
Na het doormaken van COVID-19 blijven veel patiënten kampen met
invaliderende aanhoudende klachten. De CO-RRECT studie heeft als
doel om een uniform best-practice en toch gepersonaliseerd zorgpad te
ontwikkelen voor het groeiende aantal 'Long-COVID'- patiënten in de
regio Groot-Rijnmond. 

Al 11 jaar innovatie en vooruitgang door
gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek

over de muren van zorginstellingen en
specialismen heen! 
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Nieuwe studies 2022

RECORDED- trial 

Lees meer

Survivorship Care Plan
voor melanoom patienten 

Het doel van deze studie is om na te gaan of het gebruik van de
Survivorship Care Plan app onder patiënten met een melanoom, tot
meer tevredenheid, meer zelfregie en een lagere zorgvraag leidt.
Hiermee draagt het onderzoek bij aan het op efficiënte wijze
aanbieden van passende nazorg aan patiënten met een melanoom. 
 

Lees meer

Lees meer
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CO-RRECT 

Jaarlijks worden in Nederland bijna 26.000 volwassenen behandeld voor
een gedisloceerde distale radiusfractuur. De RECORDED-trial stelt zich
als doel om vast te stellen of een gesloten repositie bij patiënten met
een gedisloceerde distale radiusfractuur veilig gestaakt kan worden,
voordat het gips, als overbrugging naar een operatie, wordt aangelegd.

Lees onderstaand de updates van
waardevolle studies mogelijk gemaakt

door stichting BeterKeten



Met LONG LOVE wordt een geheel nieuw multidisciplinair zorgpad
geïntroduceerd dat speciaal ontwikkeld is voor te vroeg geboren
kinderen, gericht op het opsporen en de behandeling van deze
risicofactoren. Binnen dit innovatieve zorgpad wordt gebruik gemaakt
van eHealth en nieuwe technologie om de longfunctie en luchtvervuiling
thuis in kaart te brengen. Interventies liggen op het vlak van voedings-
 en leefstijladviezen en/of medicatie.

De BRAVOO-studie (Betere herkenning van Reactieve Artritis bij
kinderen ter Voorkoming van Overbehandeling en Onnodige
zorgconsumptie) is een prospectief, observationeel onderzoek, dat
momenteel in 9 ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Het doel van deze
studie is om met een gestructureerd klinisch protocol en innovatieve
diagnostiek de reactieve vorm van artritis beter en sneller te kunnen
herkennen. Dit kan resulteren in minder antibiotica gebruik en lagere
zorgconsumptie.

STOP

SET-Q

BRAVOO

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

STARLINGS

Lees meer

Lopende onderzoeken

LONGLOVE

Het SET-Q onderzoek stelt zich als doel inzicht te krijgen in de huidige
kwaliteit van de endo-echografie en de diagnostische opbrengst te
verbeteren door gebruik te maken van een nieuwe veelbelovende
endoscopische techniek om beter weefsel te verkrijgen.

De STARLINGS studie heeft als doel om te bepalen welke verschillende
risicofactoren het meest bijdragen aan verbindweefseling (fibrose) in
de borst na borstsparende behandeling van patiënten met borstkanker
of een voorstadium hiervan.

De STOP-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar
ontstekingsremmende medicatie bij patiënten met astma en
overgewicht. Eerder onderzoek liet zien dat ontstekingsremmende
medicatie weinig tot niets doet op de kortademigheidsklachten bij
astmapatiënten met overgewicht zonder aantoonbare ontsteking.
Patiënten lopen daardoor onnodig risico op de nadelige gevolgen van
ontstekingsremmende inhalatoren, zoals toegenomen eetlust,
suikerziekte, bijnierziekten, botontkalking en emotionele instabiliteit. Door
deze bijwerkingen wordt de hoge ziektelast van de astma in stand
gehouden. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om aan te
tonen dat het stoppen van deze ontstekingsremmende medicatie
(puffers) veilig is.



Lees meer

SPIN-P 
De SPIN-P studie is een multicenter, prospectieve observationele studie
naar primair progressieve multiple sclerose (PPMS) met als doel om meer
kennis te vergaren over de oorzaak en het beloop van deze ziekte, zodat
er in de toekomst meer en betere behandelopties ontwikkeld kunnen
worden.

Sinds september 2018 is het Anser prostaat centrum van start gegaan,
waarin 7 regionale ziekenhuizen samenwerken om de behandeling van
prostaatkanker te centraliseren en te verbeteren. Door de
prostaatkankeroperatie te centraliseren en uit te voeren in één ziekenhuis
verwachten wij verbetering in het aantal complicaties en functionaliteit
zoals potentie en continentie. Het promotietraject richt zich met name op
centralisatie van prostaatkanker en toepassen van een nieuwe
operatietechniek; de NeuroSAFE techniek. Met behulp van de NeuroSAFE
techniek verwachten we de kwaliteit van leven van de patiënt te
verbeteren.  

Afgeronde onderzoeken 2022

HORIZON-IC
Binnen het HORIZON-IC project (Harmonisatie en Optimalisatie van
Rotterdamse IC naZOrg binnen het IC Rijnmond Netwerk) is onderzoek
gedaan naar het effect van een Intensive Care-specifieke Virtual Reality
(ICU-VR) interventie op het psychische herstel van IC patiënten.
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de epidemiologie van PICS-
gerelateerde klachten en de rol van eerstelijnszorg binnen het
zorgcontinuüm.

Lees meer

PRESTO
Met de PRESTO-studie onderzochten wij hoe patiënten met een
beroerte, veroorzaakt door een afsluiting in een van de grotere
slagaders in het hoofd, in de ambulance geselecteerd kunnen worden,
zodat ze direct naar het juiste ziekenhuis gebracht kunnen worden voor
gespecialiseerde behandeling. De verwachting is, dat hierdoor deze
patiënten sneller behandeld zullen worden. Een snellere behandeling
leidt tot beter herstel na een beroerte.

Lees meer

ANSER

Lees meer



SchildklierNetwerk 
Dit promotietraject richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van
zorg voor patiënten met verdenking op schildklierkanker. Binnen het
SchildklierNetwerk  is oa. onderzocht hoe het aantal bloedafnames na
een operatie veilig verminderd kan worden, wat voorspelt welke
patiënten onvoldoende restfunctie van de schildklier zullen ontwikkelen
en wat de behandelvoorkeuren zijn van patiënten met een
schildklierziekte. 

Lees meer

Het eerste promotieonderzoek dat gefinancierd werd door stichting BeterKeten
is de studie CARdiale Disfunctie bij Obesitas, deze is in 2020 afgerond. Hierbij
was het doel nagaan wat de relatie tussen overgewicht en hartfalen is, om te
kunnen zorgen voor een nog betere diagnose en behandeling. In dit onderzoek
werkten het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis met veel
ervaring op het gebied van bariatrische chirurgie (“maagverkleining”) optimaal
samen met het Erasmus MC, waar uitgebreide expertise is op het gebied van
vroege opsporing van cardiale disfunctie. De Cardiobese studie resulteerde in
2021 tot promotie van Sanne Snelder. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat autonome disfunctie, wat vaker
optreedt bij obesitas, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van cardiale
disfunctie (en uiteindelijk hartfalen) bij obesitas. Verder was een verrassende
bevinding dat echocardiografie bij de meeste mensen met obesitas gewoon
goed werkt. Dit is in tegenstelling tot de algemene indruk, waarbij de gedachte
was dat met een echocardiogram het hart vaak niet goed afgebeeld kan
worden bij iemand met obesitas. Deze resultaten worden op congressen,
symposia e.d. verkondigd om te voorkómen dat onterecht gedacht wordt bij
iemand met obesitas dat een echocardiogram niet bijdragend is. Tenslotte was
een belangrijke uitkomst dat bij de meeste mensen met obesitas die cardiale
disfunctie hadden vóór bariatrische chirurgie, dit een jaar ná de bariatrische
chirurgie genormaliseerd was.

CARDIOBESE

Lees meer



Doelstelling
Na het doormaken van COVID-19 blijven veel patiënten kampen met

invaliderende aanhoudende klachten zoals ernstige vermoeidheid,

kortademigheid en concentratieproblemen. In de volksmond ook beter bekend

als “Long-COVID”. Hoewel er een relatie lijkt te zijn met de ernst van de acute

infectie, is nog weinig duidelijk over voorspellende factoren en biomarkers voor

het ontwikkelen van Long-COVID. Het scala van aanhoudende klachten is

daarnaast divers, met uiteenlopende onderliggende pathofysiologische

mechanismen. Ondanks de verwachte aantallen Long-COVID patiënten en

maatschappelijke impact, zijn er geen objectieve diagnostische criteria,

bewezen effectieve interventies of wetenschappelijk gefundeerde adviezen

voor follow-up van deze patiënten. Voortbouwend op de data en succesvolle

samenwerking binnen lopend onderzoek naar herstel en nazorg bij COVID-19,

slaan de ketenzorgpartners de handen ineen om (1) subgroepen te

identificeren op basis van klinische en immunologische kenmerken; (2)

voorspellende factoren te bepalen voor een gunstig beloop (binnen deze

subgroepen); en (3) een behandelalgoritme op te stellen en te toetsen voor

eerste- en tweedelijnspatiënten op basis van de subgroepen en voorspellende

factoren, in combinatie met de laatste behandelinzichten. Deze regionale

multidisciplinaire onderzoeksopzet maakt het mogelijk om een uniform best-

practice en toch gepersonaliseerd zorgpad te ontwikkelen voor het groeiende

aantal "Long-COVID" patiënten in de regio Groot-Rijnmond.

Samenwerking
Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen verschillende eerstelijns en

tweedelijns zorginstellingen. Hierin zal het Franciscus Gasthuis & Vlietland een

centrale rol spelen, aangezien hier een gespecialiseerde polikliniek is voor

patiënten met Long-COVID. Het onderzoek start begin 2023 onder leiding van

longartsen Gert-Jan Braunstahl (Franciscus Gasthuis & Vlietland), Merel

Hellemons (Erasmus MC) en Joachim Aerts (Erasmus MC).

Betrokkenen
Promovendus, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Co-promotor Dr. G.J. Braunstahl, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Co-promotor Dr. M.E. Hellemons, Erasmus MC

Onderzoeker Dr. H.J.G. van den Berg-Emons, Erasmus MC

Promotor Prof.Dr. J.G.J.V. Aerts, Erasmus MC

Ga naar https://beterketen.nl/co-rrect om op de hoogte te blijven van de

CO-RRECT studie.

CO-RRECT 
Promotieonderzoek Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Januari  
2023
start 

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/co-rrect


RECORDED- trial 
Januari  

2023
start 

Doelstelling
Jaarlijks worden in Nederland bijna 26.000 volwassenen behandeld voor een

gedisloceerde distale radiusfractuur. Het advies is om een gesloten repositie

uit te voeren op de SEH bij deze fractuur in afwachting van een operatie. Een

gesloten repositie van een polsfractuur op de SEH wordt vaak ervaren als een

pijnlijke en traumatische gebeurtenis voor patiënten. Terwijl een gesloten

repositie pijnlijk, kostbaar en tijdrovend is, is de toegevoegde waarde niet

bewezen. Daarom zal het team van de RECORDED-trial onderzoeken of een

gesloten repositie bij patiënten met een gedisloceerde distale radiusfractuur

veilig gestaakt kan worden, voordat het gips, als overbrugging naar een

operatie, wordt aangelegd. De focus van het onderzoek ligt bij het evalueren

van vroege pijn score, tijd in de SEH, lange termijn polsfunctie, complicaties en

kosten.

Samenwerking
De RECORDED-trial wordt uitgevoerd in zes ziekenhuizen van het BeterKeten

netwerk, nl. het Maasstad ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis &

Vlietland, Albert Schweitzer ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en het Ikazia

Ziekenhuis. Bas Derksen gaat als promovendus het onderzoek uitvoeren onder

leiding van traumachirurgen Niels Schep (Maasstad Ziekenhuis)  en Michiel

Verhofstad (Erasmus MC).

Betrokkenen
Promovendus B.M. Derksen, MD PhD candidate, Maasstad Ziekenhuis

Co-promotor N.W.L., Schep, MD PhD, Maasstad Ziekenhuis

Promotor Prof. Dr. M.H.J. Verhofstad, Erasmus MC

Ga naar https://beterketen.nl/recorded-trial om op de hoogte te blijven van

de RECORDED-trial studie.

Terug naar overzicht

Promotieonderzoek Maasstad Ziekenhuis 

https://beterketen.nl/recorded-trial


Survivorship Care Plan app
voor

Melanoompatiënten 
Doelstelling
Jaarlijks wordt bij een groeiend aantal mensen, inmiddels circa 500 binnen de

BeterKeten-regio en 7000 in heel Nederland, een melanoom gediagnosticeerd.

Een melanoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker. De impact voor de

patiënt is vaak groot, waarbij er naast medisch inhoudelijke zorg ook vaak

behoefte aan psychosociale nazorg is. Om de groeiende en diverse groep van

patiënten in de regio deze passende nazorg te bieden, is in co-creatie met

patiënten en zorgverleners een prototype voor een survivorship care plan (SCP)

app ontwikkeld. In dit onderzoek wordt nagegaan of het gebruik van deze app

leidt tot meer tevredenheid, meer zelfregie en een lagere zorgvraag bij

melanoompatiënten na behandeling hiervoor. Door middel van een multicenter

partially randomised patient preference trial (RPPT) wordt de SCP-app verder

gepersonaliseerd en geëvalueerd. Hiermee draagt het onderzoek bij aan het

op efficiënte wijze bieden van passende nazorg aan patiënten met een

melanoom.

Samenwerking
Dit onderzoek is een samenwerking tussen vier BeterKeten-ziekenhuizen, nl. het

Albert Schweitzer ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het

Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC. De vier ziekenhuizen vormen samen

het regionale MelanoomNetwerk en zijn daarmee verantwoordelijk voor het

leveren van hoogwaardige en patiëntgerichte (na)zorg aan

melanoompatiënten in de regio. June Kievits gaat het onderzoek uitvoeren

onder leiding van chirurg Peter Plaisier (Albert Schweitzer ziekenhuis),

dermatoloog Suzan Reeder (Albert Schweitzer ziekenhuis),   dermatoloog

Marlies Wakkee (Erasmus MC), psycholoog Marjolein Lugtenberg (Erasmus MC)

en dermatoloog Tamar Nijsten (Erasmus MC).

Betrokkenen
Promovendus Drs. J.E.C Kievits, Albert Schweitzer ziekenhuis

Co-promotor Dr. P.W. Plaisier, Albert Schweitzer ziekenhuis 

Co-promotor Dr. M. Lugtenberg, Erasmus MC

Promotor Prof.Dr. T. Nijsten, Erasmus MC

Ga naar https://beterketen.nl/survivorship-care-plan-voor-melanoom-

patienten om op de hoogte te blijven van de SCP-app voor

melanoompatiënten studie.

Januari  
2023
start 

Terug naar overzicht

Promotieonderzoek Albert Schweitzer ziekenhuis 

https://beterketen.nl/survivorship-care-plan-voor-melanoom-patienten


Doelstelling
In Nederland worden per jaar ongeveer 13.000 kinderen (8% van alle

geboortes) te vroeg geboren, waarvan ruim 80% bij een zwangerschapsduur

tussen de 30 en 36 weken (moderate - late prematurity). In de eerste

levensjaren hebben te vroeg geboren kinderen tot 3x vaker luchtwegklachten

dan voldragen kinderen, hetgeen leidt tot frequente doktersbezoeken en

ziekenhuisopnames. Tevens is vroeggeboorte geassocieerd met een lagere

longfunctie en de ontwikkeling van chronisch obstructieve longziekten op

latere leeftijd. Het risico op latere longziekten wordt naast prematuriteit

versterkt door bepaalde risicofactoren zoals o.a. luchtweginfecties,

luchtvervuiling en blootstelling aan sigarettenrook. Met LONGLOVE wordt een

geheel nieuw multidisciplinair zorgpad geïntroduceerd dat speciaal ontwikkeld

is voor te vroeg geboren kinderen, gericht op het opsporen en de behandeling

van deze risicofactoren. Binnen dit innovatieve zorgpad wordt gebruik

gemaakt van eHealth en nieuwe technologie om de longfunctie en

luchtvervuiling thuis in kaart te brengen. Interventies liggen op het vlak van

voedings-, leefstijladviezen en/of medicatie.

Binnen dit onderzoeksproject wordt er (vanuit het Franciscus Gasthuis en

Vlietland) nauw samengewerkt met het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Maasstad

Ziekenhuis, Erasmus MC en het CJG Rijnmond om de effectiviteit van het

zorgpad te onderzoeken. De longgezondheid wordt vergeleken tijdens de

eerste 18 maanden van kinderen die het zorgpad volgen met kinderen in

reguliere follow-up. Dit is een uniek project waarin deze studie als eerste

binnen Nederland longgezondheid gestructureerd opvolgen na moderate – late

prematurity. De verwachting is een doelmatige verbetering van

longgezondheid en een blauwdruk voor implementatie van een ‘best-practice’

zorgpad, zowel regionaal als nationaal.

Update 2022
Sinds de start van het onderzoek is er een geheel nieuw digitaal zorgpad

opgebouwd voor de nazorg van te vroeg geboren kinderen. Dit zorgpad is

gebouwd op het Luscii Thuismeten platform. Met de recent geïntroduceerde

nieuwe functionaliteit wordt verwacht dat dit zorgpad in de toekomst nog

verder uitgebouwd en optimaliseerd wordt. Het zorgpad focust zich op ouders

van te vroeg geboren kinderen en brengt de transitie naar huis in kaart, zodat

de longgezondheid van het kind gewaarboorgd blijft. 

Kort na de start van de studie in het Franciscus Gasthuis en Vlietland, zijn het

Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis gestart met de inclusie

van patiënten voor de controle groep. In de komende tijd zal het proces in

deze ziekenhuizen worden geoptimaliseerd om 165 inclusies te realiseren. 

Betrokkenen
Promovendus Drs. K. Tsang, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Promotor Dr. M.W.H. Pijnenburg, Erasmus MC

Copromotor Dr. G.A. Tramper, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Copromotor Dr. I.M. de Kleer, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Ga naar https://beterketen.nl/longlove om op de hoogte te blijven van de

LONGLOVE studie. 

LONGLOVE September
2021

gestart 
Promotieonderzoek Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/longlove


Doelstelling
Bij een kijkonderzoek van de maag (endoscopie) worden steeds vaker per

toeval kleine afwijkingen gevonden die onder het slijmvlies liggen en uitgaan

van de maagwand, dit zijn subepitheliale tumoren. Slechts een klein deel

(ongeveer 15%) van deze afwijkingen is kwaadaardig of kan dit worden in de

toekomst. Om een definitieve diagnose vast te stellen is een binnenwaartse

echo (endo-echografie; EUS) noodzakelijk waarbij het aspect van de

afwijkingen beoordeeld kan worden. Ook kan met dit onderzoek weefsel

worden afgenomen om een onderscheid te kunnen maken tussen een

goedaardige of een kwaadaardige afwijking. Desondanks blijft het vaststellen

van een definitieve diagnose bij hele kleine afwijkingen lastig en lukt het soms

niet om voldoende weefsel te verkrijgen. Daardoor zijn meerdere onderzoeken

en controles van de afwijking nodig. Richtlijnen raden aan elke 3-12 maanden

een controle endo-echografie te verrichten om verandering van de afwijking te

evalueren. Deze intensieve surveillance is niet alleen een belasting voor de

patiënt, maar is ook van invloed op stijgende zorgkosten. Daarom is het van

groot belang om direct bij het eerste onderzoek een definitieve diagnose te

stellen om onnodige onderzoeken en veelvuldige controles te voorkomen.

Als het gaat om deze subepitheliale tumoren, wordt er landelijk veel verschil

gezien in de praktijk en kwaliteit van zorg. Deze verschillen worden gezien in

zowel  de controle en behandeling van deze afwijkingen, als in communicatie

naar de patiënt over de ernst van de afwijking. 

Het SET-Q onderzoek stelt zich als doel inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit

van de endo-echografie en de diagnostische opbrengst te verbeteren door

gebruik te maken van een nieuwe veelbelovende endoscopische techniek om

beter weefsel te verkrijgen. Dit onderzoek vindt plaats binnen het, inmiddels

zeer succesvolle, QUEST consortium. QUEST is in 2015 opgericht en staat voor

QUality in EndoSonography Team. Landelijk gezien is dit een uniek

samenwerkingsverband met als doel de kwaliteit van de endo-echografie in de

regio te verbeteren. Binnen QUEST participeren pathologen en maag-, darm-

en leverartsen van diverse grote ziekenhuizen in Zuid-Holland, waaronder

Maasstad ziekenhuis, Erasmus MC en enkele andere BeterKeten ziekenhuizen. 

Met de uitkomsten van het SET-Q onderzoek bij subepitheliale afwijkingen

wordt beoogd een blijvende impact te maken op de kwaliteit van zorg, de

kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren en efficiënter gebruik te

maken van schaarse zorgmiddelen.

Update 2022
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de diverse studies opgezet.

Hierbij wordt samengewerkt met alle BeterKeten-ziekenhuizen van de regio,

maar ook centra die deelnemen aan de regionale QUEST-werkgroep. Deze

studies richten zich vooral op het vaststellen van de huidige kwaliteit van zorg

in Nederland en de huidige stand van zaken in de praktijk. Ten eerste is er een

multicenter retrospectieve datastudie opgezet om de kwaliteit en

diagnostische opbrengst van weefseldiagnostiek te evalueren. Ten tweede

wordt de huidige praktijk variatie en interobserver overeenkomst door middel

van videos geanalyseerd. Ten slotte is ook een systematische review opgezet

waar de huidige stand van zaken in kaart gebracht wordt. Ook worden

bijbehorende studies opgezet die zich richten op doelmatigheid en efficiëntie

van de diagnostiek en behandeling.

Betrokkenen
Promovendus Drs. C. Verloop, Albert Schweitzer ziekenhuis

Promotor Prof. dr. M.J. Bruno, Erasmus MC

Copromotor Dr. L. Brouwer-Hol, Maasstad Ziekenhuis

Copromotor Dr. L.M.J.W. van Driel, Erasmus MC

Ga naar https://beterketen.nl/set-q om op de hoogte te blijven van de SET-Q-

studie. 

SET-Q
September

2021
gestart 

Promotieonderzoek Maasstad Ziekenhuis

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/set-q


Doelstelling
De STARLINGS studie heeft zich het doel gesteld om te bepalen welke

verschillende risicofactoren het meest bijdragen aan verbindweefseling

(fibrose) in de borst na borstsparende behandeling van patiënten met

borstkanker of een voorstadium hiervan. Een borstsparende behandeling

bestaat uit een operatie gevolgd door bestraling en soms chemo- en/of

immunotherapie. Er wordt gekeken naar de rol  van de verschillende

combinaties van (onco-plastische) operatietechnieken en bestralings-

technieken die zijn gebruikt, om uiteindelijk de operatie en bestraling zo goed

mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen. Verder wordt er gekeken naar

verschillende factoren die ook invloed kunnen hebben op de verbindweefseling,

zoals leeftijd en grootte van de borst. Daarnaast wordt de relatie tussen de

aanwezigheid van verbindweefseling in de borst, cosmetisch resultaat en

kwaliteit van leven geanalyseerd.

Aanpak
Het betreft een multicenter observationele cohort studie. De STARLINGS studie

is een samenwerking tussen het Erasmus MC, Albert Schweitzer ziekenhuis,

Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad ziekenhuis. Het streven is om

uiteindelijk 750 vrouwen te includeren die 4 tot 6 jaar geleden zijn behandeld

met een borstsparende behandeling voor borstkanker of een voorstadium van

borstkanker. De patiënten worden onderzocht, verbindweefseling wordt

beoordeeld en er wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen die te maken

hebben met cosmetiek van de borst en kwaliteit van leven. Verder wordt een

foto van de borsten geanalyseerd met speciale software. Wij verwachten dat

deze studie bijdraagt aan het maken van een keuze voor de beste behandeling

van de borst bij toekomstige borstkankerpatiënten.

Update 2022
Het promotietraject is gestart in september 2021. In april 2022 is de eerste

patiënt geïncludeerd in het Erasmus MC. Op dit moment zijn er 232 patiënten

geïncludeerd in de studie in ongeveer 6 maanden tijd. Dit zijn patiënten uit het

Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis en Vlietland. Parallel

hieraan wordt gewerkt aan een systematic review. In het eerste jaar van dit

promotietraject is de STARLINGSstudie al meerdere malen gepresenteerd,

namelijk in het Erasmus MC voor de mamma-radiotherapeuten, op de

wetenschapsavond in de Franciscus Borstkliniek, op de regionale Borstkanker

research meeting, en op de Bossche mammadagen. Daarnaast is een

posterpresentatie gegeven op de Graduate School researchdag van het

Erasmus MC en een pitch op de researchdag van de radiotherapie Erasmus

MC. Deze exposure heeft geleid tot enthousiaste reacties.

Betrokkenen
Promovendus Drs. C.A.W. Notenboom, Albert Schweitzer Ziekenhuis 

Promotor Prof. dr. R.A. Nout, Erasmus MC

Copromotor  Dr. E.A.M. Froklage, Erasmus MC

Copromotor Dr. M.B.E. Menke-Pluijmers, Albert Schweitzer Ziekenhuis 

Ga naar https://beterketen.nl/starlings om op de hoogte te blijven van de

STARLINGS-studie. 

STARLINGS September
2021

gestart 
Promotieonderzoek Albert Schweitzer Ziekenhuis

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/starlings


Meer aandacht voor de vroege herkenning van een kind met artritis.

Frequenter en laagdrempelig contact met het studieteam/kinderarts-

reumatoloog over de diagnostiek en behandeling van een kind met artritis.

Snellere verwijzing naar een kinderarts/reumatoloog van een kind met

artritis, welke meer dan zes weken bestaat.

Achtergrond en doelstelling
Een reactieve of immuun-gemedieerde artritis is de meest voorkomende vorm

van artritis bij kinderen. Deze milde vorm van artritis ontstaat in reactie op

een voorafgaande virale of bacteriële infectie op een andere plaats in het

lichaam en wordt behandeld met NSAID’s (Non-Steroidal Anti-Inflammatory

Drugs) en soms met een intra-articulaire injectie met corticosteroïden. Minder

vaak voorkomend zijn twee andere vormen van artritis bij kinderen: een

bacteriële artritis waarvoor opname en snel intraveneus antibiotica nodig zijn

om ernstige gewrichtsschade te voorkomen en Juveniele Idiopathische Artritis

(JIA) of jeugdreuma. De diagnose JIA wordt gesteld als de artritis meer dan

zes weken blijft bestaan en geen andere (microbiële) oorzaken gevonden

worden. Kinderen met JIA worden doorverwezen naar een academisch centrum

waar langdurige behandeling en controles plaatsvinden. Het probleem is dat

we deze drie vormen van artritis nu niet goed kunnen onderscheiden, vooral

omdat de reactieve artritis niet goed herkend wordt met de huidige

diagnostiek.

Het doel van de BRAVOO-studie (Betere herkenning van Reactieve Artritis bij

kinderen ter Voorkoming van Overbehandeling en Onnodige zorgconsumptie)

is om met een gestructureerd klinisch protocol en innovatieve diagnostiek de

reactieve vorm van artritis beter en sneller te kunnen herkennen. Dit kan

resulteren in minder antibiotica gebruik en lagere zorgconsumptie.

Aanpak 
Het betreft een prospectieve, multicenter studie bij kinderen tussen de zes

maanden en 18 jaar die zich voor het eerst presenteren met artritis.

Er zal met behulp van een gestructureerd onderzoeksprotocol bij alle kinderen,

die zich voor het eerst presenteren met artritis op de SEH of de polikliniek,

diagnostiek worden afgenomen naar verwekkers van artritis. Er  wordt alleen

extra bloed en gewrichtsvocht afgenomen, indien dit reeds in het kader van

de standaard klinische zorg wordt afgenomen. Daarnaast zullen patiënten

driemaal een korte (digitale) vragenlijst invullen over kwaliteit van leven

(tijdens het eerste bezoek, bij zes en bij twaalf weken na behandeling).

Uiteindelijk is het doel om een evidence-based (inter)nationale richtlijn te

ontwikkelen voor de diagnostiek naar artritis bij kinderen.

Update 2022
De BRAVOO studie is gestart in maart 2021 en inmiddels participeren de

volgende negen ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC,

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haaglanden Medisch Centrum, Haga

Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis Delft, Van Weel

Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. In 2023 zal de studie ook

starten in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Ikazia Ziekenhuis. 

Sinds de start van deze studie in deze ziekenhuizen is er:

In totaal  zijn er nu 68 patiënten in diverse centra geïncludeerd, het doel is om

200 patiënten te kunnen includeren. In het afgelopen jaar zijn de inclusies

opgelopen, omdat de studie nu in bijna alle deelnemende ziekenhuizen

gestart is en omdat meer aandacht binnen de ziekenhuizen voor deze

doelgroep is. De coronapandemie heeft helaas voor vertraging gezorgd in

deze studie.   

vervolg op volgende pagina

BRAVOO Maart
 2021

gestart 
Promotieonderzoek Maasstad Ziekenhuis  



Verder zijn er twee nieuwe deelstudies gestart. In oktober 2022 startte de

retrospectieve studie ‘Management van het kind met artritis’ in perifere

ziekenhuizen door de algemene kinderarts. De studie zal uitgevoerd worden in

het Albert Schweitzer ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en in

het Reinier de Graaf Gasthuis. In 2023 zijn we voornemens om te starten met

de studie ‘Normaalwaarden van Groep A streptokokken serologie bij gezonde

kinderen’. Dit is een biobank studie, waarbij we streptokokkenserologie zullen

bepalen in een gezonde groep kinderen om ‘normaalwaarden’ van

streptokokkenserologie te kunnen beschrijven. Uitkomsten hiervan kunnen

gebruikt worden als referentie voor kinderen met een vermoeden op post-

streptokokken ziektebeelden.

Betrokkenen

Promovendus Drs. N.S. Gijsbertse-Abdullahi, Maasstad Ziekenhuis

Promotor Prof. Dr. A.F.C.M. van Rossum, Erasmus MC

Copromotor Dr. S. Kamphuis, Erasmus MC

Copromotor Dr. X.W. van den Tweel, Maasstad Ziekenhuis

Ga naar https://beterketen.nl/bravoo om op de hoogte te blijven van de

BRAVOO-studie.  

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/bravoo


Incidentie en prevalentie van astma in regio Rotterdam

Obees astma in regio Rotterdam: trends in inhalator- en corticotreroïd

gebruik

Doelstelling
Astma is een veelvoorkomende aandoening, gekenmerkt door benauwdheid,

hoesten en een piepende ademhaling. De hoeksteen van de behandeling van

astma bestaat uit ontstekingsremmende- en luchtwegverwijdende medicijnen.

Deze medicijnen worden meestal gegeven in een inhalator (puffer). Uit eerder

onderzoek blijkt dat patiënten met overgewicht en patiënten zonder

zogenoemde ‘type 2 ontsteking’ veel ontstekingsremmende medicijnen

gebruiken, terwijl deze medicatie bij hen niet goed werkt. Deze puffers lijken

niet te werken omdat er geen luchtwegontsteking is. Wel geven deze

ontstekingsremmende medicijnen risico op nare bijwerkingen, zoals angst,

depressie, gewichtstoename, suikerziekte en een hoge bloeddruk. Door deze

bijwerkingen wordt de hoge ziektelast van de astma in stand gehouden. Met

dit onderzoek willen wij aantonen dat ontstekingsremmende puffers veilig

kunnen worden afgebouwd bij patiënten astma en overgewicht zonder type 2

ontsteking.

Aanpak
Patiënten uit het Franciscus Gasthuis en Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en

Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Patiënten

worden willekeurig (‘at random’) ingedeeld in één van de twee studie armen.

Eén studie arm zal ICS (inhalatiecorticosteroïden) afbouwen en één studie arm

zal ICS doorgebruiken. Na zo’n 4,5 maanden zullen de studie armen omdraaien

(‘crossover’). Na 9 maanden is de studieperiode voor de patiënt afgelopen,

maar kan, onder bepaalde voorwaarden, worden doorgegaan in een extensie

studie. Tijdens die studie zal op een aantal momenten onderzoeken

plaatsvinden, zoals longfunctie-, bloed en haaronderzoek.

Update studie 2022  
De STOP studie is vanaf februari 2021 geopend voor inclusies in het Franciscus

Gasthuis & Vlietland. Inclusies van de STOP vallen tegen en veel proefpersonen

hervatten uiteindelijk toch weer de behandeling met ICS. Tijdens de zoektocht

naar nieuwe inclusies (patienten met T2laag astma) zijn meerdere grote astma

datasets gecombineerd. Het zwaartepunt van het project ligt nu meer bij de

epidemiologie. Binnen de Rijnmond Gezond database zijn ongeveer 14.000

patiënten met astma geïdentificeerd. 

De verwachting is dat deze dataset in komende maanden minstens 2 artikelen

zullen opleveren:

De Rijnmond Gezond dataset zal gecombineerd worden met data uit vijf 2e-

lijns ziekenhuizen (ASz, Groene Hart, Spaarne, AdRZ en Medisch centrum

Twente) en één 3e-lijns astmacentrum (Franciscus). Daaruit zal een

epidemiologisch artikel volgen.

 

De STOP studie werd op 01-12-2022 gesloten voor inclusies. De data zal in mei

2023 vrijkomen, waarbij de verwachting is dat dit minstens één artikel

oplevert.

Betrokkenen
Promovendus Drs. J.A. Witte, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Promotor Prof. dr. E.F.C. van Rossum, Erasmus MC 

Copromotor Dr. J. Kappen, Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Copromotor Dr. G.J. Braunstahl, Franciscus Gasthuis & Vlieyland

Ga naar https://beterketen.nl/stop-studie om op de hoogte te blijven van de

resultaten van de STOP-studie. 

STOP
Promotieonderzoek Franciscus Gasthuis & Vlietland   

Februari
2021

gestart

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/stop-studie


Achtergrond
Multiple sclerose (MS) is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel,

die zich meestal uit door aanvallen van neurologische uitval die ook weer

herstellen. Ongeveer 10-15% van alle mensen met MS heeft echter een primair

progressieve beloopsvorm waarin de neurologische uitval geleidelijk steeds

erger wordt, zonder dat er herstel optreedt. In tegenstelling tot de

aanvalsgewijze variant van MS, reageert deze vorm nauwelijks op ontstekings-

remmende medicatie. Het is daarom onbekend in hoeverre het eigen

afweersysteem verantwoordelijk is voor dit ziektebeloop.

Doelstelling
Het doel van de SPIN-P studie (Studie naar Predictieve factoren voor

Inflammatie en Neurodegeneratie bij Primair progressieve MS) is onder andere

om verschillende factoren te vinden, waarmee vroeg in het beloop vastgesteld

kan worden of er sprake is van overmatige activiteit van het eigen afweer

systeem. Daarmee hopen we snel te kunnen vaststellen welke mensen met

PPMS toch baat kunnen hebben van behandeling met ontstekingsremmende

medicijnen. Door veel informatie van mensen met PPMS te verzamelen, en hen

gedetailleerd te vervolgen in de tijd, leren we meer over het ziektebeloop,

waardoor we mensen die deze diagnose krijgen beter kunnen informeren en

begeleiden. 

Aanpak
Mensen met (een hoge verdenking op) PPMS uit het ErasmusMC, Albert

Schweitzer ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Vlietland,

Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Beatrix Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Zij

worden daartoe benaderd door hun behandelend neuroloog op het moment

dat de studie in hun centrum gaat starten. Bij mensen die meedoen wordt –

indien zij daarvoor toestemming geven – bloed, hersenvocht en ontlasting

onderzocht, MRI’s worden bekeken en zij krijgen diverse vragenlijsten. Bij hun

standaard jaarlijkse controles wordt goed gedocumenteerd hoe het met ze

gaat en wat voor klachten ze ervaren. Vijf jaar na de eerste inclusie worden de

eerste analyses verricht, waarin we kijken naar o.a. ontstekingscellen en –

eiwitten in bloed en hersenvocht, waarbij we deze correleren aan het klinisch

beloop en de MRI-scans.

Update studie 2022
Deze studie, die mogelijk wordt gemaakt door de BeterKeten subsidie, een

subsidie van het Nationaal MS Fonds, het Albert Schweitzer ziekenhuis en het

Erasmus MC, is gestart in juni 2020. Neurologen dr. Wokke (EMC) en dr. De

Beukelaar (ASz) zijn Principal Investigators van de studie. Inmiddels werken 12

centra mee aan de studie (deels als participerend centrum, deels als wervend

centrum): Albert Schweitzer ziekenhuis, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Amphia

Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Vlietland,

Groene Hart Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis inclusief Haven polikliniek, van

Weel Bethesda Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis. 

Op 12 juni 2020 is de eerste patiënt geïncludeerd. Momenteel zijn 110 PPMS

patiënten geïncludeerd waarbij van 47 patiënten tevens liquor verkregen is

(liquor afname is in deze studie facultatief). 

Naast de opzet van de SPIN-P studie heeft de promovendus tevens uitvoerig

retrospectief onderzoek verricht (322 PPMS patiënten uit EMC en ASz); het

eerste paper dat hier uit voortgevloeid is, is inmiddels gesubmit. Tevens heeft

de promovendus een review geschreven dat binnenkort gesubmit zal worden.

Ook is onderzoek verricht naar de rol van de MS-verpleegkundige bij de MS

zorg voor PPMS patiënten. Dit paper is gesubmit en momenteel under review.

De einddatum van de studie is nog steeds 12 juni 2026. Er is de intentie tot

verlenging van het SPIN-P cohort ook na die tijd. 

Werving van een tweede promovendus is opgestart. 

vervolg op volgende pagina

SPIN-P Juni 2020
gestart 

Promotieonderzoek Albert Schweitzer Ziekenhuis



Pediatric MS patients with a primary progressive-like disease may still have

relevant inflammatory activity and may benefit from regular MS treatment.

Arlette L Bruijstens , Katelijn M Blok, et al. Mult Scler. 2020 May

14;1352458520921367. 

Brain-homing CD4(+) T cells display glucocorticoid-resistant features in MS.

Koetzier SC, van Langelaar J, Blok KM, et al. Neurol Neuroimmunol

Neuroinflamm 2020 Oct 9

Publicaties 

Betrokkenen
Promovendus Drs. K.M. Blok, Albert Schweitzer ziekenhuis

Promotor Prof. dr. P.A.E. Sillevis Smitt, Erasmus MC

Copromotor Dr. B.H.A. Wokke, Erasmus MC

Copromotor Dr. J.W.K. de Beukelaar, Albert Schweitzer ziekenhuis

Ga naar https://beterketen.nl/spin-p om op de hoogte te blijven van de 

SPIN-P studie. 

Terug naar overzicht

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bruijstens+AL&cauthor_id=32406801
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blok+KM&cauthor_id=32406801
https://beterketen.nl/spin-p


Doelstelling
Sinds september 2018 is het Anser prostaatcentrum van start gegaan, waarin 7

regionale ziekenhuizen samenwerken om de behandeling van prostaatkanker te

centraliseren en te verbeteren. Indien een operatie geïndiceerd is, wordt de

patiënt verwezen naar het Maasstad Ziekenhuis. Door de prostaat-

kankeroperatie te centraliseren en uit te voeren in een ziekenhuis wordt er een

verbetering in het aantal complicaties en functionaliteit zoals potentie en

continentie verwacht. Het promotietraject richt zich met name op centralisatie

van prostaatkanker en toepassen van een nieuwe operatietechniek, waarbij 

 o.a. de complicaties, biochemisch recidief en functionaliteit worden

geëvalueerd. Bij het starten van het Anser werd een nieuwe operatietechniek

geïntroduceerd; de NeuroSAFE techniek. Met behulp van de NeuroSAFE

techniek wordt verwacht dat de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert. 

Rondom de prostaat lopen zenuwbundels die zorgen voor de functionaliteit van

de penis. Bij prostaatkanker kan de tumor doorgroeien tot in de zenuwbundels.

Als de zenuwbundels worden behouden door zenuwsparend te opereren heeft

de patiënt minder kans op incontinentie en impotentie, maar mogelijk wel op

een positieve snijrand. Bij de NeuroSAFE techniek wordt er tijdens de operatie

zenuwsparend geopereerd en de aanliggende stukjes prostaatweefsel naar de

patholoog gestuurd. De patholoog beoordeelt meteen of de prostaatkanker in

de snijrand zit en brengt de uroloog op hoogte. Afhankelijk van het resultaat

verricht de uroloog nog een resectie van de zenuwbundel. 

Aanpak 

In de eerste fase van de studie worden de oncologische uitkomsten en

complicaties van alle radicale prostatectomie operaties in de Anserkliniek

verzameld. De uitkomsten worden vergeleken met de uitkomsten van dezelfde

operateurs voor de Anser samenwerking en zonder intra-operatief

microscopisch onderzoek. In het vervolgtraject worden de complicaties van de

patiënten gevolgd met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. Sinds de

start van het Anser prostaatcentrum zijn 1243 patiënten geïncludeerd.

Update 2022 
Vier jaar na de start van het Anser Prostaat Netwerk zijn er 1243 patiënten

geïncludeerd in de centrale studie database. De gehele logistiek van inclusie,

verkrijgen van informed consent, data verzameling in de Anser

Prostaatoperatie Kliniek (Maasstad Ziekenhuis) en de decentrale

dataverzameling in de zeven aangesloten medische centra is voor een groot

deel gestandaardiseerd. De prostaatoperaties, pathologische verslaglegging

en Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn geprotocolleerd (1, 2). De

promovendus heeft bij dit proces een essentiële leidende rol gespeeld. De

gestandaardiseerde dataverzameling heeft inmiddels geleid tot vier

gepubliceerde en twee gesubmitte manuscripten. Naar verwachting zal de

promotie in kwartaal 2 van 2023 plaatsvinden.

Er is onder meer aangetoond dat intra-operatieve vriescoupes volgens de

NeuroSAFE procedure leidt tot significant meer zenuwsparende procedures bij

gelijkblijvende tot mogelijk zelfs verbeterde oncologische uitkomst. Hoewel het

moeilijk is gebleken om een definitieve beoordeling te geven van de

functionele uitkomsten zonder gerandomiseerde klinische trial (RCT), zien we

dat 93% van de mannen die bi- of unilateraal geopereerd werden, continent

waren 1 jaar na operatie tegenover 86% van de mannen zonder zenuwsparende

operatie. Voor behoud van erectiele functie waren deze getallen na 1 jaar

respectievelijk 49%, 43% en 15%; van de mannen van wie we PROMs na 1 jaar

hebben ontvangen had 44% goede erectiele functie, hetgeen een stuk hoger

lijkt dan in de landelijke ProZlB dataverzameling (13% PMID: 32680820). De

studie over functionele uitkomsten binnen Anser is in het stadium van

submission. Omdat het lastig is gebleken zonder RCT een robuuste uitspraak te

doen over de effecten van NeuroSAFE, hebben we geen financiële kosten-

baten analyse kunnen doen. 

 

vervolg op volgende pagina
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Inter-observer variability of cribriform architecture and percent Gleason

pattern 4 in prostate cancer: relation to clinica/ outcome. Virchows Arch.

2021;478(2):249-56.

Intraoperative assessment and reporting of radical prostatectomy

specimens to guide nerve-sparing surgery in prostate cancer patients

(NeuroSAFE). Histopathology. 2020;77(4):539-47.

Anser Prostate Cancer Network. NeuroSAFE in radical prostatectomy

increases the rate of nerve-sparing surgery without affecting oncological

outcome. BJU Int. 2022 May 10. doi: 10.1111/bju.15771

Percentage Gleason pattern 4 and PI-RADS score predict upgrading In

biopsy Grade Group 2 prostate cancer patients without cribriform pattern.

World J Urol. 2022 Oct 3. doi: 10.10071600345-022-04161-6. Epub ahead of

print.

Resultaten NeuroSAFE
In 15% van de NeuroSAFEs werd er tumor in de snijrand aangetroffen, dus in

85% van de NeuroSAFEs werd er geen tumor in de snijrand gevonden en hoeft

er geen zenuwbundel verwijderd te worden. NeuroSAFE is arbeidsintensief en

een dure procedure. In dit artikel werd gekeken welke pathologische

parameters een positieve NeuroSAFE konden voorspellen. Ipsilaterale

perineurale invasie en het percentage aantal positieve biopten waren

significante voorspellers voor een positieve snijrand bij NeuroSAFE. Om

peroperatief mannen te selecteren die het meest voordeel hebben van de

NeuroSAFE procedure, is een model gemaakt om de positieve NeuroSAFE te

voorspellen. Dit artikel is momenteel gesubmit bij Europaen Urology Focus.

Kwaliteit van Leven 
In het laatste artikel werd naar de kwaliteit van leven van de patiënt na RP met

NeuroSAFE gekeken. Hierbij werd naar de erectiestoornissen en incontinentie

na de operatie gekeken. In dit artikel kwam naar voren dat mannen die

zenuwsparend geopereerd werden minder vaak erectiestoornissen en

incontinentie hadden. In een van de al gepubliceerde artikelen is verduidelijkt

dat sinds het toepassen van de NeuroSAFE techniek het aantal zenuwsparende

operaties toenam.

Upgrading op radicale prostatectomie
Copromotor Van Leenders, patholoog Erasmus MC, heeft biopten gereviseerd

van de patiënten die een prostaatoperatie hebben ondergaan in het Anser

prostaatcentrum. Bij het reviseren keek hij oa. naar de gleason gradering en

cribriforme- en intraductale groei in de biopten. Deze uitslagen zijn vergeleken

met de pathologische uitslagen van de prostaatkanker operatie. In het artikel

is er gezocht naar parameters die kunnen voorspellen of er ten opzichte van de

biopten upgrading is op de prostaat na de prostaatkankeroperatie. Er is hierbij

specifiek in een groep gekeken waarbij de behandeling zou veranderen als ze

upgrading zouden hebben.

Publicaties  

Betrokkenen
Promovendus Drs. M. van der Slot, Maasstad Ziekenhuis

Promotor Prof dr. C.H. Bangma, Erasmus MC 

Copromotor Dr. M.A. den Bakker, Maasstad Ziekenhuis

Copromotor Dr. G.J.L.H. van Leenders, Erasmus MC 

Begeleider Dr. O.S. Klaver, Maasstad Ziekenhuis  

Ga naar https://beterketen.nl/anser_wetenschap om op de hoogte te blijven

van de ANSER-studie. 

Terug naar overzicht

https://doi.org/10.1111/bju.15771
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Doelstelling
Een groot deel van de patiënten die behandeld zijn op de Intensive Care

ontwikkelen diverse fysieke, cognitieve en psychische klachten en symptomen,

welke maanden tot jaren na ontslag kunnen voortduren. Deze klachten worden

samen het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd. De psychische

component van het PICS bestaat uit klachten van een post-traumatische stress

stoornis, angststoornis en depressie, en lijken de belangrijkste determinant voor

een verlaagde kwaliteit van leven. Een bewezen effectieve behandeling voor

deze klachten ontbreekt nog, ondanks dat meerdere interventies onderzocht

zijn. Naast patiënten kunnen ook familieleden psychische klachten ontwikkelen

als gevolg van de IC opname van een naaste. Dit wordt het Post-Intensive Care

Syndroom Familie (PICS-F) genoemd.

Binnen het HORIZON-IC project (Harmonisatie en Optimalisatie van

Rotterdamse IC naZOrg binnen het IC Rijnmond Netwerk) wordt onderzoek 

 gedaan naar het effect van een Intensive Care-specifieke Virtual Reality (ICU-

VR) interventie op het psychische herstel van IC patiënten. Daarnaast wordt er

ook onderzoek gedaan naar de epidemiologie van PICS-gerelateerde klachten

en de rol van eerstelijnszorg binnen het zorgcontinuüm.

Update studie
De eerste regionale studie naar de incidentie en prevalentie van PICS toonde

aan dat de meerderheid van patiënten, 59%, klachten rapporteerden die passen

bij het post-traumatische stress syndroom en bij het hebben van een depressie.

Tevens ervaarden patiënten een slechte kwaliteit van leven en hadden 

 behoefte aan aanvullende informatie na hun IC ontslag. Hierbij hadden zij

voorkeur (70%) voor aanvullende informatie middels een film/VR interventie in

plaats van de standaard geaccepteerde papieren brochures. Aanvullende

informatie kan worden gevonden in het artikel in Journal of Intensive Care

(impact factor: 7.52) (1).

Om antwoord te geven op onze eerste vraag hebben we middels een vragenlijst

onderzoek huisartsen in de regio benaderd, uitgaande van het

adherentiegebied van onze samenwerkende ziekenhuizen. Uiteindelijk hebben

we 276 huisartsen praktijken geïncludeerd. 1 huisarts per praktijk heeft de

vragenlijst ingevuld als vertegenwoordiger van de praktijk. De belangrijkste

bevindingen waren dat 57% van de huisartsen onbekend is met de PICS

terminologie en, na uitleg over het syndroom in de vragenlijst, hier wel meer

over wil weten door middel van onderwijs (86%). Slechts 14% van de huisartsen

was op de hoogte van het feit dat elk regionaal ziekenhuis een post IC

polikliniek heeft. Omdat de meerderheid van de huisartsen beter betrokken wil

worden in de nazorg van IC patiënten stellen we momenteel een verbeterplan

op hoe we huisartsen beter kunnen informeren over de regionale IC (na)zorg en

hoe wij ze hier beter bij kunnen betrekken (2, 3). De resultaten van deze studie

zijn in letter-vorm gepubliceerd in Intensive Care Medicine (impact factor: 41.8)

(3).

Omdat patiënten aangeven dat zij opnieuw willen ervaren wat ze op de IC

hebben meegemaakt, om het een plek te geven, willen zij herbeleven, maar dan

met betere uitleg (1). Omdat we patiënten uniforme uitleg willen geven, op een

veilige manier, hebben we een Intensive Care Unieke Virtual Reality (ICU-VR)

interventie ontwikkeld. Het is praktisch niet mogelijk om met elke patiënt langs

de IC te gaan. In deze VR module zien patiënten de IC specifieke omgeving

waar zij hebben gelegen en krijgen zij alleen die informatie die voor hen

relevant is. De module is dus patiënt- en behandelingspecifiek als ook

ziekenhuis specifiek.

In een gezonde vrijwilliger studie hebben we bewezen dat deze module veilig is

en niet leidt tot meer bijwerkingen. We hebben hierbij de VR module vergeleken

met 2D (de gouden standaard). Het artikel over deze gezonde vrijwilligersstudie

is gepubliceerd in Critical Care Explorations (4, 5).

vervolg op volgende bladzijde
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In een volgende gerandomiseerde pilot studie in het Erasmus MC en Franciscus

Gasthuis hebben we patiënten gerandomiseerd tussen VR versus standaard

therapie (controle). Dit waren patiënten die op de IC waren behandeld voor

een sepsis (bloedvergiftiging). Hierbij ervaarden patiënten die VR module

ontvingen minder klachten van PTSS en depressie in combinatie met een betere

mentale kwaliteit van leven in vergelijking met de controlegroep. Verder kwam

naar voren dat patiënten bereid waren te starten met VR na een mediaan van

10 dagen en dat patiënten behoefte hadden aan 1 tot 3 VR sessies. Ook in deze

groep patiënten is de VR module veilig getest. Het artikel over deze pilot studie

is gepubliceerd in Critical Care Explorations (6, 7).

Uit een studie van een andere groep werd duidelijk dat patiënten die langer

dan 24 uur mechanische beademing ontvingen op de IC en/of werden

behandeld voor een sepsis een grotere kans hebben op het oplopen van PICS

(8, 9). Hiermee lijkt doelstelling 2/3 beantwoord. Echter op dat moment ontbrak

het nog steeds aan goede uniforme en effectieve nazorg (10) en aan kennis

hierover bij COVID-19 patiënten. Een observationele studie, gepubliceerd in

Critical Care Explorations, toonde aan dat COVID-19 IC patiënten over het

algemeen minder psychische klachten ervaarden dan IC patiënten voor de

COVID-19 pandemie en daarmee dus ook een mindere risicogroep zijn (11).

Tevens bleek uit een studie, gepubliceerd in PLoS One (impact factor: 3.8), dat

er geen verschil is in de incidentie van psychische klachten bij patiënten die

tijdens de COVID-19 pandemie zijn opgenomen met COVID-19 versus patiënten

die zijn opgenomen in het ziekenhuis zonder COVID-19 (12).

Aanvullend hebben we gedurende de COVID-19 pandemie onderzocht of we de

stap van pilot naar implementatie kunnen realiseren. Met een COVID-19

specifieke VR module hebben we daarom besloten eerst een deelvraag te

onderzoeken: kan ICU-VR effectief ingezet worden tijdens bestaande nazorg in

de vorm van een nazorgpolikliniek bij drie maanden na IC ontslag (13). In deze

multicenterstudie (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia

Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis) werden patiënten wederom

gerandomiseerd tussen een VR (interventie) en controlegroep (geen VR). De

belangrijkste bevinding was dat het goed mogelijk is om de VR module te

implementeren op de nazorgpoli in de regio Rijnmond. Hiermee ontvangt

iedereen uniforme en patiënt-/ziekenhuisspecifieke informatie. Tevens bleek

dat patiënten in de interventiegroep tevredener waren over de ontvangen

nazorg, hadden zij het idee dat deze hielp met het herstel, begrip en verwerken

van klachten en zouden de interventie aanraden aan andere patienten. Het

artikel is gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research (impact factor:

7.1) (11).

Kortom ICU-VR is veilig, biedt de mogelijkheid om regionale nazorg te verzorgen

op een uniforme en toch ziekenhuisspecifieke manier en kan worden

geïmplementeerd op de nazorgpoli in de regio. Echter het effect van de

interventie is slechts in een pilotstudie bewezen. Daarom zijn we momenteel

bezig om het effect van deze interventie te onderzoeken in een driearmige

gerandomiseerde studie die uitgevoerd wordt in alle regionale ziekenhuizen

maar ook daarbuiten, namelijk Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland,

Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, IJsselland

Ziekenhuis, Haaglanden MC, Groene Hart Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda

Ziekenhuis. Zelfs één Belgisch ziekenhuis (Erasmus Universitair Medisch

Centrum, Brussel) participeert. In deze studie wordt eveneens bepaald of ICU-

VR het best ingezet kan worden vroeg na IC ontslag, nog in het ziekenhuis, of

tijdens een bezoek aan een nazorgpolikliniek bij 3 maanden na IC ontslag.

Parallel hieraan voert iedereen dezelfde vragenlijsten op om de psychische

schade te inventariseren, zien we zoveel mogelijk dezelfde patiënten (iedereen

na 24 uur mechanische ventilatie) en voert men zoveel mogelijk op dezelfde

manier de zorg op de nazorgpoli uit. Hiermee is doel 4 van dit project behaald.

Het wachten is nog wel op afronding van de RCT om definitief te kunnen

vaststellen of de VR interventie wel een definitief effect heeft op de psychische

klachten. Het protocol van deze studie is gepubliceerd in BMJ Open (impact

factor: 3.0) (14). 

vervolg op volgende bladzijde 



Om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk op dezelfde manier de VR

interventie ontwikkelt, onderzoekt en implementeert zijn we momenteel ook

bezig met het opstellen van een VR guideline.

Tevens hebben we gemerkt, gedurende alle studies, dat het niet alleen COVID-

19 patiënten zijn die psychische klachten ervaren, maar ook familieleden van IC

patiënten (PICS-Family). We hebben daarom de VR interventie ontwikkeld voor

familieleden. In een gerandomiseerde studie hebben we onderzocht of ICU-VR

(interventiegroep) familieleden beter kon informeren over de IC behandeling

van hun naaste en daartoe ook zou leiden tot een afname van de psychische

klachten Het protocol van deze studie is gepubliceerd in BMJ Open (impact

factor: 3.0) (16). We vonden hierbij dat, alhoewel ICU-VR niet leidde tot minder

psychische klachten of een verbetering in kwaliteit van leven bij familieleden,

dat familieleden het krijgen van informatie door middel van ICU-VR zeer

waardeerden; 90% van de familieleden zou het gebruik van ICU-VR aanraden

aan andere familieleden en 82% gaf aan dat deze manier van

informatievoorziening beter was dan conventionele manieren. Het artikel over

deze studie zal binnenkort ingediend worden bij Intensive Care Medicine.

Wijzigingen en aanvullingen op het project en tijdspad
Gezien meerdere publicaties omtrent risicofactoren voor het PICS en de

daardoor beperkte toegevoegde waarde van het uitvoeren een studie hiernaar,

is dit niet verder onderzocht binnen het promotietraject.

Naast de studies beschreven in de promotieaanvraag, zijn er extra studies

uitgevoerd naar de werkzaamheid van ICU-VR en het voorkomen van psychische

klachten van het PICS. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van onze studie in

COVID-19 IC overlevers een extra studie opgezet naar het gebruik van ICU-VR

voor familieleden van IC patiënten.

Aanvankelijk was er drie jaar gerekend voor de uitvoer van dit promotietraject.

Door vertragingen ten gevolge van het uitbreken van de COVID-19 pandemie en

het alsnog willen uitvoeren van een studie naar de definitieve werkzaamheid

van ICU-VR is het promotietraject met 1,5 jaar verlengd.

Betrokkenen
Promovendus Drs. J.H. Vlake, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Promotor Prof. dr. D.A.M.P.J. Gommers, Erasmus MC 

Copromotor Dr. E.-J. Wils, Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Copromotor Dr. J. van Bommel, Erasmus MC 

Dr. M.E. van Genderen, Erasmus MC

Ga naar https://beterketen.nl/promotietraject-horizon-ic_wetemschap om op

de hoogte te blijven van de HORIZON-IC studie en een overzicht van studie

publicaties.

Terug naar overzicht

https://beterketen.nl/promotietraject-horizon-ic_wetemschap


Introductie
Voor patiënten met een acuut herseninfarct zijn twee effectieve

behandelingen mogelijk: intraveneuze trombolyse (IVT) en intra-arteriële

trombectomie (IAT). Voor de laatste mogelijkheid - IAT - komen alleen

patiënten in aanmerking met een occlusie in een van de grote belangrijke

aanvoerende vaten in de hersenen, een proximale intracraniële occlusie, dat

gediagnosticeerd wordt op CT-angiografie. De eerste mogelijkheid (IVT) kan

op iedere spoedeisende hulp worden toegepast. IAT is een gespecialiseerde

behandeling, die in onze regio alleen door het Albert Schweitzer ziekenhuis en

Erasmus MC gedaan kunnen worden. De overige ziekenhuizen in de regio

verwijzen een patiënt met een indicatie voor IAT dus door naar een van deze

twee interventiecentra. Bij overplaatsing tussen ziekenhuizen gaat veel tijd

verloren. Omdat er snel gehandeld moet worden bij patiënten die voor IAT in

aanmerking komen, is het van belang om patiënten met een proximale

intracraniële occlusie met de ambulance rechtstreeks naar een

interventiecentrum te brengen. Met triage in de ambulance kan een selectie

worden gemaakt van patiënten met een hoge kans op een intracraniële

occlusie, zodat ze direct naar een interventiecentrum gebracht kunnen worden.

Voor deze triage worden korte simpele klinische tests, of prehospitale stroke

scores gebruikt, maar prospectieve validatiestudies ontbreken en over de

voorspellende waarde van deze scores is niet veel bekend. Met de PRESTO-

studie wilden we acht van deze prehospitale stroke scores valideren.

Aanpak
We includeerden een jaar lang - van augustus 2018 tot september 2019 -

patiënten met de verdenking op een beroerte in de regio’s Zuid-Holland Zuid

en Rijnmond. Onderweg in de ambulance werden items van acht verschillende

prehospitale stroke scores afgenomen door ambulancepersoneel. Het verdere

behandel- of transportbeleid werd niet veranderd. Na aankomst in het

ziekenhuis werd het reguliere protocol gevolgd, waarbij ook een CT-

angiografie werd gemaakt om een intracraniële occlusie te kunnen aantonen

of uitsluiten.

Resultaten
Uiteindelijk zijn 1334 patiënten geïncludeerd, waarvan 1039 in het acute

stadium, dit wil zeggen binnen zes uur na het ontstaan van de klachten.

Hiervan bleken 120 patiënten een intracraniële occlusie te hebben. De Rapid

Arterial oCclusion Evaluation (RACE) score had de hoogste algemeen

voorspellende waarde voor het diagnosticeren van een intracraniële occlusie:

AUC (0.83, 95% betrouwbaarheidsinterval: 0.79-0.86), de FAST-PLUS schaal

had de laagste algemeen voorspellende waarde: AUC 0.72 95%

betrouwbaarheidsinterval: 0.67-0.76).

Conclusie
Prehospitale stroke scores kunnen redelijk tot goed voorspellen of een patiënt

met de verdenking op een beroerte een intracraniële occlusie heeft. Toch

hebben ook andere factoren er invloed op, zoals: de reistijd tot ziekenhuizen,

tijd sinds ontstaan van de klachten en de doorlooptijden per ziekenhuis. Deze

factoren worden allemaal meegewogen in een eerder ontwikkeld

gepersonaliseerd prehospitaal beslismodel. Momenteel zijn we bezig met de

voorbereidingen om dit beslismodel regionaal te implementeren en te toetsen.

Dankzij de inzet van alle betrokken regionale partners (ambulancediensten en

ziekenhuizen) is de uitvoering van de PRESTO studie volledig volgens plan

verlopen. De PRESTO studie zijn in 2021 gepubliceerd in het toonaangevende

tijdschrift The Lancet Neurology. De PRESTO studie was hiermee de eerste

studie die verschillende prehospitale stroke schalen in een real-life

ambulancesetting heeft getest en vergeleken. 

vervolg op volgende pagina
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Comparison of eight prehospital stroke scales to detect intracranial large-

vessel occlusion in suspected stroke (PRESTO): a prospective observational

study

Uit de studie is gebleken dat de RACE schaal het beste als hulpmiddel gebruikt

kan worden om patiënten met een herseninfarct door een afsluiting van een

grote hersenslagader te herkennen. De resultaten van de PRESTO studie zijn in

2021 gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet Neurology. 

De resultaten van de PRESTO studie staan hieronder samengevat. 

De hele publicatie is via de volgende link te bereiken: doi: 10.1016/S1474-

4422(20)30439-7 

De database van de PRESTO studie is gebruikt voor de beantwoording van

aanverwante onderzoeksvragen wat tot nu toe heeft geleid tot vijf publicaties

in internationale wetenschappelijke tijdschriften, waarvan er vier ook zijn

opgenomen in het proefschrift. Een viertal aanvullende publicaties is in

voorbereiding.

Na afronding van de PRESTO-studie is in 2021 een beslismodel ontwikkeld,

waarin de best presterende prehospitale stroke schaal uit de PRESTO studie

(RACE schaal) als voorspeller is opgenomen. Dit beslismodel is geïntegreerd in

een app die gebruikt kan worden op smartphone of tablet door

ambulanceverpleegkundigen: de Stroke Triage App. 

Zie: www.stroketriageapp.com. 

Er is overeenstemming bereikt binnen de ROAZ Zuidwest Nederland om de

Stroke Triage App te gaan implementeren in de dagelijkse praktijk met als doel

om patiënten met een verdenking op een beroerte sneller de juiste

behandeling in het juiste ziekenhuis te kunnen bieden. Hiermee is dit

BeterKeten-project een stimulans gebleken voor intensivering van de

samenwerking in de regio. De implementatie is in de afgelopen maanden

organisatorisch en bestuurlijk voorbereid en de start staat gepland in kwartaal

1 van 2023. De effectiviteit van de implementatie zal worden geëvalueerd in

een nieuwe studie: PRESTO-2. 

Als onderdeel van deze PRESTO-2 studie zal ook de kosteneffectiviteit van de

implementatie van de Stroke Triage App worden geëvalueerd. 

Een promotiedatum wordt eind 2022 vastgesteld.

Betrokkenen
Promovendus Drs. M.H.C. Duvekot, Albert Schweitzer ziekenhuis

Promotor Prof dr. D.WJ. Dippel, Erasmus MC

Copromotor Dr. H. Kerkhoff, Albert Schweitzer ziekenhuis

Copromotor Dr. B. Roozenbeek, Erasmus MC 

Ga naar  https://beterketen.nl/presto om op de hoogte te blijven van de 

PRESTO-studie en een overzicht van studie-publicaties. 

 

Terug naar overzicht
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CARDIOBESE
Doelstelling
Het eerste promotieonderzoek dat gefinancierd werd door stichting BeterKeten

is de studie CARdiale Disfunctie bij Obesitas waarbij het doel was om na te

gaan wat de relatie tussen overgewicht en hartfalen is, om te kunnen zorgen

voor een nog betere diagnose en behandeling. In dit onderzoek werkten twee

topklinische centra (Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis)

met veel ervaring op het gebied van bariatrische chirurgie (“maagverkleining”)

optimaal samen met het Erasmus MC, waar uitgebreide expertise is op het

gebied van vroege opsporing van cardiale disfunctie.

Het promotietraject startte in mei 2016. Bekend is dat overgewicht steeds vaker

voorkomt. Ook is er een duidelijke toename van het aantal mensen met een

slechte pompfunctie van het hart, hartfalen, één van de belangrijkste

doodsoorzaken in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om te na te gaan

wat de relatie is tussen overgewicht en hartfalen. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat autonome disfunctie, wat vaker

optreedt bij obesitas, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van cardiale

disfunctie (en uiteindelijk hartfalen) bij obesitas. Verder was een verrassende

bevinding dat echocardiografie bij de meeste mensen met obesitas gewoon

goed werkt. Dit is in tegenstelling tot de algemene indruk, waarbij de

gedachte was dat met een echocardiogram het hart vaak niet goed afgebeeld

kan worden bij iemand met obesitas. Deze resultaten worden op congressen,

symposia e.d. verkondigd om te voorkómen dat onterecht gedacht wordt bij

iemand met obesitas dat een echocardiogram niet bijdragend is. Tenslotte was

een belangrijke uitkomst dat bij de meeste mensen met obesitas die cardiale

disfunctie hadden vóór bariatrische chirurgie, dit een jaar ná de bariatrische

chirurgie genormaliseerd was.

Het promotie traject heeft tot volgende publicaties geleid: 

Cardiovascular Biomarker Profiles in Obesity and Relation to Normalization of

Subclinical Cardiac Dysfunction after Bariatric Surgery

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35159232/)

Optimized electrocardiographic criteria for the detection of left ventricular

hypertrophy in obesity patients

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31990994/)

Cardiac Function Normalizes 1 Year After Bariatric Surgery in Half of the

Obesity Patients with Subclinical Cardiac Dysfunction

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33884567/)

Biomarker profiles in obesity patients and their relation to cardiac dysfunction

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498487/)

Feasibility and Reproducibility of Transthoracic Echocardiography in Obese

Patients

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563438/)

Betrokkenen
Gepromoveerd Dr. S. Snelder, Erasmus MC

Promotor Prof dr. F. Zijlstra, Erasmus MC

Copromotor Dr. B.M. van Dalen, Franciscus Gasthuis & Vlietland  

Ga voor meer informatie over dit afgeronde onderzoek naar

https://beterketen.nl/cardiobese en een overzicht van studie-publicaties.

2021
afgerond 

 

Terug naar overzicht
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Doelstelling
Het tweede promotieonderzoek dat onder de BeterKeten vlag werd gestart,

was het onderzoek door het SchildklierNetwerk. Dit onderzoek richt zich op het

verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met (verdenking

op) schildklierkanker. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende projecten:

1. Impact studie: nieuw protocol voor behandeling van hypocalciëmie na

thyreoïdectomie. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de

effectiviteit en veiligheid van een nieuw behandelalgoritme voor de

behandeling van hypocalciëmie na totale thyreoïdectomie. Dit wordt

onderzocht in een prospectieve multicenter trial in tien ziekenhuizen die zijn

aangesloten bij het SchildklierNetwerk en waar totale thyreoïdectomiën

worden verricht.

Voortgang: Het manuscript is gesubmit en is in afwachting op de peer review.

2. Persist studie: epidemiologie van hypoparathyreoïdie (in samenwerking met

de chirurgie). Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de

epidemiologie van post-chirurgische hypoparathyreoïdie. Hiervoor wordt een

regionale database aangelegd waarin alle patiënten worden verzameld die

tussen 2010 en 2017 een totale of totaliserende thyreoïdectomie hebben

ondergaan in de tien ziekenhuizen die zijn aangesloten bij het

SchildklierNetwerk.

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35748311/)

3. Inform studie: predictiemodel voor hypothyreoïdie na hemithyreoïdectomie

Het doel van deze studie is het opstellen van een predictiescore die de kans

voorspelt op hypothyreoïdie na hemithyreoïdectomie. Dit wordt onderzocht in

een prospectieve multicenter trial uitgevoerd in de tien ziekenhuizen die zijn

aangesloten bij het SchildklierNetwerk.

Voortgang: het manuscript wordt december 2022/januari 2023 gesubmit.

4. Keuzestudie Graves en schildkliernodus
Het doel van deze studie is het onderzoeken van voorkeuren van patiënten bij

de behandeling van de ziekte van Graves en een schildkliernodus. De

uitkomsten van dit onderzoek kunnen ingezet worden om de voorlichting aan

patiënten te optimaliseren. Voor de studie wordt gebruik gemaakt van state of

the art onderzoeksmethoden voor het verrichten van keuzeonderzoek (discrete

choice experiment, best worse scaling en een willingness to accept design).

Voortgang: gepubliceerd in het European journal of endocrinology.

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33780350/).

5. Pathologie lymfekliermetastasen: onderzoek naar voorspellen de

histopathologische karakteristieken van lymfekliermetastasen bij papillair

schildkliercarcinoom. Het doel is het onderzoeken van de associatie tussen

histopathologische kenmerken van lymfekliermetastasen en het risico op

recidief ziekte. Patiënten met lymfogeen gemetastaseerd schildkliercarcinoom

die zich tussen 2010 en 2016 hebben gepresenteerd in het Erasmus MC zijn

geïncludeerd in deze studie.Deze patiënten zijn voornamelijk verwezen vanuit

de ziekenhuizen van het SchildklierNetwerk. Histologie coupes van de

lymfekliermetastasen worden herbeoordeeld en gescoord op vooraf

vastgestelde criteria. Hiervoor wordt samengewerkt met de afdeling

pathologie van het Erasmus MC. 

Voortgang: Het manuscript is gesubmit en is in afwachting van reactie.

 

SchildklierNetwerk
Promotieonderzoek Maasstad Ziekenhuis   

2016
gestart 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33780350/


 

De stichting BeterKeten stimuleert, initieert en faciliteert regionale

samenwerking rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.
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6.Thyreoglobuline (Tg)/ antistoffen tegen thyreoglobuline: vergelijkende

studie tussen twee methoden voor het meten van de tumormarker

thyreoglobuline en antistoffen tegen thyreoglobuline.

Het doel van deze studie is het creëren van bewustzijn dat afkapwaarden

genoemd in richtlijnen geen rekening houden met het type assay dat gebruikt

wordt voor de thyreoglobuline bepaling. De eigenschappen van de gebruikte

assay zijn bepalend voor diagnostiek en beleid bij patiënten met

schildkliercarcinoom. Gedurende een jaar lang zijn in het Erasmus MC alle Tg

metingen verricht met twee verschillende assays. De verschillen tussen de

assays worden geïnterpreteerd in het licht van de klinische consequenties voor

de patiënt. Voor deze studie wordt samengewerkt met de afdeling klinische

chemie van het Erasmus MC.
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