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Hoe start jij de dag?
Als ik binnenkom om half acht zet ik 
ko�  e en maak ik de ontbĳ tkar klaar. 
We hebben ’s ochtends veel inloop 
van artsen, omdat ze dol zĳ n op onze 
ko�  e. We zĳ n namelĳ k een van de 
weinige afdelingen waar nog fi lter-
ko�  e wordt geschonken.  

Wat doet een 
 servicemedewerker?
We voorzien patiënten van ontbĳ t, 
ko�  e, lunch en thee en we zorgen dat 
het linnengoed en de ‘disposables’ op 
hun kamers aangevuld blĳ ven. Onder 
die laatste categorie valt alles wat 
na gebruik wordt weggegooid zoals 
pleisters en gaasjes. We werken met 
z’n tweeën op een afdeling waar  
patiënten terecht kunnen 

Zie je vaak dezelfde 
 patiënten?
Dat verschilt. Soms liggen patiënten 
wel maanden bĳ  ons, maar er zĳ n 
er ook die na twee dagen weer naar 
huis mogen. We doen ons best om af 
en toe iets speciaals te regelen voor 
patiënten die langere tĳ d blĳ ven. 
Laatst hebben we iemand nog erg blĳ  
gemaakt met een broodje kroket.  

Lees op pagina  
hoe Gerda’s 
werkdag verliep

Er werken meer dan  mensen in het LUMC. 
We volgen één van hen aan het begin en het 
einde van de werkdag. 

begin

Gerda Mens (29) 
Servicemedewerker 

op de afdeling 
Neurologie
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In maart is het precies  jaar geleden dat in 
het LUMC de allereerste niertransplantatie 
van Nederland werd uitgevoerd. Sindsdien 

hebben honderden, zo niet duizenden, mensen 
hier een nieuwe nier gekregen. Hoe dat is? We 
vroegen we het aan drie ervaringsdeskundigen. 
Op pagina  vertellen avonturier Maarten, stu-
dent Mandy en rasoptimist Steve hoe zĳ  na hun 
transplantatie weer een nieuwe toekomst kon-
den opbouwen. Ik ontmoette het drietal op de 
dag van de fotoshoot in de prachtige tropische 
kas van de Hortus Botanicus in Leiden. We had-
den geluk dat we hen alle drie op dezelfde dag 
konden fotograferen; Maarten zou binnen een 
paar weken vertrekken om te gaan kajakken 
met nĳ lpaarden in Afrika en Mandy had toeval-
lig net een dag vrĳ  van haar studie bouwkunde. 
Ook Steve, die nog geen jaar geleden zĳ n derde 
transplantatie onderging, is zĳ n leven weer aan 
het oppakken en gaat dit jaar zĳ n opleiding tot 
life coach afmaken. Het is bĳ zonder om te zien 
hoe orgaandonatie hun een nieuwe start heeft 
kunnen geven. 

Verder leest u in dit nummer in ‘Leren opereren’ 
over de lange weg die een eerstejaarsstudent 
afl egt naar het vak van chirurg (pagina ). Ook 
vertellen onze specialisten wat we de komende 
jaren kunnen verwachten op het gebied van 
kankerbestrĳ ding en -onderzoek (pagina ). En 
vragen we onze eigen LUMC-dokter Marjolein 
Kriek hoe het is om je DNA te laten onderzoe-
ken (pagina ). Kriek werkt niet alleen met 
DNA, maar was ook de eerste vrouw ter wereld 
wiens DNA werd uitgelezen. Hoewel haar ge-
nen wereldberoemd zĳ n, staat zĳ  nog gewoon 
met beide benen op de grond. 

Veel leesplezier!

Julie de Graaf hoofdredacteur 

Uw reacties en suggesties voor komende edities van 

LUMC Magazine zĳ n zeer welkom op redactie@lumc.nl

EEN NIEUWE START
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VRAAGJE AAN

 “Zo’n plek is er zeker, namelijk het 
stiltecentrum op het Leidseplein. 

Het zit op de tweede verdieping met-
een naast de roltrappen in de centrale 
hal. Het centrum heeft een eigen, 
rustige sfeer. Patiënten, bezoekers 
en medewerkers kunnen er zitten 
om even na te denken, een kaarsje 
aan te steken, te genieten van het 
bloemstuk dat iedere week vers wordt 
neergezet of om te mediteren op één 
van de twee meditatiebankjes. Er ligt 
ook een boek waar mensen iets in 
kunnen schrijven. De meeste mensen 
zijn verrast als ze er voor het eerst 
komen. Het is bedoeld als een fijne 
ruimte voor iedereen, ongeacht geloof 
of achtergrond. De deur is een groot 
glaskunstwerk van kunstenaar Titia 
Ex waarin de symbolen van de grote 
wereldreligies en het humanistisch 
gedachtengoed in verwerkt zijn. Bin-
nen hangt aan het plafond nog een 
groot kunstwerk van Ex, waarin dui-
delijk de vier windstreken te herken-
nen zijn. Naast het stiltecentrum zit 
een islamitische gebedsruimte, waar 
moslims in alle privacy hun gebeden 
kunnen verrichten. Ik heb de indruk 
dat deze ruimte behalve door bezoe-
kers ook regelmatig wordt gebruikt 
door medewerkers. Beide ruimtes zijn 
24 uur per dag geopend.”

Marjan de Vries
GEESTELIJK 
VERZORGER

IS ER EEN PLEK IN HET  
LUMC OM EVEN TOT  
JEZELF TE KOMEN?

Eind 2015 is de eerste baby van Nederland geboren die verwekt werd na het terugplaatsen 
van ingevroren eierstokweefsel. Deze innovatieve behandeling wordt in Nederland alleen in 
het LUMC uitgevoerd en heeft nu voor het eerst geleid tot een doorgaande zwangerschap en 
de geboorte van een gezond kind.
De moeder was onvruchtbaar geworden door een behandeling voor kanker. Het eierstok-
weefsel werd bij de vrouw weggehaald voordat zij chemotherapie onderging. Ruim drie jaar 
later is het weefsel ontdooid en teruggeplaatst. Lucette van der Westerlaken, hoofd van het 
IVF-laboratorium van het LUMC: “De vrouw is daarna, met behulp van IVF, zwanger gewor-
den. Na een normaal verlopen zwangerschap kwam in november haar kind ter wereld. Dat is 
uniek in Nederland, en wereldwijd zijn er pas zestig kinderen geboren na deze behandeling.”

EERSTE BABY GEBOREN NA 
TERUGPLAATSING EIERSTOKWEEFSEL

Wist u dat een film daadwerkelijk bloed-
stollend spannend kan zijn? Deze ontdek-
king deden LUMC-onderzoekers. “We 
hadden het vermoeden dat angst het bloed 
weleens sneller zou kunnen laten stollen”, 
vertelt Banne Nemeth, arts-onderzoeker  
op de afdeling Klinische Epidemiologie van 
het LUMC. Een bedreigende situatie kan 
 immers gepaard gaan met verwondingen. 
Het is dan een voordeel als je bloed sneller 
stolt, zodat je minder kans loopt op fatale 
bloedingen. 
Nemeth en collega-onderzoeker Luuk 

 Scheres onderzochten de bloedwaarden 
van 14 gezonde proefpersonen voor en na 
het kijken van een horrorfilm en na het 
kijken van een niet enge documentaire.  
Bij ruim de helft van de proefpersonen  
nam de stollingsfactor in hun bloed toe  
na het kijken van de horrorfilm. 
Verhoging van stollingsfactoren betekent 
niet dat er  meteen bloedstolsels ontstaan, 
stelt Nemeth gerust. Mensen met een 
verhoogde stollingsneiging kunnen dus 
met een gerust hart griezelfilms blijven 
kijken.

BLOEDSTOLLEND SPANNEND
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Lees meer 
in de LUMC-
nieuwsbrief
Ontvang ook 
elke twee weken 
het meest actu-
ele nieuws van 
het LUMC in uw 
mailbox! Abonneer 
u via www.lumc.nl/
nieuwsbrief

VERZEKERAARS VERGOEDEN 
EXPERIMENTELE BEHANDELING 
CHRONISCHE 
CLUSTERHOOFDPIJN

Chronische clusterhoofdpij n is soms niet met 
medicij nen te behandelen. Stimulatie van de 
achterhoofdzenuw kan dan mogelij k uitkomst 
bieden, maar daar is nog geen wetenschappelij k 
bewij s voor. Minister Schippers van Volksge-
zondheid heeft nu toestemming verleend om 
deze experimentele behandeling per 1 januari 
201 volledig te vergoeden bij  patiënten bij  wie 
medicij nen geen uitkomst bieden. Voorwaarde is 
dat de ingreep uitgevoerd en bestudeerd wordt 
binnen een internationaal onderzoek geleid door 
het LUMC. Zorgverzekeraars reserveren hiervoor 
zes miljoen euro. 
Prof. Michel Ferrari en Ilse de Coo coördineren 
de studie vanuit het LUMC. Ook het Erasmus MC, 
Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en 
Zuyderland MC doen mee aan dit onderzoek. Als 
de resultaten van het onderzoek uitwij zen dat 
achterhoofdzenuwstimulatie inderdaad eff ectief 
en veilig is, kan de behandeling blij vend worden 
opgenomen in het basispakket. 

 2 werken met vogels 
 14 werken met paarden
 1 werken met honden
  werken met vlinders
  werken met vissen
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Kunstwerken 
met dieren 
in de LUMC-collectie
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EEN NIEUWE NIER
In het LUMC krĳ gen jaarlĳ ks meer dan 150 mensen 
een nieuwe nier. Drie nierpatiënten vertellen hoe 
de transplantatie hun leven veranderde.
TEKST: DICK DUINHOVEN > FOTO’S: MARC DE HA AN > LOCATIE: HORTUS BOTANICUS LEIDEN
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EEN NIEUWE NIER

VĲ FTIG JA AR GELEDEN WERD 
IN HET LUMC DE EERSTE 
NIERTR ANSPL ANTATIE VAN 
NEDERL AND UITGEVOERD.
Op  maart  stond een moeder in het LUMC haar 
nier af aan haar zieke zoon. Twintig jaar later, in , 
verrichtten artsen hier ook de eerste nier alvleesklier-
transplantatie van het land. 

WAT DOET DE NIER?
Een niertransplantatie is een grote ingreep met veel 
 impact. Nieren voeren overtollig vocht en afvalsto� en van 
het  lichaam af. Als je nieren niet meer goed werken, kun-
nen deze sto� en met behulp van apparaten uit je lichaam 
 worden verwĳ derd. Dat heet dialyse en is een zware en 
 ingrĳ pende behandeling, zeker als je – zoals sommige 
nierpatiënten – jarenlang hierop bent aangewezen om te 
overleven. Een niertransplantatie kan voor deze patiënten 
een uitkomst zĳ n. Een donornier kan van een overleden 
donor komen, maar ook van een  levende. Gezonde mensen 
hebben  namelĳ k twee  werkende nieren, terwĳ l ze er maar 
eentje nodig hebben. 

STEEDS MEER DONOREN
Hoogleraar en medisch specialist Hans de Fĳ ter was van 
 tot  hoofd van het Leidse niertransplantatiepro-
gramma. Toen hĳ   begon, vonden in het LUMC zo’n vĳ ftig 
niertransplantaties per jaar plaats. Tegenwoordig zĳ n dat 
er ruim drie keer zoveel. “De echte vooruitgang is de enor-
me toename van het aantal levende donoren”, zegt De Fĳ -
ter. “Daardoor kunnen we nog meer mensen een  donornier 
geven voordat dialyse behandeling noodzakelĳ k wordt. Dat 
is pure winst voor de patiënt.” Ook groeit het aantal ano-
nieme donoren: mensen die hun nier afstaan aan iemand 
die ze niet kennen.  “Natuurlĳ k zĳ n we een beetje trots op 
wat er in de loop der  jaren is bereikt”, zegt De  Fĳ ter. “Maar 
het  onderzoek naar verbeteringen en uitbreiding van de 
 transplantatiemogelĳ kheden gaat  onverminderd door.” 

>
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‘ IK LAAT GEEN DAG 
VERLOREN GAAN.’

MA ARTEN VERKLEĲ  (62) 
kreeg als -jarige suikerziekte. 
Daardoor werden zĳ n nieren 
ernstig aangetast. Op zĳ n 
ste onderging hĳ  een nier-
alvleeskliertransplantatie.  

“Ik ben altĳ d een vrĳ buiter geweest. Op 
mĳ n veertiende ging ik al elk weekend 
de hort op. Rugzakje op, tentje mee en 
zondags weer terug. Ook heb ik altĳ d 
veel gereisd. Ik liep van Maastricht naar 
Nice, ging als expeditieleider naar 
Groenland, reed met een Russische 
 fourwheeldrive door Mongolië, zag 
 Nepal, Myanmar, Buthan. Vanaf mĳ n 
twintigste werd ik door mĳ n suikerziekte 
steeds meer belemmerd. Op een gege-
ven moment deden mĳ n nieren het nog 
maar voor tien procent. Ik kon niks meer 
en mocht niks meer, ik was gewoon te 
moe. Heel irritant.
De eerste keer dat ik op de transplanta-
tieafdeling kwam, was ik . Ik ontmoet-
te er een man van een jaar of zestig. 
Hĳ  vertelde: ‘Twee jaar geleden heb ik 
een nier gekregen en nu hebben we 
 toestemming om een weekendje naar de 
Ardennen te gaan.’ Zĳ n verhaal gaf mĳ  
hoop. 
De nier-alvleeskliertransplantatie gaf me 
nieuwe kracht. De organen kreeg ik van 
een jongen van zestien die verongelukte. 
Dus eigenlĳ k ben ik jonger geworden. De 
transplantatie vond plaats in december. 
Drie weken later was ik alweer aan het 
schaatsen en half juni vloog ik boven de 
poolcirkel. De stap terug naar de tropen 
heeft wat langer geduurd, want dat 
geeft meer gezondheidsrisico’s, maar 
ik kwam er weer en bezocht Vietnam, 
Cambodja, Laos. Ik liet me niet weer-
houden en kon weer de vrĳ buiter zĳ n die 
ik ben. Erasmus heeft gezegd: reizigers 
zĳ n wĳ  in deze wereld, geen bewoners. 
Dat besef ik terdege. En natuurlĳ k, naar-
mate ik ouder word, komen er weer 
 beperkingen. Die krĳ g je gewoon. Ader-
verkalking, etalagebenen… niet handig 
voor een reiziger, maar ja, ik ben geen 
 meer. Ik kĳ k naar de bright side of life. 
Door die transplantatie heb ik er twintig 
jaar bĳ  gekregen, en daar ga ik dertig 
van maken. Ik laat geen dag verloren 
gaan. Dat heb ik nooit gedaan.” 

LM1606_06-10_NieuweNier.indd   8 09-02-16   14:59
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‘ IK DENK 
DAT ALLE 
MOEDERS 
DAT ZOUDEN 
DOEN.’

MANDY FONTAINE (20) 
had vanaf haar elfde een donornier. 
Door allerlei complicaties met 
medicĳ nen functioneerde de nier 
steeds minder. In september  
kreeg zĳ  een nier van haar moeder 
Astrid.

“Mĳ n jongere zus kreeg ook op haar 
elfde een donornier. Bĳ  haar gaat het 
goed, maar ik had vanaf het begin veel 
bĳ werkingen van de medicĳ nen. Ik 
kreeg andere medicĳ nen, maar daar-
door ontstonden afstotingsverschĳ nse-
len. Toen dat weer onder controle was, 
heb ik nog zes jaar met de nier gedaan, 
maar met een verminderde functie. 
Totdat hĳ  vorig jaar steeds verder 
 achteruit ging. 
Onze moeder heeft dezelfde bloed-
groep als wĳ  en lang geleden heeft zĳ  
al gezegd: als één van jullie weer een 
nier nodig heeft, dan wil ik hem geven. 
In september vorig jaar was het zover. 
Natuurlĳ k was het een spannende dag. 
Mĳ n moeder was vooraf bang voor de 
operatie. Zelf had ik het al een keer 
meegemaakt, dus heb ik haar gerust-
gesteld: je merkt het niet, het stelt niks 
voor. En gelukkig ging alles helemaal 
goed. De dag na de operatie zag ik haar 
weer. We lagen niet bĳ  elkaar, maar ze 
reden mĳ n bed even naar haar kamer. 
Het werd een emotioneel half uurtje.
Thuis praten we er eigenlĳ k niet vaak 
over. Alleen als een van ons naar het 
ziekenhuis is geweest, maar het is geen 
dagelĳ ks onderwerp van gesprek. Ik 
heb een normaal leven met een studie, 
vrienden en uitgaan. Mĳ n vrienden we-
ten er natuurlĳ k wel van, die zĳ n ook 
bĳ  me in het ziekenhuis geweest. Maar 
ik vertel er bĳ voorbeeld niet over op 
Facebook. Niet iedereen hoeft alles te 
weten. 
Mĳ n moeder heeft het gedaan omdat… 
nou ja, ze is mĳ n moeder… ik denk dat 
alle moeders dat zouden doen. Mensen 
zeggen steeds dat ik haar vast heel 
dankbaar moet zĳ n. En natuurlĳ k ben ik 
dat ook, maar dat hoeft niet iedere dag 
gezegd te worden. Dat vindt mĳ n 
 moeder ook. Gelukkig kan ik ook ge-
woon ruzie met haar maken, net zoals 
andere kinderen met hun ouders.” 

LM1606_06-10_NieuweNier.indd   9 09-02-16   14:59



LUMC MAGAZINE10

‘ IK KAN WEER 
EEN TOEKOMST 
OPBOUWEN.’

STEVE DONALD (31) 
kreeg op zĳ n vĳ ftiende een 
nier van zĳ n vader en op zĳ n 
achtentwintigste een nier van 
zĳ n moeder. Na weer een periode 
dialyse ontving hĳ  op  maart 
 een nier van een anonieme 
donor. 

“Ik ben geboren met een afwĳ king aan 
de urethrakleppen. Dat zĳ n vliesjes 
in de plasbuis, die de doorstroom van 
urine kunnen  belemmeren. Daardoor 
kreeg ik nierbekkenontsteking en nog 
wat andere dingen. De eerste jaren had 
ik daar niet veel last van. Ondanks de 
katheter in mĳ n lichaam was ik zelfs 
een goede voetballer. Maar op den 
duur werd ik steeds zwakker. Op mĳ n 
vĳ ftiende schonk mĳ n vader mĳ  een 
nier. Mĳ n  vader geeft golfl essen en ik 
ging hem helpen: balletjes rapen en 
met zo’n  karretje rĳ den. Na een tĳ d was 
ik zelf ook een goede golfer, maar om-
dat de nier niet goed werkte, moest ik 
opnieuw aan de dialyse. 
Vier jaar geleden kreeg ik een nier van 
mĳ n moeder. Direct vanaf het begin 
waren er complicaties en uiteindelĳ k is 
de nier afgestoten. Ik moest weer aan 
de dialyse. In totaal heb ik dertien jaar 
dialyse gehad; dat is een aanslag op je 
lichaam. Alsof je drie keer in de week 
een marathon loopt. 
Maar ik geef de moed niet op. Dat ik 
vorig jaar toch weer een nieuwe nier 
kreeg, betekent dat ik weer een toe-
komst kan opbouwen. En eindelĳ k mĳ n 
opleiding tot life coach af kan maken. 
Dat is iemand die anderen helpt als ze 
het even niet meer zien zitten. Die op-
leiding is voor mĳ  heel leerzaam. Ik 
ben positief ingesteld, maar heb na-
tuurlĳ k ook mĳ n zwakke momenten. 
Uiteindelĳ k wil ik als life coach een ei-
gen praktĳ k beginnen. Mensen helpen, 
dat vind ik leuk. Ik ben sociaal en ik 
praat gemakkelĳ k met iedereen. Posi-
tief in het leven staan, niet  negatief 
denken, leuke dingen doen… dat soort 
adviezen geef ik ook aan vrienden van 
me. Daar sta ik om bekend. Misschien 
zelfs wel een beetje te veel. Ze komen 
met allerlei problemen naar me toe. 
Die positieve instelling heb ik van mĳ n 
oma. Dat weet ik zeker. Zĳ  is geboren 
in Nederlands-Indië en heeft in een 
Jappenkamp gezeten. En toch zag zĳ  
 altĳ d het goede in een mens.”
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WAAROM ZĲ N JULLIE HIER?
Ik ben zwanger en we komen voor 
een echo, om te zien of alles goed is. 
Omdat ik via de normale weg 
niet zwanger kan worden, heb ik een 
ICSI-traject gevolgd. 

WAT IS DAT?
ICSI is, net als IVF, een kunstmatige 
bevruchting in het laboratorium. Bĳ  
IVF wordt de eicel samengebracht 
met wel . zaadcellen, maar bĳ  
ICSI wordt steeds één goede zaadcel 
geselecteerd en direct in een eicel 
geïnjecteerd. Een paar dagen daarna 
worden dan een of twee bevruchte 
eicellen in de baarmoeder terug-
geplaatst en dat kan leiden tot een 

zwangerschap. 

‘ We komen voor 
een echo, om te 
zien of alles 
goed is.’

Wie: Stèphanie 
van Duĳ n ( ) 
uit Valkenburg 

(ZH) 
Afspraak: 

polikliniek 
IVF/ICSI

Iedere patiënt van het LUMC heeft een eigen verhaal. 
In Op afspraak spreken we mensen net voordat ze naar 
de dokter gaan. Meedoen? Mail naar redactie@lumc.nl

Op afspraak

WAARDOOR KON JE NIET ZONDER 
ICSI ZWANGER WORDEN?
Soms bevat sperma te weinig zaad-
cellen. Dat bleek ook bĳ  Cornée het 
geval. Het is een aangeboren iets, 
maar natuurlĳ k vond hĳ  het heel erg 
als hĳ  mĳ  daardoor geen kinderen zou 
kunnen geven. Gelukkig is het op deze 
manier wel mogelĳ k.

HOE IS HET GEGAAN?
Je krĳ gt een hormoonbehandeling, 
veel injecties met allerlei medicĳ nen 
en verschillende puncties. Zowel 
lichamelĳ k als geestelĳ k is het heel 
zwaar. Na de eerste terugplaatsing 
van de eicellen raakte ik niet zwan-
ger. Bĳ  de tweede keer wel, maar dat 
eindigde na zeven weken met een 
miskraam. Ik heb gelukkig heel veel 
steun aan Cornée. En hier in het LUMC 
zĳ n we onwĳ s goed begeleid. Toen we 

na de miskraam op vakantie waren, 
belde de arts. Hĳ  vroeg: hoe is de 
vakantie, kun je een beetje genieten? 
Dat zĳ n van die kleine dingen die ons 
veel goed deden. 

EN NU?
Een week geleden had ik opeens 
bloedverlies en daar schrok ik van. 
Want de vorige keer had ik ook 
 bloedverlies en toen ging het mis. 
We belden naar de poli en konden 
meteen komen. Gelukkig bleek het 
 allemaal goed. En vandaag kom ik 
weer voor een geplande echo. 
Toch ook weer spannend.

Naschrift: Stèphanie en Cornée kregen 
te horen dat alles goed gaat. Hun kindje 
wordt eind augustus verwacht. 
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Patiënten-
afdelingen

PATROON

zorgt dat de zending
naar het juiste ‘spoor’ 
wordt overgezet

Overzetcentrale

KLEURCODERINGEN
Verpleging
Intensive Care
Spoedeisende Hulp
Operatiekamer

technische
dienst voor
verhelpen storingen

24/7 Centrale 
computer
beheert het buisverkeer

ZENDER
iedere zending 
krijgt een uniek ID

Zuigen

Chip
voor traceren
van patroon

Computer

Infografisch buispost
Door het LUMC loopt een kilometerslang buizenstelsel waarmee razendsnel 
kleine buisjes met bĳ voorbeeld bloed- of weefselmonsters verstuurd kunnen 
worden. Zo’n buisje noemen we een ‘patroon’. 
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BEROEMDE 
GENEN 

In gesprek met 
Marjolein Kriek

vuur. Ik was in opleiding tot klinisch 
geneticus, dat is een dokter die 
gespecialiseerd is in de erfelijke kant 
van ziektes.  
Én ik was vrouw. Er waren namelijk  
al mannen van wie het DNA was 
 ontleed. 

Hebt u lang nagedacht of u 
mee zou doen?
Ongeveer een week. Ik had gelijk door 
dat dit iets heel unieks was. Het toe-
val wilde dat ik net een paar weken 
zwanger was van ons eerste kind en 
dat wisten ze op mijn werk nog niet. 
Daarom heb ik eerst heel voorzichtig 
geïnformeerd of je ook het DNA van 
een ongeboren kind zou kunnen zien. 
Dat was niet het geval. Toen vond ik 
dat ik deze beslissing kon nemen. 

Uw partner en familieleden 
stonden er ook achter?
Ik heb het natuurlijk thuis besproken. 
Een DNA-onderzoek kan namelijk 
ook impact hebben op je familie. Mijn 
vader is op jonge leeftijd overleden 
aan darmkanker. Stel dat uit mijn 
DNA zou blijken dat het een erfelijke 
vorm van kanker is? 
Die kennis is van groot belang voor 
mij en mijn familieleden, want in dat 
geval moet je met enige regelmaat je 
dikke darm laten onderzoeken.  Het 
positieve is dat er geen erfelijke vorm 
van kanker is gevonden in mijn DNA. 
Dat geeft dan ook weer een beetje 

rust. Dat is natuurlijk altijd de 
 overweging binnen dit vak en daar 
heb ik het ook uitgebreid over met 
patiënten. 

Wie zijn uw patiënten?
Op de afdeling Klinische Genetica 
zien wij mensen met mogelijk een 
erfelijke ziekte. Dat zijn bijvoorbeeld 
mensen met een spier- of hartziekte, 
of een erfelijke vorm van kanker en 
kinderen met een verstandelijke 
beperking. Soms kunnen we een 
schuldgevoel wegnemen bij een moe-
der die zich afvraagt of ze iets fout 
heeft gedaan tijdens de zwanger-
schap. Of we geven duidelijkheid aan 
mensen die willen weten of hun 
tweede kind ook de ziekte kan krijgen 
die hun eerste kindje heeft. En 
gezonde familieleden van iemand 
met een erfelijke vorm van kanker 
bieden we vroegtijdig onderzoek aan. 

Wat houdt dat in?
We stellen de diagnose of iets erfelijk 
is of niet, maar hebben vervolgens 
helaas nog niet veel mogelijkheden 
tot behandeling. Wel lopen er nu op 
wetenschappelijk gebied meerdere 
veelbelovende projecten. Zo werk ik 
mee aan een grootschalig onderzoek 
dat het LUMC doet naar ‘personalized 
medicine’, over medicatie die is afge-
stemd op het DNA van de patiënt. We 
willen medicijnen die beter werken 
en minder bijwerkingen geven. >

Ze werd in één klap wereldnieuws: Marjolein 
Kriek is de eerste vrouw ter wereld van wie 

het hele erfelijke materiaal is ontrafeld. Weet 
ze nu precies welke ziektes ze zal krijgen of 

hoe lang ze nog zal leven? En is het niet eng 
als de hele wereld jou tot in het diepste van 
je cel kent? Hoogste tijd voor een interview 

met deze LUMC-dokter die zich ook in haar 
dagelijkse werk met DNA bezighoudt.

TEKST: CHRISTI WA ANDERS > FOTO’S: NIENKE DE ZWART

Waarom bent u wereld
beroemd?
In mei 2008 hebben we bekendge-
maakt dat mijn genoom, mijn hele 
erfelijke materiaal, was ontrafeld. 
Daardoor was ik in een klap wereld-
nieuws. “Marjolein, je kunt wel wat 
publiciteit verwachten”, zei mijn baas 
van tevoren. Nou, dat was wat 
voorzichtig uitgedrukt, mensen 
bellen nog steeds. Er staat zelfs een 
standbeeld van mijn erfelijk materiaal 
in Nijmegen. 

Waarom juist uw DNA?
Er waren toen maar twee apparaten 
in Europa die het trucje zouden moe-
ten kunnen, waarvan één in het 
LUMC. We wilden weten of het moge-
lijk was. Daarbij zat ik dichtbij het 
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Hoe gaat DNAonderzoek in 
zijn werk?
Eerst moet je een buisje bloed laten 
prikken. Van dat bloed worden de cel-
len kapot gemaakt, zodat er erfelijk 
materiaal vrijkomt. Het bestaat uit 
oneindige combinaties van de letters 
A,C,T,G en die letters noemen wij 
DNA. Dat DNA is een lange sliert, een 
soort bolletje wol dat heel goed is 
opgerold en in elke lichaamscel zit. 
Bij mij is dus het hele DNA uitgele-
zen, maar dat doen we niet bij elke 
patiënt. We lezen meestal alleen dat 
stukje af waarvan we vermoeden dat 
er een afwijking zit. En als we geen 
gerichte diagnose hebben, doen we 
een uitgebreidere screening van 
genen die mogelijk problemen geven. 

Is het moeilijk om DNA te 
ontcijferen?
Het is een enorme puzzel waar we 
steeds meer van snappen. We zien 
steeds beter wat normaal is en wat 
niet. Daarom wordt mijn DNA nu elke 
vier jaar opnieuw afgelezen; ik ben 
een wetenschappelijk project gewor-
den. Er snuffelen dus regelmatig 
onderzoekers in mijn DNA en daar 
werk ik graag aan mee. In 2008 

 konden we nog niet veel meer dan de 
lettercombinaties opschrijven. Het 
was toen de uitdaging om mij te her-
kennen in mijn DNA. Daaruit bleek 
dat ik een vrouw moest zijn en dat ik 
hoogstwaarschijnlijk rood haar had. 
De kleur van mijn ogen was al veel 
moeilijker af te lezen. Verder kwam er 
een lijst met ‘varianten’ uit; dat zijn 
afwijkingen in een gen, die mogelijk 
tot een ziekte kunnen  leiden. 

Wat is er gevonden in  
uw DNA?
Voor zover we nu weten, heb ik geen 
aanleg voor ernstige ziektes. En een 
afwijking betekent niet dat je dan ook 
die ziekte hebt. Zo zit er in mijn DNA 
een afwijking die tot dwerggroei kan 
leiden, maar je ziet aan mijn 1 meter 
68 dat ik dat niet heb. Wat ik waar-
schijnlijk wel heb is Welander myopa-
thie, een spierziekte. Je hebt dan min-
der kracht in het uiteinde van je han-
den en voeten als je ouder wordt. En 
dat klopt, ik krijg inderdaad moeilij-
ker potjes open

Best eng 
Dat valt reuze mee. Eigenlijk is het 
ontrafelen van erfelijk materiaal van 

gezonde mensen niet zo spannend.  
Als er niets in de familie voorkomt, is 
de kans dat er bij jou iets gevonden 
wordt niet zo groot. 

Heeft het u veranderd? 
Als mens niet en ik denk ook als dok-
ter niet, al heb ik natuurlijk wel aan 
den lijve ondervonden hoe het is om 
je zorgen te maken over een afwijking 
in je DNA. Het heeft vooral mijn car-
rière rijker gemaakt. Ik geef veel 
lezingen in binnen- en buitenland en 
kan met mijn verhaal een groot 
publiek bereiken. DNA-onderzoek 
gaat ons veel brengen, maar er zijn 
ook nog veel misverstanden. Het is 
daarom goed om uit te leggen wat we 
wél kunnen verwachten van deze 
nieuwe technieken. 

Wat kunnen we dan 
 verwachten?
Een sporttest bij je kind van vier om 
te zien of het de Olympische Spelen 
gaat halen, kan nu nog niet. En een 
datingsite op basis van DNA is ook 
onzin. Ik denk wél dat we straks al in 
een vroeg stadium erfelijk materiaal 
afnemen bij patiënten. Dat doen we 
dan niet als je je been breekt, maar 
wel bijvoorbeeld bij patiënten met 
kanker om meer informatie te krijgen 
over het erfelijk materiaal van een 
tumor. Ja, op het gebied van persoon-
lijke geneeskunde gaat er veel 
 gebeuren. ll

‘ Er snuffelen regelmatig 
onderzoekers in  
mijn DNA.’
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Karin van Ginhoven () hoorde twee 
jaar geleden dat ze een goedaardige 
tumor in haar hoofd heeft. Het is een 
brughoektumor, die ontstaat vanuit 
de gehoor- en evenwichtszenuw. Arts 
in opleiding Maurits de Vries () 
onderzoekt het onvoorspelbare 
groeipatroon van deze zeldzame 
tumorsoort. 

LASTIGE PLEK
“Ik schrok natuurlĳ k enorm toen ik 
het hoorde. Heel toevallig heeft mĳ n 
tante precies dezelfde soort tumor 
gehad. Zĳ  is na de operatie aan een 
complicatie overleden.” “Dat komt 
heel zelden voor”, reageert De Vries. 
“Brughoektumoren zĳ n meestal niet 
erfelĳ k en ook niet kwaadaardig, maar 
ze groeien wel op een lastige plek. Ze 
zĳ n vrĳ wel niet te verwĳ deren zonder 
dat het gehoor beschadigd raakt. De 

Van Ginhoven. Ze heeft wel klachten 
van de tumor. “Aan één oor ben ik half 
doof en ik heb last van oorsuizen. Dat 
is soms lastig uit te leggen, want je 
ziet niks aan me.” 

VOORSPELLEN
De Vries speurt naar kenmerken 
van de tumor die de groei kunnen 
voorspellen. “Een brughoektumor die 
heel langzaam groeit hoeft pas laat, 
of misschien wel nooit behandeld 
te worden. Maar heb je er een die 
snel groeit, dan kun je die het best 
verwĳ deren als hĳ  nog wat kleiner is. 
Dan is het risico op complicaties van 
de ingreep namelĳ k ook kleiner. Het 
doel van ons onderzoek is daarom om 
de groeisnelheid in de toekomst beter 
te kunnen voorspellen.” 

tumor ligt ook vaak tegen de aange-
zichtszenuw aan. Tĳ dens een even-
tuele operatie is er alles aan gelegen 
om die niet te beschadigen.”

REGELMATIGE SCANS
“Mĳ n arts heeft me heel goed uitge-
legd waarom hĳ  bĳ  mĳ  liever wacht 
met behandelen. Er wordt nu regel-
matig een scan gemaakt om de groei 
te volgen. De laatste keer leek mĳ n 
tumor iets kleiner geworden”, vertelt 
Van Ginhoven. Gemiddeld groeit een 
brughoektumor twee millimeter per 
jaar, maar dat wisselt dus sterk per 
patiënt, legt de onderzoeker uit. “Ik 
zou liever over twee jaar terugko-
men, maar de dokter wil toch al over 
een paar maanden kĳ ken of hĳ  echt 
gekrompen is. Het maakt me altĳ d 
onrustig zo’n scan, terwĳ l ik gewoon 
door wil gaan met mĳ n leven”, aldus 

De kennismaking
In het LUMC werken veel onderzoekers, ze zitten vaak in laboratoria 
achter de microscoop of hun pc. Velen van hen spreken zelden of nooit 
een patiënt. De Kennismaking brengt daar verandering in.
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Het LUMC is 
gespecialiseerd 
in brughoek-
tumoren, kĳ k 
voor meer 
informatie op 
www.lumc.nl/
brughoektumor 

‘ Het is soms lastig uit te 
leggen dat ik klachten heb, 
want je ziet niks aan me.’
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Als operaties lang duren kunnen 
de leden van het operatieteam 
om de beurt even gaan zitten op 
deze krukken. Er wordt dan een 
steriele hoes over de krukken heen 
getrokken.

Voordat de operatie begint, 
leggen de operateur en 
 anesthesioloog je lichaam 
in een zo comfortabel 
mogelĳ ke houding. Dat 
verkleint de kans op door-
ligplekken. Ook de gelmat 
op de operatietafel helpt 
hiertegen.

Het plafond boven de operatietafel blaast 
continu schone lucht naar beneden, zodat 
rondom de tafel geen stof en vuil van de 
vloer opdwarrelt.
De zwarte lĳ nen op de vloer geven aan 
tot waar de lucht naar beneden blaast. 
Het steriele operatieteam moet zoveel 
mogelĳ k binnen deze lĳ nen blĳ ven.

De narcose wordt 
toegediend via een 
mondkapje of via je 
infuus. Bĳ  mensen 
die snel misselĳ k zĳ n, 
bĳ voorbeeld in de auto, 
wordt bĳ  voorkeur het 
infuus gebruikt. Met 
die methode heb je 
namelĳ k minder kans 
op misselĳ kheid na de 
operatie.

De operatielampen zĳ n speciaal 
gemaakt om licht te geven over 
een groot oppervlak, zonder dat 
er ergens schaduw valt. Want de 
operateur moet natuurlĳ k alles 
goed kunnen zien.

Op deze ‘pendel’ 
 boven de operatie-
tafel staan nu appa-
raten om mee te snĳ -
den en te  branden 
(bĳ voorbeeld om 
bloedvaatjes dicht 
te branden), maar er 
kunnen ook andere 
apparaten op worden 
gezet. Het is handig 
dat die apparaten 
zo hoog staan, want 
zo  struikelt niemand 
over de snoeren.

De hoogte van de operatietafel 
kan worden aangepast aan de 
lengte van de operateur. Als an-
dere leden van het operatieteam 
korter zĳ n, en daardoor niet goed 
bĳ  de operatie kunnen, gaan ze op 
dit opstapje staan.

Voordat je onder narcose 
gaat, vraagt de anesthe-
sioloog je voor de zeker-
heid nog een keer wie 
je bent, voor welke ope-
ratie je komt, of ze het 
juiste lichaamsdeel gaan 
 opereren en of je ergens 
allergisch voor bent. 

In deze weegschaal weegt de 
operatieassistent hoeveel vocht 
en bloed er in de gazen zit die 
de operateur verbruikt. Zo weet 
het OK-team hoeveel vocht en 
bloed je tĳ dens de operatie 
verliest, en of ze je eventueel 
wat moeten bĳ geven.

In beeld operatiekamer
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Er staan twee afvalbakken in 
de OK; een met een zwarte, 
en een met een gele zak. 
In de gele zak worden alle 
gazen gegooid, zodat de 
operatieassistent die aan het 
eind kan natellen. Zo weet 
het OK-team zeker dat er 
geen gaasje in je lichaam is 
achtergebleven.

Dit is de 
‘anesthesiezuil’ 
waarop alles wat 
de anesthesio-
loog nodig heeft 
zit aangesloten 
(bĳ voorbeeld de 
narcose en de 
beademing).

De anesthesioloog plakt 
elektroden op je lichaam 
die worden aangesloten 
op deze monitor. Zo kan hĳ  
onder andere je tempera-
tuur, bloeddruk, hartslag en 
hersenactiviteit in de gaten 
houden.

De onderkant van 
deze gele kast 
is een koelkast, 
waarin bĳ voor-
beeld medicĳ nen 
bewaard worden. 
Maar de boven-
kant verwarmt 
juist spullen, zoals 
infuuszakken en 
spoelvloeistof.

De apparatuur van de anesthesioloog 
is aangesloten op het noodaggregaat 
van het ziekenhuis. Als de stroom 
uitvalt kan het OK-team je operatie 
dus gewoon afmaken.

Door deze deur 
wor dt je de OK bin-
nen gereden, vanaf 
de ‘holding’ (een 
soort wachtkamer 
met bedden). De 
verpleegkundigen 
op de holding 
 hebben alvast 
een infuus bĳ  je 
aangebracht.

Voordat je onder 
narcose gaat, 
krĳ g je eerst een  
zuurstofkapje 
op. Van die extra 
zuurstof word je 
lekker rustig.

De temperatuur op de OK is gemiddeld 18 graden. Dat 
is best koud, maar nodig om de groei van bacteriën af 
te remmen. Om te zorgen dat je lichaam niet te veel 
afkoelt, lig je tĳ dens de operatie op en onder warmte-
dekens. Via deze witte slang wordt daar warme lucht 
in geblazen.

Na de operatie telt het 
OK-team hardop alle 
operatie-instrumenten 
na, om er zeker van te 
zĳ n dat er niks in 
je lichaam is achter-
gebleven.

Boven de operatietafel 
hangt ook een camera 
waarmee de operatie kan 
worden gefi lmd. Soms wil 
een operateur of patiënt dat 
zelf graag, en soms worden 
de beelden gebruikt voor 
onderwĳ s aan geneeskun-
destudenten. Hier moet 
de patiënt altĳ d eerst 
 toestemming voor geven.

Een ingewikkelde operatie kan 
soms langer dan 24 uur duren. 
Het OK-team wordt dan afgelost, 
behalve de operateur. Hĳ  of zĳ  kan 
alleen af en toe even pauze nemen 
om te eten of naar de wc te gaan.

Het LUMC heeft 20 operatiekamers, waar elk jaar 
duizenden operaties worden uitgevoerd. De ka-
mers worden dus elke dag bĳ na allemaal gebruikt.
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LEREN 
OPEREREN

VAN STUDENT >>> NAAR CHIRURG
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Jesse woonde tij dens zij n studie al 
een aantal operaties bij  als toeschou-
wer. Hoe was dat, zo’n eerste keer in 
de operatiekamer? “Warm, maar niet 
eng of zo. Het is bij zonder om te zien 
hoe de binnenkant van een mens 
eruit ziet.” Precies die kennis is van 
belang om een goed chirurg te wor-
den, weet hij . “Een goed chirurg is 
een goed anatoom, zeggen ze wel.” En 
die anatomie leren studenten genees-
kunde al aan het begin van hun stu-
die. “Je leert waar de botten en de 

Alle chirurgen die hier dagelĳ ks de meest 
ingewikkelde operaties uitvoeren, zĳ n ooit 
begonnen als eerstejaarsstudent geneeskunde. 
Hoe hebben zĳ  leren opereren? Drie toekomstig 
chirurgen en een ervaren chirurg vertellen over 
de opleiding in het LUMC. 
TEKST: MASJA DE REE > FOTO'S: ARNO MASSEE

>

Jesse Romsom is pas tweedejaars-
student, maar weet nu al dat hij  
chirurg wil worden. Als kind is hij  
vaak in het ziekenhuis geweest, 

omdat zij n vader opgenomen was. 
Jesse: “Ik zag het ziekenhuis toen als 
iets heel groots. En de chirurgen die 
mij n vader behandelden als helden. 
Nu ik hier studeer is het ziekenhuis 
mij n tweede huis, maar de operatieka-
mer blij ft indrukwekkend. Daar 
gebeurt het. Daar heeft de chirurg een 
mensenleven in handen.”

spieren zitten en hoe die samenwer-
ken. Dat leer je uit boeken, maar ook 
op de snij zaal. Daar zie je met eigen 
ogen hoe bij voorbeeld een bovenarm 
en schouder van binnen in elkaar zit-
ten. Alles heeft een prettige logica: de 
spieren verbinden de botten. En als je 
een spier aanspant, dan beweegt je 
arm.” 

GOED ONTBIJ TEN
Tij dens hun coschap chirurgie, in de 
laatste fase van de studie genees-
kunde, komen studenten voor het 
eerst écht in aanraking met het vak 
van chirurg. Voor vij fdejaars student 
Anoeshka Orie was dat een indruk-
wekkende tij d: “Het leukste coschap 
tot nu toe.” Als coassistent chirurgie 
begin je vroeg, vertelt ze. Al vóór acht 
uur vindt de overdracht plaats en 
daarna ga je óf visite lopen óf naar de 
polikliniek óf naar de operatiekamer. 
“Als er plaats is, mag je ‘steriel’ staan. 
Dat betekent dat je direct aan de ope-

STUDENT
Jesse Romsom
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ZES JAAR IN OPLEIDING
Wie wil specialiseren als chirurg, volgt 
na de studie geneeskunde nóg een 
opleiding van zes jaar. Grofweg vinden 
twee jaar daarvan plaats in een acade-
misch ziekenhuis zoals het LUMC, 
waar de chirurg in opleiding te maken 
krijgt met complexe gevallen. De ove-
rige vier jaar werkt en leert hij of zij in 
een niet-academisch ziekenhuis. Daar 
zijn meer ‘gewone’ patiënten en krijgt 
de chirurg in opleiding de kans veel 
routine-ervaring op te doen.
Niet iedereen wordt toegelaten tot de 
opleiding tot chirurg. Er vinden 
strenge sollicitatierondes plaats en 
het aantal opleidingsplaatsen is 
beperkt. In het LUMC is professor en 
chirurg Jaap Hamming verantwoorde-
lijk voor de opleiding Chirurgie: “De 
mensen die bij ons aan de opleiding 

beginnen, hebben vaak na hun studie 
als ‘arts niet in opleiding tot specia-
list’ op de afdeling gewerkt. Zo’n arts 
voert allerlei medische werkzaamhe-
den uit, behalve de chirurgische. Wij 
hebben dan al een beeld van iemand 
wat betreft collegialiteit, samenwer-
king, omgang met de patiënt. Alle-
maal belangrijke onderdelen van het 
dokterschap.” 

EERSTE KEER SNIJDEN
Één van die chirurgen in opleiding is 
Bob Schaafsma. De eerste keer dat hij 
in een patiënt sneed, kan hij zich niet 
meer herinneren. “Dat was al tijdens 
mijn studie. Je begint bij iets klein, 
een abces opensnijden bijvoorbeeld. 
De eerste keer dat ik de verantwoor-
delijkheid kreeg om een ingreep zelf-
standig uit te voeren, herinner ik me 
wél goed.” Het contact tussen patiënt 
en chirurg vindt vooral plaats vóór de 
operatie, vertelt Schaafsma. “Het is 
op dat moment belangrijk om de pati-
ent zoveel mogelijk op zijn gemak te 
stellen door de tijd te nemen, te luis-
teren en vragen te beantwoorden.” 

‘ Er was me al verteld dat het 
heel belangrijk is om goed te 
ontbijten. Anders heb je kans dat 
je flauwvalt.’

ratietafel mag meekijken. Daarvoor 
moet je jezelf eerst goed wassen. Dat 
gebeurt volgens een strikt protocol: 
nagels schoonkrabben, twee keer 
handen wassen, etcetera. Dan kleed je 
je om, ook volgens protocol. Vaak 
mag je tijdens de operatie iets kleins 
doen, bijvoorbeeld de wond openhou-
den of een hechting doorknippen.”
Het lange staan is het lastigst in het 
begin, vertelt Anoeshka. “Eén van 
mijn eerste lange operaties was een 
borstreconstructie van  zes en een 
half uur. Er was me al verteld dat het 
heel belangrijk is om goed te ontbij-
ten. Anders heb je kans dat je flauw-
valt. Dat gebeurt bijna iedereen die 
coschappen loopt wel een keer: het is 
warm op de operatiekamer, je staat 
lang en je kunt iets zien dat confron-
terend is.”

Anoeshka Orie
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‘ Als chirurg ben je met 
je handen bezig - daar 
houd ik van.  Ik was 
vroeger altijd al aan het 
knutselen en bouwen.’

VERTROUWENSBAND  
MET OPLEIDER
“Je bouwt een vertrouwensband op 
met je opleiders”, zegt Schaafsma. “Je 
weet dan wat je aan elkaar hebt. Ver-
der is het belangrijk dat de chirurg 
met wie je samenwerkt het werk uit 
handen durft te geven, zodat je de 
kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. 
Dat gaat uiteraard beter als je elkaar 
goed kent.” Voor elke operatie wordt 
besproken welke onderdelen de chi-
rurg in opleiding kan uitvoeren. In 
het begin is dat vooral de chirurg 
ondersteunen en zelf goed observe-
ren, of de eerste snee zetten. Lang-
zaam kan er meer. De ervaren chirurg 
kijkt altijd mee en neemt het over als 
het nodig is. Schaafsma: “Het leren 
kennen van je eigen grenzen, en die 
durven opzoeken, dat is het lastigste 
van het vak. Je moet vertrouwen krij-
gen in jezelf.” 

NABESPREKEN
Professor Hamming: “Het samenspel 
tussen de ervaren chirurg en de chi-
rurg in opleiding is essentieel. De 
ervaren chirurg moet een positieve 

instelling hebben en het leuk vinden 
om zijn kennis over te brengen. Daar 
nemen wij onze mensen ook op aan: 
het is onderdeel van hun werk om de 
chirurgen van de toekomst op te lei-
den.” Om te weten of iemand klaar is 
voor de volgende stap, en uiteinde-
lijk om een ingreep zelfstandig te 
doen, worden alle operaties nabe-
sproken. Hamming: “Het is heel 
belangrijk dat een chirurg in oplei-
ding kan reflecteren op zijn vaardig-
heden: dit ging goed, daar moet ik 
nog aan werken. In een goed oplei-

Bob Schaafsma
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dingsklimaat zijn mensen bereid 
elkaar te steunen, gaan ze respectvol 
met elkaar om en spreken ze elkaar 
aan als er iets mis gaat. Van compli-
caties kun je leren. Dan is de veilig-
heid van de patiënt gegarandeerd.”

SKILLSLAB
De techniek van het opereren leren 
studenten en chirurgen in opleiding 
in het Skillslab. Daar kun je onder 
meer oefenen met snijden en hechten 
op kunststof materiaal en soms op 
materiaal uit het slachthuis, zoals 

bloedvaten of levers van varkens. 
Professor Hamming: “Het technische 
deel heb je eigenlijk heel snel onder 
de knie. Hechten is niet meer dan 
goede knopen leggen. Chirurgen in 
opleiding volgen voor die technieken 
korte cursussen die ze afsluiten met 
een examen.” Het LUMC heeft net 
een nieuw Skillslab. Hierin wordt ook 
een simulatiestudio ingericht: een 
nep-operatiekamer waar chirurgen, 
andere artsen en verpleegkundigen 
situaties kunnen naspelen. Hier leer 
je vooral werken in een team. Ham-
ming: “We spelen bijvoorbeeld na dat 
tijdens een operatie een onverwachte 
bloeding optreedt. Wat doe je dan? 
Wat is ieders rol? Hoe zorg je ervoor 
dat je rustig blijft en één voor één de 
juiste stappen neemt? Dat zijn zaken 
die je heel goed kunt trainen in het 
Skillslab.”

GEMAAKT VOOR HET VAK
Ook al waagt een coassistent zich nog 
niet aan het echte snijwerk, toch 
heeft Anoeshka Orie een goed beeld 

gekregen van het vak. Wat maakt het 
zo mooi? “Je werkt aan iets waar de 
patiënt direct baat bij heeft. Ik heb 
gemerkt dat ik dat directe resultaat 
heel mooi vind. Je kunt als chirurg 
vaak iets oplossen. Dat past bij mijn 
karakter.” Ze vertelt over een operatie 
van een tumor, die van tevoren goed 
te opereren leek. “Maar toen de buik 
eenmaal open was, twijfelde de chi-
rurg of de tumor wel in zijn geheel 
verwijderd kon worden. Dat bespra-
ken ze dus, met drie chirurgen en een 
chirurg in opleiding. Ik vond het bij-
zonder om te zien hoe ze samen tot 
een beslissing kwamen.” 
Die sfeer op de operatiekamer en het 
in een team aan een oplossing wer-
ken, is ook wat chirurg in opleiding 
Bob Schaafsma mooi vindt aan het 
vak. “Je bent tijdens het opereren 
natuurlijk heel gefocust, en dat kan 
gek genoeg heel ontspannend zijn. En 
je bent met je handen bezig – daar 
houd ik van. Ik was vroeger altijd al 
aan het knutselen en bouwen.” ll

WIE STAAT ER AAN MIJN BED?
Tijdens een bezoek aan een academisch ziekenhuis zoals 
het LUMC kunnen patiënten zowel coassistenten als 
artsen in opleiding tegenkomen. Studenten geneeskunde 
lopen in de laatste fase van hun studie een soort stage 
Chirurgie, dat noemen we een coschap en de student 
heet dan coassistent. Wie na zijn afstuderen wordt 
toegelaten tot de specialisatie Chirurgie, noemen we arts 
in opleiding of chirurg in opleiding. 

Professor Jaap Hamming
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OVER HET KUNSTWERK 
Dit portret van Willy de Ville (-), 
zanger en voorman van de band Mink de 
Ville uit de jaren tachtig, is onderdeel 
van een serie die Marie Aly maakte van 
schilders, ridders, koningen, popzangers 
en kunstenaars. De portretten vormen 
geen letterlĳ ke gelĳ kenis, het zĳ n eerder 
karakterschetsen. De enorme bakke-
baarden en het ruige, dwarse kapsel zĳ n 
stereotypen van het uiterlĳ k van een 
rockster. Dat Willy de Ville aan de drugs 
was en uiteindelĳ k aan lager wal raakte, 
is misschien de reden voor zĳ n sombere 
gelaatsuitdrukking. In het portret huist 
de noodlottige ondergang van een pop-
ster die keer op keer uit zĳ n as probeerde 
te herrĳ zen.

Marie Aly (Berlĳ n,) studeerde aan de 
kunstacademie in Dresden en volgde in 
- de opleiding aan de Ateliers in 
Amsterdam. In  ontving zĳ  de Konink-
lĳ ke Prĳ s voor de Vrĳ e Schilderkunst.

Het LUMC verzamelt kunst vanuit de gedachte dat mensen zich prettiger voelen 
in een mooie omgeving. Onze kunstcollectie beslaat meer dan  werken en is 
te zien in de trappenhuizen, gangen, wachtkamers en in de LUMC Galerie. 

De grote levensthema’s

Uit de kunst

Dit schilderĳ  van Marie Aly 
is één van de werken die 
Aline  Thomassen () trof 
toen haar dochter erg ziek in 
het LUMC lag.  

Waarom dit kunstwerk?
De hier afgebeelde man ziet eruit als een 
trieste stierenvechter. Mĳ  raakte het menselĳ ke 
van zĳ n tragische blik en tegelĳ k de vreemde, 
onalledaagse sfeer die het schilderĳ  ademt. 
Het was moeilĳ k kiezen: de hele collectie 
bestaat uit goede kunst, die verwĳ st naar het 
drama van het leven. Daar had ik behoefte aan 
tĳ dens mĳ n bezoeken aan het LUMC.

Hoe kwam dat?
Mĳ n dochter heeft op de Intensive Care en op 
een paar andere afdelingen gelegen. Eerst wis-
ten de dokters niet wat ze had. Later bleek het 

een bacterie dicht bĳ  haar hart te zĳ n. Uitein-
delĳ k moest ze twee keer geopereerd worden. 
 Gelukkig gaat het nu goed met haar. 

Dat klinkt inderdaad he� ig.
Ja, in zo’n situatie trekken de grote levens-
thema’s  – leven, dood, verdriet, opluchting 
– aan je voorbĳ . Het is fi jn om die te herken-
nen in goede kunst. Aan opbeurende plaatjes 
van bloemen en zonovergoten stranden had ik 
even geen behoefte.

Je bent zelf kunstenaar, kijk je dan 
anders naar kunst?
Ik denk dat ik wel extra gevoelig ben, dat 
goede kunst door mĳ n ziel snĳ dt. Maar als je 
kunst ziet op de plek waar je dochter ligt, is 
het toch weer anders dan als je zomaar naar 
een expositie gaat.
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Marie Aly, Willy de Ville, olieverf op doek, 55 x 35 cm., 2008
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ALEX VAN DER LECQ
Physician assistant Spoedeisende Hulp

Wat doet de physician assistant?
De physician assistant, of PA, doet hetzelfde 
werk als een arts-assistent binnen een be-
paald specialisme. Ikzelf ben begonnen als 
verpleegkundige met diverse specialisaties 
en heb daarna de hbo-master tot PA gevolgd. 
De arts-assistent heeft de studie geneeskun-
de voltooid en kan medisch specialist worden, 
de PA kan dat niet. In Nederland werken nu 
zo’n 1000 PA’s. In 2004 zijn we met een kleine 
groep gestart met de opleiding. Ik was één 
van de eerste vijf PA’s van Nederland. 

Wat doe jij als physician assistant?
Ik ben als PA de oudste van de groep met 
arts-assistenten. Ik draai zowel dag-, avond-, 
nacht- en weekenddiensten en behandel met 
mijn collega’s alle patiënten die binnenkomen 
op de Spoedeisende Hulp. Het is een dynami-
sche afdeling. Als ik net een slechtnieuwsge-
sprek heb gevoerd met de familie van iemand 
bij wie de reanimatie niet succesvol was, zit ik 
vijf minuten later alweer bij een patiënt wiens 
vingertopje eraf ligt. Die afwisseling is voor 
mij wel goed, want zo sta ik niet te lang stil bij 
alle narigheid die we langs zien komen. 

WITTE 
JASSEN

Wie goed om zich heen kijkt, 
ziet dat het in het LUMC 

barst van de witte jassen. En 
dat zijn lang niet allemaal 

dokters. De beroemde  
witte jas is ook voor veel 

andere medewerkers  
van het ziekenhuis de 

voorgeschreven werkkleding.  
We stellen er zeven voor. 

TEKST: JULIE DE GR A AF > FOTO’S: MARC DE HA AN
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MICHELLE VAN REDE
Apothekersassistent bij  
de poli-apotheek

Wat doet een apothekersassistent?
De belangrijkste taken van de apothekersassi-
stent zijn het controleren van de medicatie en 
het voorlichten van patiënten. Mensen denken 
vaak dat we alleen doosjes over de toonbank 
schuiven, maar we kijken altijd of de voorge-
schreven medicijnen wel samen gebruikt kun-
nen worden. Ook kijken we of de patiënt geen 
allergieën of aandoeningen heeft waarbij het 
geneesmiddel niet gebruikt mag worden. Ver-
der lichten we patiënten voor en beantwoor-
den we vragen. Ook controleren we of het ge-
bruik van de medicatie klopt. 

Wat doe jij als apothekersassistent?
Ik werk in de poli-apotheek van het LUMC. Het 
grootste verschil met een openbare apotheek 
is dat wij minder vaste gezichten zien. Hier ko-
men vooral patiënten die opgenomen zijn ge-
weest en weer naar huis mogen of die net op 
de poli zijn geweest. Daarnaast verstrekken wij 
een aantal geneesmiddelen die niet meer in de 
openbare apotheek te verkrijgen zijn, zoals IVF-
medicatie. Als assistent heb ik ook contact met 
patiënten die opgenomen gaan worden om te 
registeren welke medicijnen ze gebruiken. Juist 
die afwisseling maakt mijn werk heel leuk. 

GUIDO VAN HAREN 
Senior radiodiagnostisch laborant MRI  
bij de afdeling Radiologie

Wat doet een radiodiagnostisch laborant?
Een radiodiagnostisch laborant voert beeld-
vormend onderzoek uit bij patiënten. Dat kan 
gaan om röntgenfotografie, een CT-scan of een 
MRI-scan. We zitten dus niet in een laborato-
rium door een microscoop te turen. Wat dat 
betreft is ‘laborant’ een wat ongelukkige bena-
ming. We zijn juist veel met patiënten en ap-
paratuur bezig. Wij voeren het beeldvormend 
onderzoek uit, zodat de radioloog het onder-
zoek kan interpreteren en een uitslag kan for-
muleren. De radiologen zijn gespecialiseerd in 
het bekijken van de beelden, wij in de uitvoe-
ring van het onderzoek.

Wat doe jij als senior laborant MRI?
Ik ben gespecialiseerd in de techniek van de 
MRI-scanner. Ik ben op de hoogte van alle pro-
tocollen, nieuwe technieken en instellingen 
van de scanner. Ook werk ik nieuwe collega’s 
in en geef ik bijscholing. Maar het grootste 
deel van mijn werk is patiëntenzorg, dus het 
maken van scans bij patiënten. Mensen vragen 
na de scan vaak of er iets te zien is, maar daar 
kan ik niets over zeggen. Ik kijk alleen of de 
scan technisch gelukt is. Wat er op te zien is, 
laat ik aan de radioloog over.

WENDY VAN BEELEN
Verloskundige bij de  
afdeling Verloskunde

Wat doet een verloskundige?
Hier in het LUMC hebben verloskundigen een 
breed vak: we begeleiden risicozwangerschap-
pen, de bevallingen en het kraambed. Daar-
naast doen we ook veel aan onderwijs. We 
begeleiden coassistenten, verloskundigen in 
opleiding en artsen in opleiding. Ik heb ook 
een aantal collega-verloskundigen die onder-
zoek doen. Als verloskundigen in een zieken-
huis proberen we bovendien de bevalling niet 
onnodig medisch te maken. Want een zwan-
gerschap is geen ziekte, maar een gezond pro-
ces.

Wat doe jij als verloskundige?  
Ik werk zelf bijna altijd op de verloskamers, 
waar een groot deel van mijn werk bestaat uit 
het begeleiden van coassistenten. Ik probeer 
hen dingen te leren, te laten zien of zelf te la-
ten doen. Per week begeleid ik gemiddeld zo’n 
4 of 5 bevallingen. De geboorte van een kindje 
blijft bijzonder. Het is zo’n eer om aanwezig 
te mogen zijn op dat moment. Ik begrijp nooit 
zo goed waarom niet iedereen verloskundige 
wil zijn, het is het allermooiste beroep van de 
wereld.

>
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DIES BOONMAN
Fysiotherapeut bij de dienst  
 Fysiotherapie

Wat doet een fysiotherapeut?
Een fysiotherapeut behandelt stoornissen in 
het bewegingsapparaat en beperkingen die 
mensen daardoor ondervinden in het dagelijks 
leven. Deze stoornissen en beperkingen kun-
nen het gevolg zijn van een verkeerde bewe-
ging, een ongeluk, een ziekte, of gewoon door 
het ouder worden. Als fysiotherapeut kun je 
op allerlei plekken aan de slag: in een eigen 
praktijk, in zorginstellingen en verpleeghuizen, 
en in het ziekenhuis natuurlijk.

Wat doe jij als fysiotherapeut?
Ik werk mijn hele carrière al bij de dienst Fy-
siotherapie van het LUMC, waar ik op bijna 
alle afdelingen werkzaam ben geweest. De 
laatste jaren werk ik vooral veel met patiën-
ten die een operatie achter de rug hebben 
en aan het revalideren zijn. Verder verricht ik 
poliklinische consulten op verzoek van me-
disch specialisten. Ook train ik wekelijks een 
groep reumapatiënten, ben ik coördinator van 
de stagebegeleiding en begeleid ik al ruim 30 
jaar studenten fysiotherapie in hun stage. Ik 
organiseer postacademische cursussen, geef 
les aan studenten geneeskunde en doe onder-
zoek.  Ja, ik heb een drukke en boeiende baan. 

WILMA GERRITSEN 
Verpleegkundig specialist hoofd- 
halsoncologie bij de afdeling  
Keel- Neus- Oorheelkunde

Wat doet een verpleegkundig specialist?
Een verpleegkundig specialist is een verpleeg-
kundige die heeft doorgeleerd op masterni-
veau en bepaalde taken van de arts op zich 
mag nemen. Dat overnemen van medische ta-
ken gebeurt wel onder supervisie van de arts. 
De verpleegkundig specialisten in het LUMC 
werken in heel verschillende gebieden. We zijn 
nog maar met een kleine groep, 31 man, dus 
je vindt ons niet op iedere afdeling.

Wat doe jij als verpleegkundig specialist?
Ik ben casemanager en coördinator op de 
KNO-poli en het aanspreekpunt voor alle pa-
tiënten die nieuw bij ons binnenkomen, in be-
handeling zijn of behandeld zijn. Patiënten die 
hier komen, zie ik bijvoorbeeld voor de me-
dische anamnese en het lichamelijk onder-
zoek. Dat laatste doe ik samen met de arts. We 
bespreken dan het onderzoek en maken een 
behandelvoorstel. Hiervoor heb ik zo’n 11 jaar 
op de KNO-afdeling gewerkt als oncologiever-
pleegkundige, maar tegenwoordig heb ik nau-
welijks meer verpleegkundige taken.

PIM AALSLOOT
Verpleegkundige op  
de Spoedeisende Hulp

Wat doet een verpleegkundige?
De verpleegkundige is verantwoordelijk voor 
de organisatie en coördinatie van zorg rond-
om de patiënt. Wie opgeleid is tot verpleeg-
kundige, kan op de meeste afdelingen van het 
ziekenhuis aan de slag. Voor een aantal af-
delingen, waaronder de Intensive Care en de 
Spoedeisende Hulp, is nog een specialisatie 
vereist.

Wat doe jij als verpleegkundige?
Ik vang patiënten op die binnenkomen op de 
Spoedeisende Hulp. Dat doen we met een 
team, waar ook een arts in zit. Als de patiënt 
ernstig gewond is en met een ambulance 
wordt binnengebracht, dan staan we met een 
uitgebreid team klaar op de traumakamer. 
Daar kunnen we snel in kaart brengen wat er 
aan de hand is en de benodigde zorg verle-
nen. Als het niet lukt om de patiënt stabiel 
te krijgen, dan is de volgende stap intubatie, 
de operatiekamer of opname op de Intensive 
Care. De afwisseling van de patiënten die bin-
nenkomen, de opvang van instabiele patiënten 
en het werken in een team, maken dat ik mijn 
werk erg leuk vind. ll
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Bedankt

Esther en Jeroen van Beelen uit 
Noordwĳ k komen regelmatig in 
het LUMC met hun kinderen Jentl () 
en Brent ().

 “We maakten ons nogal zorgen 
om onze zoon Brent. Tĳ dens 
de zwangerschap, die heel 

stressvol was omdat het de vraag was 
of hĳ  levend zou worden geboren, 
bleek hĳ  een longaandoening te heb-
ben. Na zĳ n geboorte werd bovendien 
ontdekt dat hĳ  een hartafwĳ king en 
een urologische afwĳ king had. 

Zĳ n longarts, dokter Rikkers-Mut-
saerts, voelde goed aan dat wĳ  het al-
lemaal erg moeilĳ k vonden. Zĳ  heeft er 
toen een hele middag voor uitgetrok-
ken om ons rustig uit te leggen wat 
Brent precies heeft en hoe we daar-
mee kunnen omgaan. Dat heeft ons 
enorm geholpen. Wĳ  hebben er veel 
respect voor dat een arts daarvoor de 

tĳ d neemt. En daarom willen we dok-
ter Rikkers graag nog een keer bedan-
ken. Het is een heel betrokken arts 
die ons goed begrĳ pt. We leunen echt 
op haar en vertrouwen volledig op 
haar kundigheid.

Ook onze dochter Jentl is geboren met 
twee hartafwĳ kingen. We komen dus 
nogal eens in het ziekenhuis. Geluk-
kig hebben de kinderen het er naar 
hun zin en we maken van elk bezoek 
een feestje. Ook al zĳ n het soms heel 
lastige en zware momenten. We lopen 
nu met Jentl tegen meerdere dingen 
aan. Haar groei loopt anderhalf jaar 

achter, haar amandelen zĳ n inmiddels 
geknipt en binnenkort krĳ gt ze buisjes 
in haar oren. Gelukkig heeft ze een 
heel lieve KNO-arts die ervoor zorgt 
dat we alle afspraken zoveel mogelĳ k 
op één dag hebben. Het is echt fi jn 
dat ze zich zo in ons verplaatst en met 
ons meedenkt. Voor kleine operaties, 
zoals het knippen van de amandelen 
en het plaatsen van buisjes, moet je 
eigenlĳ k naar een ander ziekenhuis, 
maar in Jentl’s geval doet dokter De 
Wit dat zelf. Zodat we niet ook nog 
naar een ander ziekenhuis hoeven. 
Dat stellen we erg op prĳ s. 

Het vermoeden is dat Jentl dit jaar 
wordt geopereerd aan haar hart. Of 
dat bĳ  Brent op termĳ n ook nodig is, is 
nog onduidelĳ k. De tĳ d zal het leren. 
Eén ding is zeker: we hebben twee 
bĳ zondere kinderen, over wie we de 
nodige zorgen hebben en van wie we 
bovenal heel veel houden.”
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‘ We leunen echt op onze 
dokter en vertrouwen 
volledig op haar kundigheid.’

Onze artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners krĳ gen 
vaak een bedankje voor de goede zorgen. In deze rubriek gaan 
we op zoek naar het verhaal achter bĳ zondere bedankjes.
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DE TOEKOMST
VAN KANKER

*  De krab staat wereldwijd symbool voor kanker. De oude Grieken 
ontdekten de ziekte en vonden dat kankergezwellen leken op de 
ledematen van een krab. Het woord kanker is dan ook afgeleid 
van het Griekse woord voor krab carcinos. 
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Kanker is van alle tijden, maar de 
wetenschap staat niet stil. Welke nieuwe 
inzichten en behandelingen kunnen we 
de komende jaren verwachten? LUMC 
Magazine vroeg zes experts naar de 
toekomst van kanker. 
TEKST: DIANA DE VELD

Krijgt iedereen  
in de toekomst een 
op maat gesneden 
behandeling? 
De ene kanker is de andere niet. Zelfs als het om 
dezelfde ziekte gaat – bijvoorbeeld borstkanker – 
bestaan er grote verschillen tussen patiënten. De ene 
borsttumor is bijvoorbeeld wel gevoelig voor hor-
moontherapie, en de andere niet. Artsen houden daar 
rekening mee: ze testen eerst op hormoongevoelig-
heid. Komt het ooit zover dat elke kankerpatiënt een 
strikt persoonlijke behandeling krijgt voorgeschre-
ven? 
“Het gaat wel steeds meer die kant op, maar ik denk 
niet dat het ooit echt helemaal individueel zal wor-
den”, zegt hematoloog prof. Hendrik Veelken. “We 
doen steeds meer met targeted therapy, waarbij het 
DNA van de tumor afgelezen wordt en als basis dient 
voor therapie. Het idee is dat je voor elke tumor een 
cocktail van medicijnen geeft die precies de zwakke 
plekken weet te raken.” 
Maar er bestaan duizenden verschillende tumorsoor-
ten, en bijwerkingen en wisselwerkingen  tussen 
medicijnen maken het lastig om zomaar van alles te 
mixen. “Ik geloof daarom wel dat we van een  deels 
individuele behandeling naar een vergevorderd indi-
viduele behandeling zullen gaan.”

Krijgen we straks 
allemaal een test  
om te zien of we 
kanker krijgen?
Volgens geneticus prof. Peter Devilee kan dat wel. “Ten-
minste, qua kennis en technologie gaat het hard die 
kant op. De vraag is natuurlijk of we erop zitten te 
wachten.” Hoezo? “Je moet wel iets nuttigs met die 
informatie kunnen doen. Kun je de ziekte voorkomen of 
genezen? Het antwoord zal anders luiden voor verschil-
lende soorten kanker. Verder zijn er ook kosten. Die 
moet je afwegen tegen de baten.”  
Zelf doet Devilee veel onderzoek naar borstkanker. “We 
kennen nu een aantal genen die de kans daarop heel 
sterk bepalen, zoals BRCA1 en BRCA2. En we ontdekken 
steeds meer genen die ook een rol spelen, maar een 
kleinere.” Devilee probeert uit de mix van erfelijke én 
andere factoren – bijvoorbeeld alcoholgebruik, of de 
leeftijd waarop een vrouw voor het eerst moeder wordt 
– tot een persoonlijke risico-inschatting te komen. 
“Een dergelijke test gaan we eerst aanbieden aan vrou-
wen bij wie borstkanker in de familie zit. Hoe bevalt 
dat? Als het goed gaat, kunnen we op termijn misschien 
het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker 
aanpassen. Sommige vrouwen hebben zo’n lage kans op 
borstkanker dat ze geen mammografieën nodig hebben. 
En anderen zullen juist eerder of vaker moeten komen.” 
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Het ontstaan, de ontwikkeling en de behandeling 
van kanker vallen onder de noemer ‘cancer 
patho genesis and therapy’. Het is één van de 
zeven profileringsgebieden van het LUMC;  
de medische onderzoeksgebieden waarin  
we voorop willen lopen.

Wat zal er 
veranderen bij  
het bestralen  
van kanker?
Veel, verwacht bestralingsarts prof. Corrie Marijnen. 
“De komende jaren zullen we steeds bewuster omgaan 
met bestralen. We weten dat bestraling goed werkt om 
de tumor te bestrijden, maar het gezonde weefsel krijgt 
ook een klap. Die ongewenste schade willen we verder 
beperken.” Daar zijn verschillende manieren voor, ver-
telt de professor. “Bijvoorbeeld een hogere dosis stra-
ling ineens geven, op een heel precieze locatie. Of de 
tumor van binnenuit bestralen, door radioactieve bron-
netjes in het lichaam te brengen en daar een periode te 
laten zitten.” Die laatste manier van bestralen heet bra-
chytherapie en LUMC’ers zoeken naar nieuwe toepas-
singen hiervan. Ook een optie: bestralen met protonen. 
Protonenstraling is beter te sturen dan de gebruikelijke 
röntgenstraling en brengt dus minder schade toe aan 
het gezonde weefsel. Het LUMC bouwt daarom samen 
met TU Delft en Erasmus MC een protonenkliniek in 
Delft, het HollandPTC, waar patiënten vanaf 2017 
behandeld kunnen worden.  
Marijnen ziet nog een heel andere manier om schade te 
beperken. “Als je niet bestraalt, krijg je natuurlijk ook 
geen schade. Je moet je daarom afvragen of bestralen 
echt altijd nodig is. Soms voorkomt het wel de terug-
keer van de tumor ter plaatse, maar gaan iemands over-
levingskansen er niet door omhoog. Is dat het dan 
waard? Daar moet je als arts heel goed met je patiënt 
over praten.”

Hoe gaan we kanker 
nog beter opsporen?
Naast ‘oude vertrouwde’ technieken als de CT-scans en 
MRI-scans om een tumor in beeld te brengen, gaan we 
steeds meer gebruik maken van zogenoemde ‘molecu-
laire beeldvorming’. Dr. Fijs van Leeuwen legt uit wat 
dat is. “We kijken dan naar biomarkers, oftewel 
bepaalde moleculen die meer voorkomen op kankercel-
len dan op gezonde cellen. Die biomarkers helpen ons 
om kankercellen te onderscheiden van gezond weefsel 
en ze duidelijk in beeld te brengen.” Van Leeuwen is 
hoofd van een van de LUMC-onderzoeksgroepen die 
zich bezighouden met ‘moleculaire beeldvorming’: het 
in beeld brengen van tumorcellen aan de hand van 
zulke biomarkers. “Neem de biomarker die vaak op 
prostaattumoren aanwezig is. We kunnen daar een 
stofje aan laten binden dat ‘zichtbaar’ is met bijvoor-
beeld radioactiviteit of fluorescentie. Zo kun je onder 
meer uitzaaiingen in beeld brengen.”  
Moleculaire beeldvorming kan ook een rol spelen bij 
chirurgie. De tumor is beter te verwijderen als hij tij-
dens de operatie extra goed zichtbaar is. “En je kunt 
met moleculaire beeldvorming volgen of een tumor 
slinkt door chemotherapie of bestraling”, aldus Van 
Leeuwen.
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Is kanker over  
tien jaar een 
chronische ziekte?
“Steeds meer kankerpatiënten overleven steeds langer, 
maar nog steeds overlijdt de helft. Ik zou graag positie-
ver zijn, maar nee: over tien jaar is kanker geen chroni-
sche ziekte”, antwoordt prof. Hans Gelderblom, afde-
lingshoofd Medische Oncologie in het LUMC. Er zijn 
wel vormen van kanker waarbij het beter gaat. “Bijvoor-
beeld bij GIST, een zeldzame soort kanker van het 
maag-darmkanaal waar het LUMC in gespecialiseerd is. 
Er zijn patiënten die al sinds de komst van het medicijn 
imatinib in 2001 met deze kanker blijven leven. Een 
ander voorbeeld is melanoom, een vorm van huidkan-
ker waarbij een deel van de patiënten een heel lange 
tijd goed blijft reageren op immuuntherapie. Maar 
helaas geldt dat dat nog niet voor veel vaker voorko-
mende kankers zoals longkanker, dikke darmkanker en 
borstkanker.”
Artsen en onderzoekers doen wel hun uiterste best om 
de duur én kwaliteit van het leven van kankerpatiënten 
te verhogen. “In het LUMC zijn we daar dagelijks mee 
bezig: hoe kunnen we er wat jaren bij krijgen voor onze 
patiënten? Er lopen alleen op onze afdeling al zeventig 
studies naar nieuwe medicijnen voor allerlei soorten 
kanker. Waarschijnlijk is de levensduur van kankerpati-
enten over tien jaar weer wat langer geworden, met een 
betere kwaliteit van leven, en genezen er meer mensen. 
Maar helaas zullen er ook dan nog steeds mensen over-
lijden aan kanker. Voor ons een motivatie om door te 
gaan met ons onderzoek.” ll

Komen er  
vaccinaties  
om kanker  
te genezen?
Niet iedereen weet het, maar de rol van ons afweersys-
teem in de bescherming tegen kanker is groot. 
Lichaamscellen die ongewenst veranderen, worden in 
de meeste gevallen netjes opgeruimd. Als er toch kan-
ker ontstaat, dan is daar dus iets misgegaan. “Met 
immuuntherapie stimuleren we het afweersysteem van 
de patiënt om de kankercellen alsnog op te ruimen”, 
vertelt prof. Sjoerd van der Burg, hoogleraar Immuun-
therapie. “Een vaccin kan dit proces aanzwengelen.” 
Immuuntherapie is al succesvol toegepast bij onder 
andere huidkanker, longkanker en darmkanker. Ook in 
het LUMC wordt hieraan gewerkt. “Daarnaast doen wij 
sinds kort studies naar de mogelijkheden van immuun-
therapie voor eierstokkanker en glioom, een bepaalde 
hersentumor. “In theorie kan immuuntherapie voor 
elke soort kanker worden ingezet, denkt Van der Burg. 
“Maar het zal voor de ene vorm makkelijker zijn dan 
voor de andere.”

LM1606_30-33_Toekomstvankanker.indd   33 09-02-16   15:14





LUMC MAGAZINE34

TOT ZONDAG 
3 APRIL
EXPOSITIE 
 GALERIE LUMC
In de LUMC Galerie 
is deze weken de
tentoonstelling 
‘Between Eternity 
and Time’ te zien met video’s en monumentale 
 wandtapĳ ten van Margriet Luyten.
Zie ook www.lumc.nl/galerie
 
ZATERDAG 16 APRIL
PROEFSTUDEREN
Aankomende studenten opgelet: Wil je écht weten 
hoe het is om een studie geneeskunde of biomedi-
sche wetenschappen te volgen? Kom dan op 16 april 
‘proefstuderen’. Van 12.45 tot 17.15 uur kun je 
 ervaren hoe het is om te studeren. Je volgt hoor- of 
werkcolleges, doet mee aan practica en maakt kennis 
met studenten en docenten.
Zie ook www.studereninleiden.nl/universiteit/
proefstuderen

30 MA ART EN 20 APRIL
HART&VAATCAFÉ LEIDEN
Bĳ eenkomsten voor hart- en vaatpatiënten, hun 
 naasten en belangstellenden. In het café krĳ gt u van 
medische experts van het LUMC en de Alrĳ ne zieken-
huizen actuele informatie over hart- en vaataan-
doeningen. 30 maart gaat het café over hartfalen, 
20 april over hartkleppen.
Het café vindt plaats in het CORPUS-gebouw 
in Oegstgeest en deelname is gratis.
Informatie en aanmelden via 
www.hartenvaatgroep.nl
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Centrale inschrijfbalie 
voor nieuwe patiënten
Vanaf juni schrĳ ven alle nieuwe patiënten zich in bĳ  een centrale inschrĳ fbalie in 
de grote hal. Sommige afdelingen zullen hier al eerder mee beginnen. U vindt de 
balie straks achterin de hal van het centrale ziekenhuisgebouw. Zorgt u dat u een 
identiteitsbewĳ s en de gegevens van uw zorgverzekeraar bĳ  de hand hebt? 

Wanneer u gebruik maakt van onze par-
keergarage wordt uw kenteken gescand 
bĳ  het trekken van een parkeerkaartje. 
Uw kenteken is dan gekoppeld aan uw 
kaartje. Wanneer u na uw bezoek het 
parkeerkaartje betaalt, kunt u de garage 

uitrĳ den zonder het kaartje aan te bie-
den. De slagbomen openen automatisch. 
Wel zo makkelĳ k. Uw gegevens worden 
uitsluitend gebruikt voor het parkeren. 
Wanneer u de garage verlaat, worden 
uw gegevens automatisch gewist. 

De Bontius Stichting werft fondsen 
voor wetenschappelĳ k onderzoek in het 
LUMC. Maar dat het ook anders kan, be-
wees een patiënt van de afdeling Urolo-
gie. Hĳ  schreef een fl ink aantal bedrĳ ven 
op het Leiden Bio Science Park aan met 
het verzoek te doneren voor het weten-
schappelĳ k onderzoek van de afdeling 
waar hĳ  patiënt was. En dat lukte. Het 

Centre for Human Drug Research (CHDR) 
ging op zĳ n verzoek in. Op  januari 
mocht de Bontius Stichting een cheque 
van € in ontvangst nemen. 
Dank aan de patiënt én het CHDR.  

Wilt u wetenschappelĳ k onderzoek in 
het LUMC steunen? 
Kĳ k op www.bontiusstichting.nl

BETERE DOORSTROOM IN 
PARKEERGARAGE LUMC

PATIËNT WERFT FONDSEN 
VOOR ‘ZIJN’ AFDELING

Colofon 

Kortpraktisch
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En, hoe was je dag?
Soms zĳ n er dagen dat ik alleen maar 
aan het rennen ben, maar vandaag 
was het wat rustiger. Dat is fi jn, want 
dan heb ik meer tĳ d voor patiënten. 
We hebben een strak schema, maar 
als mensen een gesprekje willen 
 aanknopen, wil ik er voor ze zĳ n. 
Dan moet het linnengoed maar tien 
minuten wachten.  

Waar heb je het dan over?
Sommige mensen zĳ n heel open en 
vertellen details over hun operatie 
en ziekte, bĳ voorbeeld dat het maar 
een haar scheelde of ze waren er niet 
meer geweest. Als patiënten zelf niet 
kunnen praten, spreek ik vaak even 
met de familie die op bezoek komt. 
Die vragen dan of hun vader of moe-
der wel heeft gegeten met de lunch. 

Welke momenten springen 
er voor jou uit? 
Ik vind het leuk als ik mensen een 
ontbĳ tje mag aanbieden die net een 
operatie hebben gehad waarvoor ze 
nuchter moesten blĳ ven. Zĳ  zĳ n dan 
erg blĳ  als ik ’s ochtends langskom 
en denken dat ze enorm veel willen 
eten, maar ik raad ze altĳ d aan om 
iets lichts te nemen. 

Gerda Mens (29) 
Servicemedewerker 

op de afdeling 
Neurologie

werkdag
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einde
Er werken meer dan  mensen in het LUMC. 
We volgen één van hen aan het begin en het 
einde van de werkdag. 

Lees op pagina  
hoe Gerda’s 
werkdag begint
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SLAPEN DOOR 
NEPGAPEN
Lig je ’s avonds weleens te woelen in bed, 
omdat je maar niet in slaap kunt komen? 
Probeer dan deze truc eens. Doe alsof je sla-
perig bent door fl ink te gapen. Laat daarna 
je mond en je oogleden half open hangen, 
en fantaseer dat je lichaam heel zwaar aan-
voelt. Je hersenen denken dan dat je echt 
heel moe bent. Dus val je sneller in slaap. 
Welterusten!

 Antwoord: Zo gezond als een vis

Hoelang lig je in het ziekenhuis? 
Dit keer een paar dagen. Maar ik ben hier eerder 
 geopereerd aan mĳ n hart en toen moest ik langer 
blĳ ven. 

Hoe is het om hier langer te blĳ ven?
Ik lag toen aan een monitor en ik vond het niet fi jn 
dat ik niks kon doen. Wat ik ook naar vind is om 
in mĳ n arm geprikt te worden. Dan krĳ g ik een beet-
je verdoving en vraag ik of Tirza, die hier werkt, 
mĳ  komt helpen.  

Zĳ n er ook leuke dingen?
Post krĳ gen! En in de speelkamer spelletjes doen 
of poppetjes van wol maken. Ik vind het leuk om 
 verschillende dingen te doen, steeds hetzelfde is 
saai. Na elk hartonderzoek, krĳ g ik een leuk hanger-
tje, een Tikkie. Daar heb ik er al best veel van. 

Wat is die doos naast je op de foto?
Ik ben ambassadeur van de Stichting Opkikker. 
Met deze doos zamel ik oude mobieltjes in. Van de 
 opbrengst organiseert de stichting een Opkikkerdag 
voor een gezin waarvan een kind lang ziek is. Ieder-
een kan helpen door een oud mobieltje te geven. 

INTERVIEW

Alexandra (7) uit Oegstgeest

 VRAAG MAAR RAAK
“Met kippenvel probeert je lichaam 
warmte vast te houden”, legt kinder-
arts in opleiding Dagmar Berghuis uit. 
“De kleine haartjes in je huid gaan 
rechtop staan. Al die haartjes samen 
zorgen voor een warme deken rond je 
lichaam.” Bĳ  mensen werkt dat alleen 
niet meer zo goed, omdat we niet meer 
zo veel haar op ons lĳ f hebben. “Maar 
voor dieren met een dikke vacht is het 
nog wel nuttig. Zĳ  hebben nóg een 
 reden om hun haren overeind te zet-
ten: ze lĳ ken dan groter.” Let maar eens 
op als je twee katten ziet vechten. 
Vaak zetten ze hun haren op, in de 
hoop indruk te maken. 
En waarom noemen we het eigen-
lĳ k kippenvel? De kinderarts legt uit: 

“Wanneer de haartjes 
rechtop gaan staan, trek-
ken ze de huid rondom de haartjes een 
beetje mee omhoog. Hierdoor krĳ g je 
bultjes.” En mensenhuid met bultjes 
lĳ kt sprekend op het vel van een pas 
geplukte kip: kippenvel.

 
Je kunt ook kippenvel krĳ gen als je 
naar mooie muziek luistert of wanneer 
je bang bent. 

Ook een vraag aan de dokter? Mail ‘m 
naar redactie@lumc.nl en wie weet 
staat jouw vraag de volgende keer op 
deze plek. 
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