zelfs leverkanker veroorzaken. Als
medicijnen het virus om zeep helpen, heeft de
lever grote herstelmogelijkheden. Lukt dit niet en
gaat de lever verder achteruit, dan biedt alleen een
levertransplantatie nog uitkomst. De overleving na
zo’n operatie is hoog: zo’n 65% van de mensen die
een levertransplantatie ondergaat, is tien jaar later
nog in leven. Dat is een beter resultaat dan bij bij-
voorbeeld hart- of niertransplantaties. "Dat komt",
vertelt hoogleraar Leverziekten prof. Solko
Schalm, "doordat hart- of nieraandoeningen ziek-
ten zijn van het hele lichaam, die vaak verband
houden met slechte bloedvaten. Bij een falende
lever is sprake van een ziek orgaan in een lichaam
dat meestal niet door een systeemziekte is aange-
tast. Als je de lever vervangt, kunnen de proble-
men over zijn."

Het is uiteraard van belang dat de nieuwe lever
niet wordt aangetast. MDL-arts dr. Rob de Man:
"Zonder maatregelen kan het hepatitisvirus ook de
nieuwe lever infecteren. Daarom verrichten wij
onderzoek naar de mogelijkheid om de getrans-
planteerde lever te beschermen. Wij geven de
patiënt na de transplantatie antilichamen tegen het
virus, aanvankelijk met een infuus, later via injec-
ties. Dat is een soort doorgaande vaccinatie, met
hopelijk als effect dat de lever niet meer wordt
geïnfecteerd."

Levertransplantaties vinden plaats in drie academi-
sche ziekenhuizen in Nederland. Rotterdam neemt
er ongeveer vijftig voor z’n rekening, net als
Groningen, de andere grote ‘transplantator’.

ONJUISTE INSCHATTING

DUBBELOPERATIE

TACHTIG WACHTENDEN
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Aandacht en steun voor een patiënt, terwijl MDL-arts Jelle Haringsma de dikke darm onderzoekt via de ‘achterdeur’

Deze patiënt krijgt via z’n mond een endoscoop naar binnen geschoven, voor onderzoek aan zijn slokdarm

Het beeld op de monitor, hier van de galwegen: vroeger vlekkerig, nu haarscherp, dankzij de verbeterde techniek

Speurwerk in het MDL-lab, waar de kwelgeest Helicobacter pylori de hoofdrol speelt

Verpleegkundige Denise Kokje noteert patiëntengegevens

Deze patiënt ondergaat onderzoek van de galwegen, dat bijvoorbeeld dient om nierstenen te verwijderen

M A A G  D A R M  L E V E R
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Endoscopen worden na  ‘n wasbeurt gedroogd met warme lucht

Potje met kweek bacteriën maagslijmvlies

Wellicht het meest fijngevoelige hulpmiddel van elke arts: de

menselijke hand

Behoedzaam schuift MDL-arts Peter Siersema een zelf-ontplooi-

bare stent binnen, een soort spiraaltje dat dient om een vernau-

wing van de slokdarm open te maken

M A A G  D A R M  L E V E R
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pen mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
(FGG) op onderzoek naar virale kinetiek van het
hepatitis C-virus.

Bekkerings bevindingen winnen aan belang nu dui-
delijk begint te worden hoe groot de gevolgen zijn
van de massale besmetting van hemofiliepatiënten
met het hepatitis C-virus. Deze besmetting vond
plaats in de periode 1980-‘90. Ze werd veroorzaakt
door bloedproducten die waren geproduceerd met
behulp van besmet menselijk bloed. José
Willemse, coördinator van de Nederlandse
Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) sloeg
in juni nog eens alarm, in dagblad Trouw. Ze waar-
schuwde: "We staan aan het begin van een epide-
mie."
Ook voor mensen die besmet zijn het HIV, het virus
dat aids veroorzaakt, is hepatitis C inmiddels uitge-
groeid tot een bedreiging. Het is tegenwoordig een
van de belangrijkste doodsoorzaken onder HIV-
patiënten. Alan Franciscus, directeur van de
Hepatitis C Support Project in San Francisco (de
Verenigde Staten) waarschuwde in mei, in The
New York Times: ‘Hepatitis C is zich aan het ont-
wikkelen tot een ontzaglijk probleem.’
De Rotterdamse individuele behandelschema’s
worden mogelijk een uitkomst voor mensen met
hepatitis C bij wie de behandeling-oude-stijl niet
aanslaat. De andere optie, een levertransplantatie,
is niet altijd mogelijk. Er bestaan lange wachtlijsten
voor levertransplantaties; zie pagina 15: Lange
levertijd.

Het hepatitis C-virus werd in 1989 ontdekt en is de
belangrijkste vorm van chronische hepatitis in
Europa en de Verenigde Staten. Naar schatting 170
miljoen mensen zijn er wereldwijd mee besmet. Nu,
twaalf jaar later, is een forse stap voorwaarts gezet
in de aanpak ervan. Met in Rotterdam ontwikkelde,
persoonlijke behandelschema’s zijn gunstige resul-
taten geboekt bij met hepatitis C-besmette mensen,
zowel  bij patiënten mét als zònder cirrose (lever-
verlittekening). Het Rotterdamse hepatitisonder-
zoek is een onderdeel van een internationale stu-
die, waaraan dertien medische centra deelnemen.
"Hoewel het probleem nog niet is opgelost, zijn dit
fantastische resultaten", reageert prof. dr. Solko
Schalm, hoogleraar Leverziekten. "De behandeling
van chronische virale hepatitis is tot nu toe zwaar.
Maar niet iedereen blijkt nu die zware kuur nodig te
hebben. Gebleken is dat de therapie individueel
kan worden aangepast, waardoor  slechts aan een
klein deel van de patiënten de zware behandeling
hoeft te ondergaan. Voor de overige patiënten is
een lichtere therapie voldoende. Gebleken is ook
dat sommige mensen de kuur te lang moesten vol-
gen, terwijl anderen juist te kort de voorgeschreven
medicatie kregen te slikken."

De gunstige resultaten van de persoonlijke behan-
delschema’s zijn aan het licht gebracht door onder-
zoeker Frank Bekkering. Hij promoveerde afgelo-

Tekst: Kees Vermeer  Fotografie: Levien Willemse

DOORBRAAK 
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LEVERONTSTEKING: 
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PERSOONLIJKE 
KUUR

TWEE KEER ALARM

Met nieuwe, persoonlijke behandelings-

schema’s lijkt het mogelijk om bijna alle

patiënten te genezen met chronische hepa-

titis C die nog geen levercirrose hebben.

Van de mensen mét levercirrose reageert

ongeveer de helft goed op de kuur. De voor-

uitgang schuilt in op maat gemaakte kuren,

een Rotterdamse vondst.

HEPATITIS C: HÉBBES
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Wie geïnfecteerd is met het hepatitis C-virus merkt
daar lange tijd niets van. Aanvankelijk is alleen
moeheid een symptoom. Na tien tot zelfs dertig
jaar kunnen cirrose en later leverkanker ontstaan.
Cirrose kenmerkt zich door littekenweefsel in de
lever. De structuur van de lever verandert en het
functioneren ervan vermindert. Daarna kunnen
zich de bekende klinische verschijnselen voor-
doen, zoals ascites of geelzucht. ‘Ongeveer een
half procent van de Nederlandse bevolking heeft
het virus; dus zo’n 75.000 mensen’, schat Schalm.
"Maar slechts een kwart van die mensen weet
dat."
Het hepatitis C-virus is overdraagbaar via bloed.
De infectie komt het meest voor bij mensen die in
het verleden een bloedtransfusie hebben gehad
en bij verslaafden die de drugs injecteren. De
opmars van het virus is in de jaren vijftig begon-
nen. In die tijd werden bloedtransfusies voor het
eerst toegepast, deden naalden en spuiten hun
intrede in de gezondheidszorg en begonnen
drugsverslaafden te spuiten. "Doordat producten
voor bloedtransfusie tegenwoordig  worden
gecontroleerd op aanwezigheid van het virus en
naalden en spuiten steriel worden gemaakt,
komen er nu weinig nieuwe patiënten meer bij",
vertelt Schalm.

Al vóór de ontdekking van het virus kregen patiën-
ten met leverziekte het middel interferon toege-

diend. Dat hielp bij ongeveer de helft van de
patiënten, maar bij driekwart van hen kwam de
ziekte terug als de kuur van zes maanden voorbij
was. Later is de behandeling uitgebreid naar
twaalf maanden en werd bovendien het antivirale
middel ribavirine toegevoegd. Maar zelfs daarmee
komt bij ruim de helft van de patiënten de ziekte
terug.
Tegenwoordig is de hoeveelheid virus in het bloed
rechtstreeks te meten. De uitslag maakt duidelijk
dat een patiënt pas is genezen als het virus
geheel uit het bloed is verdwenen. In bijvoorbeeld
Japan is het gebruikelijk om alle patiënten met
hepatitis C te behandelen met een dagelijkse
hoge dosis interferon. Dat geeft aanvankelijk een
hoge respons. Maar vanwege de bijwerkingen van
interferon gaat de dosis later weer omlaag, waar-
na het virus vaak terugkomt.

In de Rotterdamse studie is nauwkeurig onder-
zocht waarom het virus bij de helft van de patiën-
ten niet verdwijnt, ondanks behandeling met inter-
feron en ribavirine. Deze studie is overigens niet
gesponsord door de farmaceutische industrie. Dat
is vermeldenswaardig, omdat interferon bekend
staat als een middel dat de producent sterk pro-
moot, vanwege het vele geld dat erin is gestopt.
De Rotterdamse onderzoekers waren in staat
geïnfecteerde patiënten te verdelen in verschillen-
de groepen: mensen die vanaf het begin niet of
amper reageren op de behandeling, mensen bij
wie de hoeveelheid virus in het bloed langzaam

M A A G  D A R M  L E V E R

ALLEEN WAT MOE

GROEPEN SPLITSEN

HET KOMT TERUG

‘ZO’N 75.000
NEDERLANDERS 
HEBBEN HET VIRUS,
MAAR SLECHTS 
EEN KWART VAN HEN
WEET DAT’

afneemt, en mensen bij wie het virus heel snel
verdwijnt. De eerste groep (die vanaf de start niet
of amper reageert) is verder te verdelen in patiën-
ten zonder enige reactie op de behandeling,
patiënten die alleen in de eerste twee à drie dagen
reageren, en patiënten bij wie het virus terugkomt
na een aanvankelijke afname. Belangrijk is de
vaststelling tot welke groep een patiënt behoort.
Dat gebeurt in de eerste vier weken van de thera-
pie en biedt de mogelijkheid om de therapie op
maat te maken.

In de eerste vier weken van de therapie meten
onderzoekers vijf keer hoeveel virus zich nog in het
bloed bevindt. Patiënten die niet op de kuur reage-
ren, kunnen stoppen met de therapie of, als zij een
standaard dosis medicijnen kregen, overschakelen
op een hoge dosis. Patiënten die langzaam reage-
ren, kunnen het advies krijgen om de behandeling
twaalf tot achttien maanden lang voort te zetten.
Patiënten die snel reageren, mogen na zes maan-
den stoppen.
Door de behandeling individueel aan te passen, is
het mogelijk om veel  patiënten een (zware) behan-
deling te besparen: mensen die niet reageren kun-
nen eerder stoppen en mensen die snel reageren
hoeven niet onnodig lang met de behandeling door
te gaan. Dat voorkomt niet alleen vervelende bij-
werkingen bij die patiënten, het bespaart ook kos-
ten. "En voor de patiënten die langzaam reageren
op de behandeling, is de kans om beter te worden
sterk gestegen", verduidelijkt Schalm.

VJF METINGEN
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genoemd, hoort daarmee tot de drie meest voor-
komende kankersoorten. Ieder jaar overlijden
zo’n 4.400 mensen aan deze ziekte. De prangen-
de vraag is: hoe krijgen we hier greep op?

Een coloncarcinoom ontstaat als een aanvanke-
lijk goedaardige zwelling in de darmwand, die
eruit ziet als een verdikking of een poliep.
Poliepen zijn vaak met de darmwand verbonden
via een steeltje; eigenlijk een soort ongewenst
onkruid dus. Sommige poliepen gaan bloeden.
De zwelling kan in een later stadium kwaadaar-
dig worden. Dat proces begint meestal in de top
van de poliep.

Elk jaar worden zo’n negenduizend Nederlanders
getroffen door kanker aan de dikke darm. Deze
aandoening, ook wel een coloncarcinoom

Kanker aan de dikke darm komt veel voor. Deze vorm van kanker heeft duidelijk herkenbare

voorfasen en leent zich daarom goed voor bevolkingsonderzoek. ‘Opsporing Verzocht’ dus,

maar de vraag is: hoe? En bij wie precies? Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam helpt

vaststellen welke methode de beste is.

Tekst: Kees Vermeer  Fotografie: Levien Willemse

VERZOCHT 
OPSPORING

ONGEWENST ONKRUID

BEVOLKING ONDERZOEKEN OP KANKER AAN DE DIKKE DARM?
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Het merendeel van de tumoren (70 tot 80%) ont-
staat in de laatste delen van de dikke darm: het
zogeheten sigmoïd en de endeldarm. Sym-
ptomen waarmee patiënten bij de arts komen
zijn vaak: veranderingen in het ontlastingspa-
troon (last van verstopping of juist diarree),
bloed of slijm bij de ontlasting, bloedarmoede en
bloedverlies in de dikke darm en buikpijn. Vooral
grote poliepen veroorzaken deze klachten.

Een goede methode om poliepen op te sporen is
colonscopie (ook wel colonoscopie of coloscopie
genoemd). Een coloscoop is een buigzame
slang met aan het eind een videochip. De arts
brengt deze via de anus in de dikke darm, waar-
na het beeld op een televisiescherm is te zien.
Als de arts een poliep ziet, kan hij die meteen
verwijderen door via de coloscoop een lus om de
steel van de poliep te leggen, waarna hij de steel
doorsnijdt en de poliep verwijdert; een soort
onkruid wieden, dus. 
De weggenomen poliep gaat daarna naar de
patholoog, die hem onderzoekt op kwaadaardi-
ge cellen. Soms is een poliep te groot of bevindt
die zich op een moeilijk bereikbare plek in de
darmen. Dan wordt de patiënt geopereerd. Is de
poliep weg, dan ontstaat ter plaatse geen kan-
ker.
Colonscopie is volgens prof. Ernst Kuipers op dit
moment de beste methode van opsporing en
behandeling voor poliepen. Maar die heeft wel
een nadeel: "Het is belastend, zowel voor de
patiënt als voor het team van arts en verpleeg-
kundigen. Voor de patiënt is deze methode
onaangenaam en pijnlijk, voor het team kost
deze nogal wat tijd. Wij doen er maximaal vier
per dagdeel." 
Een snellere en iets minder belastende methode
is sigmoïdoscopie. Dat is een endoscopie waar-
bij alleen het laatste deel van de dikke darm
wordt onderzocht; precies dat deel waar de
meeste tumoren ontstaan. 

De Gezondheidsraad heeft begin dit jaar de
minister van Volksgezondheid geadviseerd over
een mogelijk bevolkingsonderzoek naar kanker
aan de dikke darm. Voor zo’n onderzoek zijn
zowel colonscopie als sigmoïdoscopie te gebrui-
ken als opsporingsmethode, adviseert de
Gezondheidsraad. Een derde methode is de
fecal-occult-blood test (FOBT), bekend als ‘potje
poep inleveren’. Daarbij wordt de ontlasting van
de patiënt onderzocht op bloedsporen. Deze

methode is onderzocht in Denemarken,
Engeland en de VS. Daar bleek dat dankzij
tweejaarlijkse FOBT-screening ongeveer twintig
procent minder mensen sterven aan een colon-
carcinoom. 
Kuipers plaatst toch een kanttekening bij de
opsporing via bloedsporen in ontlasting:
"Daarmee mis je veel poliepen en carcinomen.
Bovendien is de methode niet nauwkeurig. Want
ook bij andere aandoeningen, zoals een ontste-
king in de darmen, vind je bloedsporen in de ont-
lasting."
Volgens de Gezondheidsraad heeft screening
met sigmoïdoscopie mogelijk de meest gunstige
verhouding tussen kosten (inzet) en baten
(resultaat). Maar bij een laag aantal controles,
bijvoorbeeld één controle per tien jaar, zou
colonscopie wellicht de voorkeur hebben. Omdat
de optimale methode nog niet vaststaat, pleit de
raad voor gedegen onderzoek daarnaar. Zo’n
studie moet ook vaststellen hoe vaak mensen
moeten worden gecontroleerd, welke leeftijds-
grenzen voor de doelgroep zouden moeten gel-
den en welke indicaties gelden voor verdere dia-
gnostiek. 
Een bevolkingsonderzoek stel je uiteraard niet
zomaar even in. Veel onderdelen ervan vragen
om een gedegen analyse, zoals de te verwach-
ten deelname aan zo’n onderzoek, de organisa-
tie ervan, de rol van de huisarts, scholing van
degenen die het onderzoek verrichten, en de
benodigde capaciteit aan menskracht en materi-
aal. 

Voldoende beschikbare menskracht en medisch
materiaal is vooral van belang bij colonscopie,
maar ook voor een nieuwe screeningsmethode
die op dit moment in Rotterdam wordt onder-
zocht, namelijk met behulp van MRI (Magnetic
Resonance Imaging). Daarmee krijgt de radio-
loog een driedimensionaal computerbeeld van
het inwendige van de dikke darm. Omdat MRI
geen inwendig onderzoek is, is het veel minder
belastend voor de patiënt. "Een van de nade-
len", vertelt Kuipers, "is dat we niet meteen kunt
ingrijpen als we een afwijking zien. De patiënt
moet dan alsnog een colonscopie ondergaan.
Daar staat tegenover dat als we niets vinden, we
de patiënt een vervelend onderzoek hebben
bespaard. Verder kost het beoordelen van de
MRI-beelden de radioloog behoorlijk veel tijd. En
dan speelt natuurlijk nog de beperkte capaciteit
voor MRI-onderzoek."
De Rotterdamse studie vergelijkt MRI en colo-
scopie. Iedere patiënt die voor colonscopie

komt, wordt toestemming gevraagd om eerst
een MRI te mogen doen. Later zullen de uitkom-
sten naast elkaar worden gelegd. Volgens
Kuipers is de MRI-methode nu voor poliepen
van minimaal één centimeter even gevoelig als
colonscopie. De vergelijkingsstudie is deze
zomer gestart en duurt twee jaar. 

Welke methode van opsporing de voorkeur
krijgt, hangt volgens de Gezondheidsraad onder
meer af van de kennis over het natuurlijke
beloop van poliepen en coloncarcinomen. Ook
daarvoor is grondig onderzoek nodig. Wat dat
betreft kan ‘Rotterdam’ een belangrijke rol spe-
len: sinds 1995 is namelijk een simulatiemodel
in ontwikkeling voor het ontstaan van dikke
darmkanker. Internist Kaspar Geul van de afde-
ling Maag-, Darm- en Leveraandoeningen heeft
het model opgesteld, in nauwe samenwerking
met professor Habbema van het instituut
Maatschappelijke Gezondheidszorg van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Het model van
Geul is gebaseerd op de analyse van Europese
en Amerikaanse onderzoeken naar screening en
verdere controle. Het model is nodig om kosten
en effecten van bevolkingsonderzoek betrouw-
baar te kunnen schatten. 

Alvast in de toekomst kijkend, verwacht Kuipers
veel van heel andere diagnostische methoden.
Zoals onderzoek in ontlasting naar de aanwezig-
heid van DNA dat specifiek afkomstig is van
poliepen. "Dat soort methoden is nu nog in ont-
wikkeling. Volgens mij zit daar veel muziek in.
Maar voorlopig is colonscopie de beste scree-
ningsmethode voor eventueel bevolkingsonder-
zoek. Zo’n onderzoek kan, denk ik, heel zinvol
zijn, gezien het groot aantal mensen dat kanker
aan de dikke darm krijgt. Voordat we met zo’n
onderzoek beginnen, moeten we een aantal
belangrijke zaken nog vaststellen. Zoals: vanaf
welke leeftijd onderzoeken we mensen? Hoe
vaak willen we hen controleren? Als we dat heb-
ben vastgesteld, is een bevolkingsonderzoek
alle energie die we erin steken zeker waard."
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GOED, MAAR BELASTEND

POLIEPEN ZIEN MET MRI

MODEL VOOR NABOOTSING
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ze komt, verandert haar hormoonhuishouding. De
bekkenbodem verslapt en kan niet langer de
gescheurde spier compenseren. Het gevolg is dat
deze vrouwen hun ontlasting niet meer kunnen
ophouden.
Bij een veel kleinere groep zwangere vrouwen
scheurt tijdens de vaginale bevalling de anale
kringspier helemaal in. Dit heet totaalruptuur.
Vrouwen die dit overkomt, ondergaan meestal
meteen een operatie, waarbij de gynaecoloog
tracht de kringspier te repareren. Vaak lukt dit,
maar zo’n 30% van deze jonge vrouwen houdt -
ondanks deze herstellende ingreep - moeite met
het ophouden van de ontlasting. 
Ontlastingsincontinentie komt ook voor als gevolg
van een operatie aan de anus of door bestraling
van de kleine bekken, zowel bij mannen als vrou-
wen. Sommige mensen hebben er last van door
een aangeboren anatomische afwijking.
De meeste mensen met ontlastingsincontinentie

Veel mensen die lijden aan ongewild verlies van
hun ontlasting kijken altijd en overal om zich heen
of een toilet in de buurt is. Ze hanteren deze ‘over-
levingsstrategie’ tijdens werken, winkelen, vakan-
tie vieren en een bezoek aan iemand. Als zij aan-
drang voelen, hebben ze maar enkele seconden
de tijd om een wc te vinden. Sommige mensen
met ontlastingsincontinentie gaan daarom zo wei-
nig mogelijk hun huis uit.

Ontlastingsincontinentie komt meestal bij vrouwen
voor. Het wordt vaak veroorzaakt door schade aan
de kringspier, die is opgelopen tijdens een beval-
ling. Dit leidt aanvankelijk niet tot problemen. De
omliggende spieren in de bekkenbodem nemen
het werk over. Maar als de vrouw in de menopau-

Duizenden vrouwen kunnen maar een paar tellen hun ontlasting ophouden – of helemaal

niet. Dat is te kort om een toilet te bereiken. Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam is

gestart met een nieuwe behandeling van ontlastingsincontinentie. De eerste resultaten van

sacrale zenuwstimulatie: schoon ondergoed.
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zijn vijftig jaar of ouder. Omdat de Nederlandse
bevolking vergrijst, zal het aantal patiënten toene-
men. Zo ontstaat een groeiende behoefte aan
behandeling van ontlastingsincontinentie.

Ontlastingsincontinentie is vaak te verhelpen. De
patiënt krijgt om te beginnen fysiotherapie aange-
boden. Bij de helft van de mensen helpt training
van de bekkenbodem. Wie geen baat bij deze
oefeningen heeft, kan dagelijks z’n darmen met
water spoelen. Een spoeling vergt maximaal een
uur. Ook dit werkt goed voor sommige patiënten.
Voor werkende mensen is dagelijks spoelen vaak
moeilijk in het rooster te passen. Bovendien ver-
draagt niet iedereen een spoeling goed. Patiënten
die geen baat hebben bij fysiotherapie en spoelen
kunnen worden geopereerd aan hun defecte
kringspier. Ook hiermee is weer een aantal men-
sen geholpen.
De incontinente groep die nu nog over is, is klein.
Een chirurgische ingreep voor deze groep die
aanvankelijk hoopvol leek was de dynamische
gracilisplastiek. Hierbij haalt de chirurg een spier
uit het bovenbeen en legt deze als een lus om de
anus. De spier wordt gestimuleerd door een pace-
maker. Bij nogal wat patiënten veroorzaakt deze
ingreep echter problemen. Zij krijgen moeilijkhe-
den met lopen en kunnen hun ontlasting niet meer
kwijt, wat pijnlijk is. De pacemaker wordt dan weer
verwijderd. Deze patiënten hadden daarna weinig
om uit te kiezen. Hun keuze was vaak: leren leven
met het ongemak of een stoma accepteren.

Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam is afge-
lopen zomer op beperkte schaal gestart met een
nieuwe behandeling van ontlastingsincontinen-
tie: sacrale neuromodulatie, ook wel sacrale
zenuwstimulatie genoemd. Alleen patiënten bij
wie eerdere behandelingen falen, komen hier-
voor in aanmerking. De techniek ervan komt
over uit de Urologie. Professor Ruud Bosch,
hoogleraar Urologie bij het AZR, was een van de
eersten in Nederland die deze techniek toepas-
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FYSIOTHERAPIE OF SPOELEN

ZENUW MILD PRIKKELEN

DE SCHAAMTE VOORBIJ

Corina Fortuin is een jonge vrouw, die na de
bevalling van haar dochtertje ontlastings-
incontinent werd. Dit was het gevolg van een
ingescheurde kringspier. Zij woont in een
gemeente in Zuid-Holland en werkt bij de over-
heid. Corina is een van de eerste patiënten bij wie
het Academisch Ziekenhuis Rotterdam neurmo-
dulatie toegepaste. Corina: "Aanvankelijk deelde
ik mijn probleem met niemand, zelfs mijn man wist
er niet van. In het begin wilde ik het zelf niet weten
en geloven, maar op een gegeven moment komt
zoiets toch uit. Ik kon nergens meer naar toe zon-
der bang te zijn en vertrouwde mijn eigen lichaam
niet meer. Ik nam bijvoorbeeld altijd spullen mee
om me te verschonen. Door mijn probleem werd
ik een echte huismus. In een ziekenhuis wer ik
geopereerd aan mijn kapotte kringspier, maar na
een half jaar ging het weer mis. Daarna heb ik een
tijdje elke dag ’s morgens gespoeld. Alles liever
dan een stoma, dacht ik, al vond ik dat spoelen ’s
morgens onhandig in verband met mijn werk.
Vervolgens lichtte het AZR mij in over neuromo-
dulatie. Ik zei meteen ‘ja’. Ik hoefde geen secon-
de erover na te denken. De proefperiode, waarbij
het systeem buiten het lichaam wordt uitgetest,
verliep goed. Na twee tot drie dagen was mijn pro-
bleem helemaal verdwenen. Daarna hebben ze
de pacemaker en draden geïmplanteerd. De
pacemaker zit in mijn buikwand. Bepaalde kleding
kan ik daardoor niet meer aan. Maar ik kan nu
overal naar toe zonder angst, net als vroeger. Ik
hoef niet meer elke ochtend te spoelen en ben
weer gewoon om 8.00 uur op mijn werk. Het is
één keer gebeurd dat mijn pacemaker per onge-
luk werd uitgeschakeld. Dit kwam doordat ik door
beveiligingspoortjes van een winkel liep. Ik had de
uitschakeling niet door en raakte erg in paniek. Ik
dacht: mijn probleem is teruggekomen. Tegen-
woordig zet ik thuis het systeem hoger, zodat ik tij-
dens het winkelen de spanning duidelijk voel. Het
moeilijkste van alles vond ik om in het ziekenhuis
precies te vertellen over mijn probleem. En om
daarover alle vragen te beantwoorden. Het was
toch iets waarover ik me erg schaamde. Toch heb
ik besloten mijn ervaring te vertellen, met mijn
echte naam erbij. Ik vind het erg belangrijk dat
andere vrouwen met dit probleem kennis kunnen
nemen van sacrale neuromodulatie."

te bij vrouwen met plasproblemen.
Sacrale zenuwstimulatie bestaat uit het inbrengen
van een pacemaker en elektroden in het lichaam.
Hiermee wordt één van de zenuwen die door het
heiligbeen loopt (richting blaas, endeldarm en
kringspieren) geprikkeld. Dankzij deze zenuwsti-
mulatie herstelt de stoelgang. Hoe precies is nog
onduidelijk.
Voor de behandeling wordt het systeem eerst
thuis door de patiënt getest. Dit gebeurt met een
uitwendig stimulatiekastje, dat de patiënt aan een
riem draagt. Als de incontinentie flink verbetert, of
zelfs helemaal verdwijnt, wordt overwogen om
definitieve elektroden en een pacemaker te
implanteren. De patiënt krijgt de pacemaker
geplaatst in de buikwand of bil.
Het thuis kunnen testen van het systeem, in alle
rust en privacy, met een kastje buiten het lichaam,
is een opmerkelijk aspect van deze behandeling.
Dit is bij de meeste ingrepen onmogelijk.
Revolutionair is de verbetering bij de eerste
patiënten: van volledig incontinent naar volledige
controle over hun ontlasting.

Het AZR heeft de afgelopen maanden vijf vrouwen
behandeld met sacrale zenuwstimulatie. Vier van
hen bereikten thuis zo’n verbetering dat zij een
pacemaker kregen. Van deze vier vrouwen zijn
drie vrouwen volledig continent geworden; zij heb-
ben zelfs geen last meer van een ‘remspoortje’ in
hun ondergoed. Bij één patiënt sloeg de behande-
ling vooralsnog niet aan. Bij haar wordt de ingreep
herhaald. 
Gunstige resultaten met sacrale zenuwstimulatie
zijn ook geboekt in verschillende Europese behan-
delcentra. In Nederland is deze behandeling
alleen mogelijk in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht en – sinds kort - het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam.
Sacrale zenuwmodulatie wordt in Rotterdam uit-
gevoerd door Ruud Schouten, colorectaal chirurg,
en Muriel Darby, arts-onderzoeker bij de colorec-
tale onderzoeksgroep. Deze groep onderzoekt
sinds tien jaar aandoeningen van de anus, endel-
darm en de stoelgang. 

NOG GEEN ‘REMSPOORTJE’
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onderzoek veel onderzoekspotentieel ‘wegzuigt’.
"De universiteit wordt meer en meer een onderne-
mende instelling en als we niet oppassen worden
onderzoekers ondernemers, met dollar- of eurote-
kens in hun ogen. Binnengehaald geld moet ook
worden bestemd voor fundamenteel-wetenschap-
pelijk seksuologisch onderzoek. Interessante vra-
gen op dit gebied zijn bijvoorbeeld: wat windt men-
sen seksueel op?, en: kunnen we tijdens die opwin-
ding iets zien of meten in de hersenen?
Fundamenteel onderzoek kan ook zijn in een MRI-
apparaat de coïtus bestuderen." 

Zelf heeft Slob, voordat hij zich eind jaren tachtig in
belangrijke mate ging toeleggen op de menselijke
seksuologie, in proefdieronderzoek belangwekken-
de studies verricht.
"Bij ratten zagen we dat de partnerpreferentie voor
een belangrijk deel wordt bepaald door de hormo-
nenhuishouding rond de geboorte. Die ontdekking
wees er op dat mannen en vrouwen niet als een
onbeschreven blad worden geboren, maar dat hun
seksuele voorkeuren al voor een belangrijk deel
zijn geprogrammeerd in de hersenen. Twintig jaar
geleden was het nog een vloek om dat te zeggen.
Deskundigen meenden toen nog dat de seksuele
oriëntatie zich ontwikkelde tijdens de groei, en
afhankelijk was van de opvoeding en het leefmilieu.
Inmiddels weten we, dankzij humaan onderzoek,
dat seksuele oriëntatie voor een deel genetisch
bepaald is. En voor een deel inderdaad ook afhan-
kelijk is van omgeving waarin een mens opgroeit."

"Ook bij de zogenaamde beermakaak bestudeer-
den wij de relatie tussen hormonen en gedrag",
vertelt hij. "Bij de mannetjes-apen trad een speci-
fieke gezichtsuitdrukking op bij copulatie, op het
moment van ejaculatie, wij noemen dat een cli-
maxgezicht. Bij copulerende vrouwtjes zagen we
dat ook, zij het minder frequent. Door zendertjes te
implanteren hebben we contracties van de baar-
moeder, verhoging van de hartslag en ademhaling
kunnen meten op het moment van het climaxge-
zicht. Zo konden we aantonen dat ook deze vrou-
welijke apen een orgasme hebben. Tot die tijd werd
verondersteld dat alleen mensenvrouwen dat
beleefden. Het was voor het eerst dat we dat bij
dieren vaststelden."
"Je kunt je afvragen hoe nuttig zo’n ontdekking is",
relativeert Slob. "Je kunt er geen kanker mee gene-
zen. Wij werden bij het proefdieronderzoek vooral
gedreven door nieuwsgierigheid. Het heeft ook te
maken met de identiteit van de mens: blijkbaar zijn

we toch een normaal onderdeel van de natuur!
Door mijn achtergrond als bioloog kijk ik meer in
evolutionaire zin naar de seksuologie.
Bijvoorbeeld, wat is de aantrekking tussen de
geslachten, welke krachten spelen daarbij een
rol?"

In zijn afscheidsrede voorspelde Slob revolutionai-
re ontwikkelingen in de seksuologie. "Het zal me
niet verbazen als er in de toekomst een pil komt
waardoor je zonder al te veel lichamelijke inspan-
ning een heel plezierige seksuele ervaring kunt
beleven, zelfs zonder een partner! Voor de ouder
wordende mens zullen heel adequate middelen
beschikbaar komen die de fysiologische en psy-
chologische veroudering van het seksueel functio-
neren met vele jaren zullen uitstellen."
Slob verwacht dat volgend jaar een nieuw erectie-
bevorderend middel op de markt komt, onder de
handelsnaam Cialis (in medische kringen bekend
als IC351). ‘Rotterdam’ doet samen met de medi-
sche faculteiten van Leiden en Nijmegen onder-
zoek naar dit nieuwe product. "Het is minstens zo
goed als Viagra en de bijwerkingen zijn vergelijk-
baar", aldus Slob.
Tegelijkertijd constateert de hoogleraar dat er nog
een behoorlijk taboe bestaat op seksualiteit van
ouderen. "Dokters, seksuologen en andere hulp-
verleners, maar ook de ouderen zelf, moeten erop
geattendeerd worden dat seks niet met pensioen
hoeft te gaan op je zestigste, zeventigste of tach-
tigste."

"Problemen en moeilijkheden met het seksueel
functioneren in de meest brede zin kunnen, voor
jong en oud, de kwaliteit van leven erg negatief
beïnvloeden. Daarom is voorlichting geven en
informatie verschaffen dankbaar werk", vindt Slob.
De komende jaren wil hij samen met zijn vrouw
Ineke Vink een boek schrijven over de geschiede-
nis van de Nederlandse seksuologie. En voor het
glossy mannenblad ‘Men’s Health’ blijft hij vragen
beantwoorden van lezers.
"Ik weet hoeveel onzekerheden er leven op het
gebied van seksualiteit", besluit de seksuoloog.
"Dokters praten gelukkig makkelijker over seks dan
vroeger. Maar een groot probleem is dat er voor
een gesprek met de patiënt vaak onvoldoende tijd
is. Je ziet in toenemende mate dat huisartsen en
specialisten er door enorm drukke spreekuren
onvoldoende tijd voor kunnen nemen. Dat maakt
voorlichting via andere kanalen, zoals de media,
des te belangrijker."

Professor seksuologie Koos Slob (61) voorspelt
zijn vakgebied een grote toekomst: "De moleculai-
re biologie zal haar intrede doen in seksuologisch
onderzoek. De eerste stappen zijn gezet: gen-the-
rapie in verband met erectieproblemen, nu nog bij
mannetjesratten, maar straks ongetwijfeld bij men-
senmannen. Dankzij nieuwe beeldvormende tech-
nieken kunnen we zien wat er in ons lijf en in ons
centraal zenuwstelsel gebeurt als we in een staat
van seksuele opwinding verkeren. Kennis hierover
kan therapieën opleveren voor mannen en vrou-
wen die moeilijk opgewonden raken. Dankzij verfij-
nde technieken zullen we ook prenataal kunnen
zien welke seksuologische en anatomische ontwik-
kelingen optreden. Ook kunnen we in de toekomst
waarnemen wanneer en waar de lichamelijke
geslachtsdifferentiatie van de foetus eventueel ont-
spoort", aldus de vervroegd uitgetreden hoogleraar
seksuologie.

Het verheugt Slob, van oorsprong bioloog, dat er
de laatste jaren een groeiende wetenschappelijke
interesse is voor de biologische kanten van de
menselijke seksualiteit. "In de voorgaande periode
lag de nadruk op de sociologie: de maakbare
mens. In deze tijd maken moleculair-biologische
research en stamboomonderzoek naar oorzaken
van homo- en heteroseksualiteit een enorme ople-
ving door. Proefdieronderzoek naar de relatie tus-
sen bijvoorbeeld hormonen en gedrag komt weer in
de belangstelling."
Slob vreest dat humaan farmaco-seksuologisch
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PROF. DR. KOOS SLOB
VERWACHT NIEUWE
THERAPIEËN VOOR
MENSEN DIE MOEILIJK
OPGEWONDEN RAKEN 
Trots omdat seksuologie als medisch spe-

cialisme sterk in opkomst is, nam prof. Koos

Slob deze zomer afscheid van de Erasmus

Universiteit Rotterdam. Toch uitte hij in zijn

afscheidsrede ook zorgen. Onderzoekers

dreigen steeds meer in de ban te komen van

de commercie. Door middelen als Viagra

bestaat bovendien het gevaar dat huisartsen

te snel naar het receptenblokje grijpen.
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VRIESKOU ALS WAPEN

Cardiologen van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam hebben

sinds afgelopen juni twaalf hartpatiënten behandeld met koude om

daarmee stoornissen in het hartritme weg te nemen. Voorheen

probeerden ze het hartritme juist met behulp van warmte te her-

stellen.

Bij de nieuwe ingreep wordt het weefsel dat de ritmestoornissen

veroorzaakt bevroren door middel van katheterisatie. Bij de patiënt

wordt via de lies een buisje ingebracht dat hartweefsel aanvanke-

lijk tot -30 0C bevriest. Bekeken en getest wordt dan of men inder-

daad het weefsel te pakken heeft dat de ritmestoornissen veroor-

zaakt. Blijkt dat weefsel juist te zijn getraceerd, dan volgt bevrie-

zing  tot -80 0C. Daarmee wordt de ritmestoornis definitief opgehe-

ven.

De methode van bevriezing wordt gezien als een verbetering ten

opzichte van de huidige behandeling met verwarming, waarbij

radiofrequente energie wordt ingezet. Voordeel van werken met

koude via een katheter is dat de plek van de stoornis nauwkeurig

kan worden onderzocht voordat blijvende schade wordt aangericht.

Dat is vooral van belang wanneer deze plek dicht bij een kwets-

baar deel van het hart ligt, zoals het normale geleidingssysteem.

Bovendien geeft bevriezing minder kans op trombose dan verwar-

ming. Nog een voordeel is dat werken met koude door de patiënt

als pijnloos wordt ervaren, in tegenstelling tot behandeling met

hitte. Bovendien wordt de eventuele pacemaker die een patiënt

draagt niet beïnvloed of beschadigd door deze nieuwe zogeheten

cryotechniek. Zo’n pacemaker vervangen is kostbaar

Waar hangt het slagen van deze nieuwe ingreep vanaf?

Prof. dr. Luc Jordaens van het Thoraxcentrum: "Bij deze behande-

ling wordt een héél klein stukje van het hart geraakt. Het gaat om

een oppervlakte van vier vierkante millimeter. Er is grote precieze

nodig om het betreffende plekje te vinden. Het slagen van de

ingreep hangt vooral af van, wat wij noemen, ‘goede mapping’,

oftewel het plekje precies in kaart brengen. We zullen gaan inves-

teren om deze methode verder te perfectioneren."
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Gebruikers van een bureaucomputer zijn bekend met de begrippen ‘knip’

en ‘plak’. De cardiologie past hiervan een variatie toe bij mensen die een

groot hartinfarct hebben doorgemaakt, om de beschadigde pompfunctie

van het hart te herstellen: ‘knip, kwéék en plak’.

Uit het bovenbeen van de patiënt worden middels een spierbiopt levende

spiercellen gehaald. Uit dit biopt worden speciale spiercellen geselec-

teerd. Deze krijgen in een laboratorium in een kweekomgeving de kans

uit te groeien tot een paar honderd miljoen cellen. Daarna worden deze

cellen in de deels beschadigde hartspier teruggeplaatst via hartkathete-

risatie. Het effect van deze nieuwe ingreep is tweeledig. Ten eerste

maakt de  spierceltransplantatie het stugge deel weer elastisch. Ten

tweede zijn de spiercellen in staat om de knijpkracht van het hart weer

te verbeteren. Een  team van de afdeling Interventie Cardiologie van het

Academisch Ziekenhuis Rotterdam voerde afgelopen lente als eerste ter

wereld hiervan zo'n behandeling uit. De ingreep in mei werd recht-

streeks uitgezonden via een beeldscherm op een congres in Parijs, waar

duizenden cardiologen bijeen waren.  

Transplantatie van spiercellen van het been, via het laboratorium naar

het hart moet de aangetaste pompfunctie van dit orgaan herstellen. De

kans op afstoting is afwezig omdat het om eigen lichaamsweefsel gaat

en de spiercellen niet genetisch gemanipuleerd zijn. Zo’n 40.000

Nederlanders per jaar krijgen een hartinfarct. Bijna de helft van hen

overlijdt hieraan.

Zal ‘knip, kweek, plak’ op den duur alle kunstharten, harttransplantaties

en medicijngebruik tegen afstoting overbodig maken?

Cardioloog Peter Smits: "Het is nog te vroeg om hierop een goed ant-

woord te geven. Deze nieuwe behandelingsmethode is uitvoerig onder-

zocht in infarctmodellen bij proefdieren, waarin verbetering van de

pompfunctie van het beschadigde hart gezien wordt. Of dezelfde verbe-

tering ook bij alle behandelde patiënten kan worden bereikt, is nog de

vraag. Daarnaast moeten we nog onderzoeken of harttransplantatie,

kunsthartondersteuning of uitgebreid medicijngebruik in de toekomst

voorkomen kan worden. We staan pas aan  het begin van een nieuwe

behandelingstijdperk, waarin we nu voor het eerst proberen het afge-

storven deel van het hart weer van levende cellen te voorzien."

H a r t p a t i ë n t e n  &  h u n  p o m p k r a c h t :   
K N I P ,  K W E E K ,  P L A K



27

draaien om het naderende einde van het men-
selijk bestaan. Soms is dat einde onbegrepen en
niet-af, zoals bij Marga Minco. Auteur Neel Doff
noteerde in haar dagboeken met melancholie de
kwelling van het verlies van haar gehoor, reuk

en smaak. Gerard Reve bezag het einde typisch
Reviaans: "Goed, kwaad, leven, dood, Gij en Uw
Eeuwigheid, dat is allemaal goed en wel, maar
wat dan nog?"

Deze week, een willekeurige week in het jaar,
behoort voor duizenden Nederlanders tot de
laatste fase van hun leven. Hun einde is nabij, al
is vaak onduidelijk hoe nabij. Zij sterven een min
of meer aangekondigde of voorzienbare dood.
Dit laatste deel van het leven bestaat niet nood-
zakelijk uit lijdzaam afwachten. Veel mensen
leven deze periode juist heel intens.
Ogenschijnlijk allerdaagse gebeurtenissen,
zoals een zomerse boswandeling met de hond
of een middagje naar de dierentuin met een
(klein)kind, krijgen een extra dimensie. De pal-
liatieve zorg heeft tot taak mensen in deze fase
te begeleiden. Professionals in de palliatieve
zorg zetten zich in voor patiënten die medisch
gezien zijn uitbehandeld. Dat kunnen mensen
zijn met bepaalde vormen van uitgezaaide kan-
ker, maar ook mensen met aids in de eindfase of
met een andere ziekte waarvoor geen gerichte
behandeling mogelijk is.
De palliatieve zorg wordt soms verward met de
terminale zorg, die zich uitsluitend richt op ster-
vensfase. Een slogan die fraai verwoord waar
het in de palliatieve zorg om draait is: 'Leven
toevoegen aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven.' Dat is ook het motto van de Roparun, een
gesponsorde estafette van Rotterdam naar
Parijs die jaarlijks wordt gelopen, waarbij de

‘Nagelaten dagen’, ’Op weg naar het einde’,
‘Afscheid’; drie titels uit de Nederlandse litera-
tuur van de jaren negentig, zestig en dertig die

Professionals in de palliatieve zorg, huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, zij allen

assisteren patiënten in de laatste fase van hun bestaan. Ze helpen leven toe te voegen aan

de dagen, in plaats van dagen toe te voegen aan het leven. Maar wie ondersteunt deze

ondersteuners? AZR-Daniel wil bijdragen aan de uitbouw van een kenniscentrum palliatie-

ve zorg.

Tekst: Ellen Eggink     Fotografie: Levien Willemse

OP WEG NAAR HET EINDE

TOEGEVOEGD LEVEN

KENNISCENTRUM PALLIATIEVE ZORG STEUNT HULPVERLENERS 

Helen de Graaf op weg naar een patiënt die thuis een Cadd pca-

pompje krijgt. Dit druppelt continue morfine, of een ander middel

tegen de pijn, onderhuids of in de bloedbaan in het lichaam.
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lopers de AZR-Daniel in Rotterdam-Zuid passe-
ren. De opbrengst ervan komt ten goede aan
mensen met kanker.

De afdeling Interne Oncologie van AZR-Daniel
beschikt sinds 1995 over een Palliatieve Zorg Unit
(PZU). Deze unit bouwt ervaring op in de multidis-
ciplinaire palliatieve zorg voor kankerpatiënten
met complexe problemen. Maar op een zeker
moment worden veel mensen met kanker uit het
ziekenhuis ontslagen. Ze verdwijnen dan uit een
omgeving waar hulpverleners werken die veel
ervaring hebben met ernstige en langdurige zie-
ken.
Als de patiënten uit AZR-Daniel (of een ander zie-
kenhuis) worden ontslagen, gaan ze meestal naar
huis of naar een andere zorginstelling, zoals een
hospice. Op dat moment nemen andere profes-
sionals de zorg over. Dat kan de huisarts zijn, met
de wijkverpleegkundige en bijvoorbeeld een gees-
telijke. Uiteraard spelen familieleden en vrienden
ook vaak een grote ondersteunende rol.
De artsen, verpleegkundigen en geestelijken blij-
ken in de praktijk geregeld op allerlei vragen te
stuiten, variërend van hele praktische, zoals de
werking van een infuuspomp tot meer zorggericht,
zoals de behandeling van een patiënt die last blijft
houden van pijn. Voor de antwoorden op zowel
praktische vragen als dilemma’s des levens kun-
nen de hulpverleners, onder wie leden van een
aantal Mobiel Palliatieve Teams in Zuid-West
Nederland, terecht bij het Consultief Palliatief
Team en de Verpleegkundig Consulenten
Thuiszorgtechnologie. Medewerkers van AZR-
Daniel, van de afdeling Interne Oncologie, partici-
peren in beide teams. Zij ondersteunen de ‘onder-
steuners’.

Rob van Boxtel is hoofd van de Palliatieve Zorg
Unit van AZR-Daniel. Hij vindt het belangrijk dat
de kennis en ervaringen van zijn unit beschikbaar
wordt gesteld aan artsen, verpleegkundigen en
andere hulpverleners die minder ervaring hebben
met het begeleiden van mensen in de laatste fase
van hun leven.
Van Boxtel: "In alle jaren dat wij in AZR-Daniel
werken voor mensen met kanker hebben wij veel
kostbare ervaring opgedaan. De ervaring kun je
vergelijken met parels op de bodem van de oce-
aan. Omdat kanker een complexe ziekte is, met
een veelheid aan facetten, gaan onze professio-
nals ‘de diepte in’. De opgedoken kennis en erva-
ringen willen wij niet voor ons zelf houden, maar

graag delen. In het dagelijks leven deel je immers
ook intense momenten, die door deling niet kleiner
worden, maar juist groter. Daarom willen wij ons
graag inzetten zodat het Consultief Palliatief Team
het regionale kenniscentrum wordt op het gebied
van de palliatieve zorg."

Eerder publiceerde de unit het boek Palliatieve
zorg thuis. Deze publicatie, met adviezen voor
familie en vrienden van palliatieve kankerpatiën-
ten, bleek een schot in de roos. Ook professione-
le hulpverleners bestellen het boeken veelvuldig.
De eerste druk was meteen uitverkocht, de twee-
de ook, een derde is in voorbereiding. Uit de aan-
vragen blijkt dat de maatschappij grote behoefte

heeft aan meer kennis over kwaliteit in de laatste
fase van het leven.

Helen de Graaf en Netta Michilsen maken deel uit
van het Consultief Palliatief Team, dat hulpverle-
ners ondersteunt. Met enkele voorbeelden maken
ze duidelijk welke vragen leven onder de onder-
steuners: "Maag- en darmklachten kunnen een
bijwerking zijn van medicijnen, maar ook worden
veroorzaakt door de tumor zelf. Waar ligt de oor-
zaak, dat is belangrijk om te weten. Slapeloos-
heid is een veelvoorkomend probleem waartegen
een pilletje niet altijd helpt. Wakker liggen kan ook
een uiting zijn dat de patiënt nog heel veel emo-
ties te verwerken heeft. Welke steun kan een arts
of verpleegkundige daarbij geven?"
Standaardoplossingen bestaan niet, benadruk-
ken de Graaf en Michilsen. Daarom gaat de advi-
sering per telefoon. In een gesprek kunnen de
persoonlijke omstandigheden van de patiënt als
uitgangspunt worden genomen. Het team valt
organisatorisch onder het Centrum voor
Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Rotterdam
(COPZ-R) en bestaat uit internisten en verpleeg-
kundigen van de afdeling interne oncologie van

Helen de Graaf legt de werking van het Cadd pca-pompje uit aan een wijkverpleegkundige. De patiënt krijgt ook tekst en uitleg, en een proto-

col waarin alles stap voor stap staat beschreven. De Graaf: "Veel patiënten die zijn uitbehandeld, vinden het een grote stap om terug naar huis

te gaan met dit soort techniek erbij. Bij de eerste uitleg voelen ze zich wat overvallen. Maar al snel worden ze er handig mee, bijvoorbeeld met

het verwisselen van de batterijen. De thuis-techniek geeft hen vrijheid. De patiënt wordt mobieler, krijgt z’n onafhankelijkheid deels terug en kan

zelfs weer de deur uit, waarbij het pompje aan een heupband hangt."

OPGEDOKEN PARELS

HULP AANREIKEN PER 06

NAAR HUIS, EN DAN?

‘WIJ DELEN ONZE 
MEEST INTENSE 
MOMENTEN EN ONZE
KOSTBARE KENNIS OVER
MENSEN MET KANKER.
DIE WORDT DAARDOOR
NIET KLEINER 
MAAR GROTER’



AZR-Daniel en verpleeghuisartsen en verpleeg-
kundigen van Verpleeghuis Antonius IJs-
selmonde. De teamleden houden hun kennis
onder meer op peil door congressen over pallia-
tieve zorg bij te wonen en, heel belangrijk, veel-
vuldig contact met patiënten.
Belt een huisarts met twijfels over de toediening
van extra pijnmedicatie, dan wordt bijvoorbeeld
de internist-oncoloog of anesthesist gevraagd de
vraag te beantwoorden. Vragen over voeding
gaan naar de diëtiste, die op verpleegkundig ter-
rein beantwoordt het team meestal zelf. De ene
vraag is binnen een paar minuten beantwoord, de
andere kost uren omdat er veel moet worden uit-
gezocht. De zelf ontwikkelde 'symptoomlijsten'
helpen het team om snel tot de kern van de voor-
gelegde vraag te komen. Op deze lijsten staan de
meest voorkomende klachten van patiënten in de
palliatieve fase, zoals maag- en darmproblemen,
pijn, benauwdheid of angst voor de dood.

Familieleden en vrienden die een dierbare bij-
staan kunnen plotseling op hun fysieke en men-
tale grenzen stuiten. Daardoor wordt bijvoor-
beeld de arts met nieuwe vragen geconfronteerd.
Familie en vrienden moeten een naderend einde
accepteren, soms sneller dan zij kunnen. De
acceptatie kan vredig en met berusting verlopen,
maar ook ontdaan, verbitterd of vol onbegrip over
het gebeuren. De arts, verpleegkundige of gees-
telijke krijgt met al deze intense gevoelens te
maken. De palliatieve zorg die zij verlenen geeft
veel voldoening, weten Michilsen en De Graaf,
maar trekt tegelijkertijd een zware wissel op hulp-
verleners. De huisarts ziet de patiënt, die soms al
tientallen jaren in hetzelfde dorp of dezelfde wijk
woont, verslechteren. De wijkverpleegkundige
voelt zich machteloos, omdat het niet lukt de pijn
goed te bestrijden. Een dominee, pastor of
humanist kan klem komen te zitten tussen de
tegenstrijdige wensen van de familie en die van
de patiënt of de achtergebleven partner.
Michilsen en De Graaf: "Het risico voor hulpver-
leners is dat ze emotioneel worden meegezogen
in een kolk van gevoelens en emoties. Ze drei-
gen het overzicht te verliezen. Wij staan verder
van de situatie af, waardoor wij objectieve vragen
kunnen stellen zoals: heb je dit al geprobeerd?
Heb je daaraan gedacht? We trekken de hulp-
verlener daarmee uit die neergaande spiraal
waarin hij of zij soms verkeert. De hulpverlener
kan bij ons z’n verhaal kwijt, dus bij andere pro-
fessionals. Dat lucht enorm op, zoals wij ook uit
eigen ervaring weten."

ZWARE WISSEL

EERSTE HULP VOOR APPARATEN

Voor het bestrijden van symptomen bij kanker-
patiënten thuis, zet de zorg soms thuiszorgtech-
nologie in. Hulpverleners kunnen hierdoor met
praktische vragen komen te zitten, zoals de wer-
king van een pomp voor pijnbestrijding of paren-
terale voeding. Het is technologie waarmee
hulpverleners buiten de muren van een gespe-
cialiseerde kliniek als AZR-Daniel weinig ver-
trouwd zijn. Zij kunnen met hun vragen terecht
bij de Verpleegkundig Consulenten Thuiszorg-
technologie, die sinds 1993 in AZR Daniel werk-
zaam zijn. Dit team werkt uitsluitend ten behoe-
ve van hulpverleners van AZR-Daniel-patiënten.

Helen de Graaf, verpleegkundig consulent van
dit ‘Apparaten-EHBO’-team: "Als huisarts of ver-
pleegkundige dat vragen, demonstreren we in
de thuissituatie hoe de apparaten werken. Dit
noemen wij ‘bed-side teaching’. We maken altijd
nauwkeurige afspraken over te volgen procedu-
res bij problemen en vragen, en komen dus niet
met de schroevendraaier langs."

De consulenten van dit team spelen ook een
grote rol op gebied van deskundigheidsbevor-
dering, consultatie en innovatie. Hun kennis
leent zich goed om de zorg thuis verder te ver-
beteren. De consulenten maken ook deel uit van
het hiernaast genoemde Consultief Palliatief
Team.

Het thuiszorg technologieteam is dag en nacht
bereikbaar. Telefoonnummer: 010-4391911.
Het team werkt alleen ten behoeve van de
patiënten van AZR-Daniel.

Het Consultief Palliatief  Team (zie artikel hier-
naast) is bereikbaar op werkdagen van 8.00
tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 06-21871856.
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weet wellicht dat het met onze voorbereidingen
voor de bouwplannen goed gaat. De zogenaamde
‘aanvraag verklaring’ ligt sinds het begin van dit jaar
bij de minister van Volksgezondheid. Het belangrijk-
ste adviesorgaan van de minister, het College Bouw
Ziekenhuisvoorzieningen, heeft onlangs positief
geadviseerd. Inmiddels zijn we volop bezig met de
voorbereiding van de zgn. fase 0: het bouwrijp
maken van het terrein en het realiseren van vervan-
gende huisvesting voor de functies die daarvoor tij-
delijk verplaatst moeten worden. Onze ambitie daar-
bij is dat deze tijdelijke voorzieningen beter zijn dan
de huidige huisvesting.

Ik ga nu niet in op de inhoudelijke kanten van onze
nieuwbouwplannen. Het onlangs verschenen boek-
je "Rotterdam wordt beter; een medisch centrum in
het centrum"  beveel ik graag in uw aandacht aan.
Wel wil ik even stilstaan bij het tijdsaspect. Werken
aan een project van zo’n lange adem zou weinig
motiverend kunnen zijn. Zoals we er nu tegen aan-
kijken is het eerste deel van het nieuwe gebouw, de
facilitaire toren, omstreeks 2008 klaar en de eerste
tranche (voor de drie thema’s Oncologie (1), Afweer,
stofwisseling en veroudering (2) en Acute opvang en
bewegingsapparaat (3)  rond 2012. Dus persoonlijk
zal ik de opening waarschijnlijk niet meer meema-
ken. Althans niet in mijn huidige functie! Toch is het
nieuwbouwproces juist heel erg motiverend.
Behalve dat het een prachtig modern medisch cen-
trum oplevert, hebben de voorbereidingen zeer ster-
ke invloeden op ons huidige werk.

Allereerst dwingt de nieuwbouw tot intense bezin-
ning op het perspectief van ons werk. Oriëntatie op
succesvolle ontwikkelingen in binnen- en buitenland
is daarvoor geboden. Concepten aangaande de
verbinding tussen onze hoofdtaken onderwijs,
onderzoek en patiëntenzorg komen scherp in onze
aandacht. Ook vernieuwingen op uiteenlopende ter-
reinen als informatietechnologie, organisatie en
zorgketen dwingen ons tot keuzes, die hun schaduw
vooruit werpen. Een perspectief helpt vernieuwin-
gen eerder in te voeren.
Een ander positief gevolg van het voorbereidings-
proces ontstaat door het intensieve overleg met
andere instanties. Het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam  was de laatste jaren nogal in zichzelf
gekeerd. Hoewel vanuit veel disciplines wel degelijk
vruchtbaar wordt samengewerkt met andere zieken-
huizen en dergelijke, was er bestuurlijk weinig over-
leg en contact. Daardoor bestond het beeld van een
wat autistische organisatie. Dat is nu gelukkig snel
aan het veranderen. Het nieuwbouwproces gene-
reert overleg met gemeentelijke instanties, provin-
cie, zorgverzekeraars, Haagse ministeries, zieken-
huizen in de regio, andere medische centra, advies-
organen financiers, pers enzovoort. Dat stelt ons in
staat om verhoudingen te verbeteren en goodwill te
kweken. Dat kan ons ook in allerlei aspecten van het
dagelijks werk helpen.
Bouwen voor de toekomst is bouwen voor nu.

Rien Meijerink
Voorzitter Raad van Bestuur EMCR

E M C R - M O Z A Ï E K
Rien Meijerink, voorzitter van de Raad van Bestuur, constateert in deze column dat nieuwbouw een project van lange adem is. Maar

het proces is ook motiverend. Het leidt tot intense bezinning op het perspectief van ons werk en het genereert waardevolle contac-

ten met veel instanties.

BOUWEN VOOR DE TOEKOMST
U



Promoties en oraties: voor actuele gegevens zie
de website van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, www.eur.nl/fgg.

18 AUGUSTUS
Cursus ‘How to write a medical paper?’ voor
onderzoekers, clinici. Kosten: 750 Euro. Meer
informatie: Tanja Wilson, telefoon 010 –
4087669. E-mailadres: info@emco.fgg.eur.nl.
Wordt vervolgd op 25 augustus.

25 AUGUSTUS
Cursussen ‘How to organise a clinical trial?’
(kosten: 500 Euro) en ‘How to write a medical
paper?’, bestemd voor onderzoekers, clinici.
Meer informatie: Tanja Wilson, telefoon 010 –
4087669. E-mailadres: info@emco.fgg.eur.nl

5  SEPTEMBER
Promoties, alle vinden plaats in EUR/FGG, 
collegezaal 7.
09.45 uur: Mw. E. C. H. Friesema, ‘Molecular
Characterization of Thyroid Hormone
Transporters’.
11.45 uur: Mw. M. J .J. Olafsen–van Agt, ‘Small
Bowel and Rectal Toxicity after Pelvic
Radiotherapy’.
13.45 uur:  L. Incrocci, ‘Sexual Functioning of
Male Patients in RadioTherapy and Urology’.
15.45 uur: Mw. M. H. A. Kester, ‘The Importance
of Thyroid Hormone Sulfation during Fetal
Development’.

11  SEPTEMBER
Cursus How to write a readable scientific article,
acht bijeenkomsten, start op 11 september,
einde 18 december 2001. Trainer A. S. van
Rooijen-Bless, lecturer scientific writing. Locatie:
EUR, Hoboken, dr. Molewaterplein 50 te
Rotterdam. Max. vijftien deelnemers. Kosten:
ƒ895,- Meer informatie: M. L. Bot, telefoon 010
– 4087881. Emailadres: bot@emco.fgg.eur.nl.

12  SEPTEMBER
Promoties, alle vinden plaats in EUR/FGG, 
collegezaal 7.
09.45 uur: Mw. C..A. E. Verbakel, ‘Human
Complement Regulatory Proteins in Hyperacute
Rejection of Cardiac Xenografts’.
11.45 uur: G. R. Dohle, ‘Obstructions of the
Male Reproductive Tract’.
13.45 uur: C. C. Hoogenraad, ‘The Role of
Cytoplasmic Linker Proteins (CLIPs) in
Microtubule Dynamics and Membrane Traffic’.
15.45 uur: M. Y. Ng, ‘Mammalian RAD23
Homologs’.

13  SEPTEMBER
Symposium ‘9th European Symposium on
Urolithiasis’, 13, 14, 15 september. Doelgroep:

urologen. Locatie: De Doelen te Rotterdam.
Meer informatie: M. L. Bot, telefoon 010 –
4087881. Emailadres: bot@emco.fgg.eur.nl.
Symposium ‘8 th European Symposium on
Urogenital Radiology’, 13, 14, 15, 16 september.
Doelgroep: radiologen. Meer informatie: zie hier-
boven

14  SEPTEMBER
Promotie, 13.30 uur: A.J. Gelderblom,
‘Pharmacologic Aspects of New Glasses of Anti-
Cancer Agents’, EUR, complex Woudestein,
Senaatszaal.

17  SEPTEMBER
Seminar ‘Molecular mechanisms involved in the
control of mRNA translation by nutriens, hormo-
nes and cell stresses’ door Chris Proud,
University of Dundee (UK), georganiseerd door
afdeling Hematologie FGG-EUR. Aanvang:
16.00 uur. Locatie: EUR, Dr Molewaterplein 50
te Rotterdam, Instituut Hematologie, dertiende
verdieping, kamer Ee1318. Contactpersoon: dr.
Ruud Delwel, 
telefoon 010 – 4087843. E-mailadres:
delwel@hema.fgg.eur.nl

19  SEPTEMBER
Promoties, alle vinden plaats in EUR/FGG, 
collegezaal 7.
09.45 uur: Mw. H. M. Janssens, onbekend. Zie
www.eur.nl/fgg voor actuele informatie.
11.45 uur: I. P. Kay, ‘Radiation and the Stent’.
13.45 uur: A. J. Wardeh, ‘Clinicla Evulation of
Radioactive Stents’.
15.45 uur: K. Kozuma, ‘The Bright and the Dark
Sides of Brachytherapy’.
Lezing Capita Selecta ‘Suicide bij adolescenten’,
door mw. C. Reichart, aanvang 17.00 uur,
EUR/FGG, collegezaal 3, Dr Molewaterplein te
Rotterdam.

26  SEPTEMBER
Promoties, alle vinden plaats in EUR/FGG, 
collegezaal 7
09.45 uur: A. Iglesias del Sol, onbekend. Zie
www.eur.nl/fgg voor actuele informatie.
11.45 uur: S. N. de Wildt, onbekend. Zie
www.eur.nl/fgg voor actuele informatie.
15.45 uur: S. G. Carlier, ‘A Clinical Contribution
to Bioengineering in Experimental
Echocardiography’.

Lezing Capita Selecta ‘Huid en licht’, door dr. F. 
Heule, aanvang 17.00 uur, EUR/FGG, college-
zaal 3, Dr Molewaterplein te Rotterdam.

3  OKTOBER
Promoties, alle vinden plaats in EUR/FGG, 
collegezaal 7.

11.45 uur: A. R. Companjen, onbekend. Zie
www.eur.nl/fgg voor actuele informatie.
13.45 uur: J. J. M. Pel, ‘Non-Invasive
Assessment of Urethral Resistance’.
15.45 uur: A. van ’t Spijker, ‘Personality
Development as predictor of Psychological
Distress in Patients Suspected of Lung Cancer
of Esophageal Cancer’.
Lezing Capita Selecta ‘Aids and poverty’, in
samenwerking met IFMSA, aanvang 17.00 uur,
EUR/FGG, collegezaal 3, Dr Molewaterplein te
Rotterdam.

10  OKTOBER
Promoties, alle vinden plaats in EUR/FGG, 
collegezaal 7.
11.45 uur: Mw. L. M. C. van Dortmont, ‘The
Intracapsular Femoral Neck Fracture in Relation
to Mental State’.
13.45 uur: Mw. M. A. E. Nobbenhuis, onbekend.
Zie www.eur.nl/fgg voor actuele informatie.
15.45 uur: J. J. Polder, ‘Cost-of-Illness in the
Netherlands’.
Symposium Capita Selecta ‘Bescherming tegen
de ontwikkeling van het acute hartinfart’ door dr.
Duncker. Voor meer informatie zie
www.eur.nl/fgg/csc of bel tussen 12.00 uur en
13.15 uur telefoonnummer 010 – 4087707.

Basiscursus ‘Microchirurgie’, doelgroep chirurgi-
sche assistenten en andere snijdende specialis-
ten, op 10, 11, 12 oktober. Locatie: EUR,
Hoboken, dr. Molewaterplein 50 te Rotterdam.
Max. 24 deelnemers. Kosten: ƒ1500,-. Meer
informatie: R. Schrijver, telefoon: 010 –
4087879. E-mailadres: info@emco.fgg.eur.nl.

13  OKTOBER
Symposium Capita Selecta ‘Pride and
Prejudice’. Voor meer informatie zie
www.eur.nl/fgg/csc of bel tussen 12.00 uur en
13.15 uur telefoonnummer 010 – 4087707.

15  OKTOBER
Seminar ‘Gene transfer to hematopoietic stem
cells using lentiviral vectors’ door Stefan
Karlsson, University of Lund (Zweden), georga-
niseerd door afdeling Hematologie FGG-EUR.
Aanvang: 16.00 uur. Locatie: EUR, Dr
Molewaterplein 50 te Rotterdam, Instituut
Hematologie, dertiende verdieping, kamer
Ee1318. Contactpersoon: dr. Ruud Delwel, 
telefoon 010 – 4087843. E-mailadres:
delwel@hema.fgg.eur.nl
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A N D E R Z I J D S  

Alle kinderen in het AZR-Sophia kinderziekenhuis staan bij het raam. Waarom? Tja, dat weten ze zelf ook niet. Er gaat buiten iets
gebeuren en ze moeten goed opletten, hebben de verpleegkundigen gezegd. Tientallen gezichtjes turen door de gesloten ramen
rondom de buitenspeelplaats, sommigen in verband, anderen liggend vanuit bed. Maar bed, verband en narigheid bestaan even niet.
Gebeurt er al iets? Wacht eens… Ja! Daar, op een balkonnetje, begint een man met verentooi te trommelen. Op de speelplaats ver-
schijnt Petto, presentator van Sophia Kinder TV. ‘Marion kan elk moment met de boot terugkomen van haar reis!’ roept hij. Hij wan-
delt naar het water. Daar komt Marion, Petto’s medepresentratrice, aangevaren. Een cliniclown springt in badpak te water en zwaait
wild met pingpongrackets om de boot binnen te loodsen. Plotseling is de lucht gevuld met rook, rood vuurwerk, gekleurde confetti en
spannende operamuziek. Gekke nomadenfiguren rennen over de speelplaats en springen in glazenwassersliftjes, die opstijgen langs
de ramen van de kinderen. Binnen kijken de kinderen ademloos toe. De liftjes stoppen en…. de ‘glazenwassers’ schilderen de ramen
vol met zonnetjes, poppetjes en hun namen.  ‘Kijk dat is jouw naam, Ivana!’ roept een moeder tegen haar dochtertje. Vanaf het dak
dalen nog meer durfals aan touwen af langs de ramen. ‘Dat zou ik echt niet durven!’, roept een meisje. Overal langs de ramen staan
kinderen te zwaaien. ‘Ze hadden verteld dat er een schoonmaakploeg zou komen,’ zegt Angela Kwak (‘Bijna twaalf!’). ‘Dan verwacht
je dat ze vieze ramen schoonmaken. Dit was een verrassing!’

De Glazenwassersshow is een theaterspektakel dat de buitenwereld naar binnen haalt. De patiëntjes in het Sophia kinderziekenhuis
gaan niet naar hun eigen school, missen hun speelkameraadjes en horen geen geluiden van buiten, omdat de ramen dicht moeten
blijven. De Glazenwassersshow wordt 11 september herhaald, aanvang 14.00 uur. Locatie: AZR-Sophia, Dr. Molenwaterplein 60,
Rotterdam. Toegang gratis.
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