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Meneer de Rector Magnificus, leden College en Raad van Bestuur, 
waarde collegae, inspirerende studenten, lieve familie en vrienden.

De oratie is een openbare redevoering waarmee een nieuw benoemde 
hoogleraar de leerstoel officieel aanvaardt. Vele toehoorders vandaag 
aanwezig zullen nu niet direct een concreet beeld op het netvlies hebben 
op welke wijze ik denk invulling te kunnen gaan geven aan de opdracht 
verbonden aan deze leerstoel. De redevoering is dan ook een beproefd 
middel, al populair in de Griekse en Romeinse tijd, om u dit inzicht te 
verschaffen en om steun te verwerven voor mijn visie en standpunten. 
Daarmee heb ik ook gelijk het doel van deze redevoering omschreven. 
Ik hoop dat u, als ik ben toegekomen aan het “ik heb gezegd”, bij de 
borreltafel kunt uitleggen waar ik mij voor zal gaan inzetten. 
Begaafde redenaars, en daar reken ik mijzelf niet zeker onder, zijn in staat 
het niet te laten bij de informatieoverdracht, maar ook de emoties te 
veranderen van hun luisteraars. Dit is de beste manier om de informatie te 
laten beklijven. De afscheidsspeech van Michelle en ook die van Barack 
Obama als First Lady en First Man, zijn daar zeer goede voorbeelden van. 
Hun boodschap staat helder op mijn netvlies, niet polariseren en uitsluiten, 
maar samenwerken en samen doen is de weg te gaan. 

Clinical translation of Advanced Technologies for Diagnosis and 
Treatment of Vascular Disorders

Deze opdracht, die ik met veel enthousiasme aanvaard, kan ik alleen 
succesvol invullen door met vele van U, binnen en buiten de Universiteit 
Twente en Medisch Spectrum Twente, een visie te delen en in een open 
samenwerking nieuwe wegen te ontdekken. 
Ik herhaal bewust de woorden “open samenwerking”; dit betekent mijn 
inziens horen, zien en discussiëren met elkaar. Dit laatste, discussiëren, is 
bij de redevoering niet de traditie. Bij een oratie wordt u geacht uw mond te 
houden. Toch daag ik u op voorhand al uit, op een later moment, om veel 
met mij de open discussie aan te gaan. Op deze wijze versterken wij onze 
visies en is het voor mij en misschien ook voor u mogelijk stappen vooruit 
te zetten op onderwerpen die onze gezamenlijke interesse hebben. 
Ik ga uw oog en uw oor meenemen in een reis die begint in 1995, het jaar 
dat ik benoemd ben als vaatchirurg in Medisch Spectrum Twente. 
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Mijn reisbeschrijving start bij u een beeld te geven van mijn ambacht, 
de vaatchirurgie, mijn eerste contact met de UT, en via de doorlopende 
veranderingen in de opleiding, eindigend bij de drie hoofd-onderzoekslijnen 
van de vakgroep vaatchirurgie MST.

Mijn ambacht, de vaatchirurgie, omvat de diagnostiek, de preventie 
en de behandeling van vaatvernauwingen en vaatverwijdingen in alle 
vaten behoudens die binnen de schedel en de vaten van het hart. Zowel 
slagadervernauwingen als verwijdingen worden als regel veroorzaakt door 
atherosclerose, oftewel slagaderverkalking, een ziekte van de vaatwand. 
Deze ziekte blijft langdurig zonder symptomen maar ernstige vernauwingen 
of eventueel zelfs afsluitingen kunnen klachten geven van het orgaan dat 
deze slagader van zuurstof en voedingsstoffen voorziet. 

Zoals u ziet op deze schematische weergave van de progressieve ziekte 
slagaderverkalking zijn het hartinfarct, het herseninfarct en het beeninfarct 
het lot wat de patiënt wacht indien niet tijdig de progressie van de 
ziekte van de slagaderwand wordt geremd. De belangrijkste interventies 
zijn heden stoppen met roken, meer beweging, gezonde voeding en 
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het eventueel met medicijnen behandelen van de bloedstolling, de 
bloeddruk, de bloedsuikers en het cholesterol. Echter de patiënt bemerkt 
meestal weinig voordeel van deze niet invasieve behandeling, hij voelt 
alleen de bijwerkingen van de medicatie. De kans op progressie van de 
slagaderverkalking wordt door deze maatregelen echter aanmerkelijk 
verminderd. Dit, de patiënt te motiveren de levensstijl te veranderen, is het 
belangrijkste therapeutische onderdeel van het werk van de vaatchirurg.

Voor deze preventieve taak van de medisch specialist is een breed 
draagvlak in het zorglandschap. In het visie document van de Federatie 
Medisch Specialisten is preventie één van de 4 hoofdthema’s waar de 
moderne medisch specialist in 2025 door wordt gekenmerkt. 
Echter als preventieve levensstijlveranderingen en medicamenteuze 
interventies alleen niet meer voldoende zijn om de patiënt te helpen bij de 
oplossing van zijn gezondheidsvraagstukken kan een invasieve interventie 
de volgende stap zijn. 

Het is pas sedert de jaren ’80 van de vorige eeuw mogelijk om de 
afsluiting van de bekkenslagader te passeren met dunne ijzeren draadjes 
om vervolgens met over deze draadjes opgeschoven ballonnen het vat 
weer te verwijden, en met stents, soort buisjes van fijnmazig kippengaas, 
waarachter de zieke vaatwand kan worden “weggedrukt”, te zorgen dat de 
slagader open blijft. Dit heet het endovasculair rekanaliseren en plaatsen 
van een aortabifurcatiestent. Deze behandeling is mogelijk gemaakt door 
technologische innovaties van de afgelopen 50 jaar en de techniek is nog 
zeker niet uit ontwikkeld.

5



De voerdraden die middels aanprikken van bijvoorbeeld de liesslagader of 
de armslagader kunnen worden ingebracht in een bloedvat, zijn technische 
hoogstandjes samengesteld uit verschillend soorten metalen en vaak 
voorzien van een coating. De dunste voerdraden hebben de dikte van een 
haar. Katheters worden over de voerdraden opgevoerd. Het zijn 1 tot 2 mm 
dikke plastic buisjes met aan het uiteinde een bepaalde vorm die er aan 
bijdragen dat de draad kan worden gestuurd richting de juiste slagader en 
obstakels in het bloedvat kunnen worden gepasseerd. De stents waarmee 
het bloedvat kan worden ondersteund zijn opgebouwd uit gevlochten of 
met lasertechnieken uitgesneden metaalsoorten die zijn gevormd tot een 
buisje met een bepaalde diameter en een bepaalde lengte. In de draden 
waaruit de stent is opgebouwd kunnen aan de vaatwandzijde hele kleine 
gaatjes worden gefreesd, een soort nano-poriën.
In deze nano-poriën kunnen medicamenten worden opgeslagen die 
bijdragen aan een duurzaam resultaat van de rekanalisatie, we spreken  
dan van Drug Eluting Stents. 
De combinatie van gebruikte draad, de gekozen katheter, de lengte en 
diameter van de ballon en het type stent, bepalen de kans op een technisch 
succesvolle uitkomst. Dit betekent dat aan het einde van de operatie het 
doel is bereikt en het bloedvat weer doorgankelijk is. De interactie van de 
stent en de vaatwand bepalen uiteindelijk het klinische succes, namelijk het 
duurzaam open blijven van het bloedvat. Dat het verwachte resultaat van 
innovatieve technieken uiteindelijk niet dat brengt wat we ervan verwachten 
wordt onderstreept door de recente publiciteit rondom de plaatsing van 
een biologisch afbreekbare stent in de kransslagaders1. De eerste berichten 
waren zeer hoopvol. Echter na een paar jaar systematische controles van 
deze patiënten bleek, dat door het oplossen van de stent, uiteindelijk het 
bloedvat weer sneller dicht gaat zitten met de consequenties van een 
verhoogde kans op opnieuw hartklachten. Alleen door zorgvuldig begeleid 
klinisch onderzoek kan de werkelijke waarde van technologische innovaties 
worden bepaald. Ook hier is een open samenwerking van de patiënt, de 
dokter en de ingenieur essentieel.
De vasculaire claudicatio intermittens, beter bekend als etalagebenen, 
waarbij de patiënt slechts een korte afstand kan wandelen waarna hij  
moet stoppen vanwege pijn in de kuitspieren, doordat deze te weinig  
bloed ontvangen om de extra vraag naar zuurstof te kunnen opvangen,  
kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een afsluiting in  
de bekkenslagaderen.

1 Lancet 2015; 385:43–54
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Deze afsluitingen kunnen dus prima behandeld worden met de al eerder 
kort besproken minimaal invasieve benadering via de lies met een aorta-
bifurcatiestent. De interventieradioloog Ad Huisman was één van de 
pioniers met deze techniek en is al in de jaren ’80 in Medisch Spectrum 
Twente hiermee begonnen. Zijn toepassing in de kliniek van deze techno-
logische ontwikkelingen hebben de grote buikoperatie waarbij er een 
“nieuwe broek” wordt ingehecht om de benen van meer bloed te voorzien, 
grotendeels vervangen. Door het plaatsen van de stents verandert echter 
het stroomprofiel ter plaatse. Dit kan aanleiding geven tot het weer dicht-
groeien van de stent. 
Dit fenomeen, het weer dichtgroeien van aanvankelijk mooi doorgankelijke 
stents, observeerden wij natuurlijk ook in Twente. 

Hier begint mijn eerste contact met de Universiteit Twente. Reologie 
is namelijk de wetenschap die de relatie bestudeert tussen de krachten 
uitgeoefend op een materiaal en de vervorming of stroming die daardoor 
ontstaat, kortom de wetenschap die onze observatie met basaal of trans-
lationeel onderzoek zou kunnen onderbouwen of verwerpen. En laat nu 
op 10 minuten fietsen van Medisch Spectrum Twente een wereldwijd 
befaamde vakgroep reologie bestaan, in die tijd onder leiding van de 
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hoogleraar Jorrit Mellema. Een afspraak was snel gemaakt en na 1 uur 
geanimeerd praten waren wij allebei enthousiast en wij spraken af dat wij 
beiden op maximaal één A4-tje zouden opschrijven wat ons zou binden. 
Die A4-tjes zijn er gekomen, maar de hierop weergeven visie van de 
zeer gerespecteerde fundamentele wetenschapper en de zojuist in MST 
begonnen jonge vaatchirurg vertoonden geen enkele overlap. Wij begrepen 
elkaars taal niet, we leefden allebei in onze eigen cirkel.
Het zal u niet verbazen dat dit eerste contact in 1996 niet leidde tot een 
duurzame uitbouw van de vasculaire samenwerking tussen de UT en 
MST. Wij misten de brug tussen de basale wetenschap en de klinische 
observaties. Onze cirkels van kennis en vaardigheden hadden geen overlap. 

DE MEDISCH SPECIALIST 2025
Ik stipte al even het visie document van de Federatie Medisch Specialisten 
aan. Ik vind het belangrijk om op dit moment stil te staan bij deze medisch 
specialist 2025. Voor de opleiding technische geneeskunde, die de ambitie 
heeft de technisch onderlegde medisch specialist van de toekomst op 
te leiden, is het van eminent belang om de vier hoofdthema’s waar de 
moderne medisch specialist in 2025 door wordt gekenmerkt, te verankeren 
in het curriculum. Ik zal deze 4 thema’s daarom nu kort bespreken.

1)  Het eerste thema wordt als volgt omschreven; Autonomie, gezamen- 
lijkheid, medemenselijkheid, en medezeggenschap zijn de waarden  
die in 2025 bepalend zijn voor de relatie tussen de patiënt en de 
medisch specialist. De laatste heeft vooral de rol van gids en  
adviseur voor de patiënt. 

Dit is in mijn visie overigens niet baanbrekend en in mijn nu meer dan 30 
jaar ervaring in de tweede lijn gezondheidzorg altijd het streven geweest. 
Het is wel goed om deze zeer waardevolle kerntaak als eerste expliciet 
te benoemen. De technisch geneeskundige die de ambitie heeft om 
werkzaam te zijn “aan het bed van de patiënt” zal de competenties, die 
nodig zijn om deze kerntaak duurzaam en succesvol in te vullen, moeten 
verwerven en etaleren. Binnen de “reguliere geneeskunde” is er zeker 
twijfel of binnen de opleiding technische geneeskunde deze competenties 
voldoende worden ontwikkeld. Het is mijn mening, en ik sta hier zeker niet 
alleen in, dat hier sprake is van een klassieke “onbekend maakt onbemind”.
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2)  Het tweede thema wordt als volgt omschreven; In 2025 is het 
innovatievermogen binnen de zorg groter dan ooit te voren. 
De medisch specialist 2025 levert een actieve bijdrage aan het 
ontwikkelen, beoordelen, implementeren en opschalen van innovaties 
in de zorg.

Ook dit thema verdient een toelichting; nauwelijks te bevatten is de omvang 
van en de snelheid waarmee de digitale databerg groter wordt. De hoeveel-
heid digitale data die 7,4 miljard mensen op deze aardbol samen dagelijks 
produceren overstijgt het astronomische getal van 2,5 triljoen, dat is 25 met 
18 nullen2. Negentig procent van alle digitale informatie op deze aardbol is 
niet ouder dan twee jaar. U kunt niet meer,“om bij te blijven”, alle bron- 
informatie tot u nemen. Deze informatie zal op een slimme manier voor  
u moeten worden bewerkt.

In november 2016 hield Richard Neville een voordracht in New York over 
draadloze monitoring van de bloedstroom. De patiënt hoeft in 2025 niet 
meer naar het ziekenhuis voor controle van de vaatreconstructie, zijn of 
haar “personalized MedAPP” signaleert dat het dagelijkse lopen de patiënt 
goed af gaat en signaleert ook dat de flow in de met sensoren uitgeruste 
stent in de weer doorgankelijk gemaakte bovenbeenslagader in rust en bij 
inspanning voldoende toeneemt. 
De voornaamste stuwende kracht achter de “persoonlijke MedAPP”, 
ontwikkeling is de enorme toename van de rekenkracht van de computer-
chip. Sinds 1971 is deze kracht met een factor 35.000 toegenomen, waarbij 
de hoeveelheid benodigde energie met een factor 90.000 is verminderd en 
het product 60.000 keer goedkoper is geworden3. Een goed voorbeeld van 
een zeer succesvolle spin-off van basaal onderzoek in Silicon Valley in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Wij staan bij de “MedAPP” ontwikkeling nog maar in de kinderschoenen. 
Ik ga u even meenemen in mijn fantasie. Vele essentiële functies van het 
lichaam kunnen nu al draadloos worden gemonitord. De technologie nodig 
voor deze monitoring kan zeer klein gemaakt worden en ondergebracht 
zijn in nanochips. Deze nano-fabriekjes kunnen, net als bij uw huisdier, 
onderhuids met een klein prikje wordt ingebracht. Van wearables naar 
insideables. 

2 NRC 24-12-2016
3 Thomas Friedman; thank you for being late.
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Uw “miniatuur gezondheidmonitor” communiceert draadloos met uw 
“persoonlijke MedAPP”. Ook vraagt uw “MedAPP” aan u met enige regel-
maat of u gevalideerde vragenlijsten over uw welbevinden in brede zin 
wilt invullen. Staat uw “persoonlijke MedAPP verkeerslicht” op groen dan 
heeft u een grote kans dat u goed in uw vel zit. Als uw gezondheidslicht op 
oranje gaat geeft uw MedApp u een advies. Bij rood licht zal uw medical 
coach actief contact met u opzoeken, natuurlijk alleen indien u deze 
mogelijkheid heeft ingesteld. 
Een deel van u zal nu mogelijk denken, wat een fantasie, deze redenaar 
is echt los van de werkelijkheid. Niets is minder waar, uw persoonlijke 
“MedAPP” komt eraan en de “technology driven” veranderingen in ons 
therapeutisch arsenaal gaan nog veel verder. Ik mag u eraan herinneren 
dat de Nobelprijs voor scheikunde 2016 is uitgereikt aan de Groningse 
biochemicus professor Ben Feringa voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling 
van moleculaire machines die onder andere ervoor kunnen zorgen dat 
slimme geneesmiddelen op de juiste plek in het lichaam worden afgeleverd. 
Oneerbiedig, een soort nano-POST.nl 
Vertaald naar mijn vakgebied betekent dit dat nanorobots in 2025 de 
vaatwandschade die is opgetreden door slagaderverkalking, dan nog in 
een omkeerbare fase, kunnen gaan herstellen. Uw “MedAPP” geeft u het 
signaal dat het tijd wordt “een vasculair nanorobotje tot u te nemen”. 
Het curriculum technisch geneeskundig is bij uitstek geschikt voor het 
verwerven van kennis en vaardigheden om succesvol en duurzaam invulling 
te kunnen geven aan de tweede kerntaak medisch specialist 2025. Een 
actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen, beoordelen, implementeren 
en opschalen van innovaties in de zorg. Met andere woorden, is mijn 
gedachte fantasie of wordt het werkelijkheid?

Het derde en vierde hoofdthema medisch specialist 2025 zijn .
3)   De maatschappelijke focus wordt verlegd van behandelen van 

ziekte naar bevorderen van gezondheid. De specialist 2025 biedt 
actief handvatten aan patiënt en maatschappij op het gebied van de 
preventie.

en
4)  In 2025 is de zorg volledig georganiseerd rondom de patiënt.  

De medisch specialist maakt deel uit van het netwerk rondom de 
patiënt, hij is een teamplayer en werkt flexibel met behulp van 
technologische mogelijkheden.
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Ter ere van het 60 jaar bestaan van de heelkundige opleiding in het 
Radboud Universitair Medisch Centrum werd in oktober jongstleden een 
symposium over de toekomst van de geneeskunde georganiseerd. De 
onderwerpen besproken in het middagprogramma “Qua Vadis 2025” 
oftewel “waar heen gaat gij” geeft een concrete invulling aan het derde en 
vierde hoofdthema’s medisch specialist 2025. 
Door mij samengevat; alle informatie die nu al over een persoon in de 
gehele zorgketen in de regio Nijmegen beschikbaar is, dus zonder muren 
tussen de 1e, 2e of welke lijn dan ook, wordt samengevoegd. Deze enorme 
brij aan gegevens wordt door slimme algoritmes gewogen. De patiënt 
zelf krijgt een belangrijke rol wat er met de gegevens wordt gedaan. 
De specialist kan in 2025 op het remote control dashboard van de aan 
hem toevertrouwde patiëntenpopulatie op afstand mee kijken hoe het 
met zijn populatie en met zijn individuele patiënt gaat. De grotendeels al 
geanalyseerde data zijn de basis voor een individueel advies aan de patiënt 
of zijn zorgketen, dit blijft gelukkig maatwerk. 

TECHNISCHE GENEESKUNDE
U zult het met mij eens zijn dat in minimaal 3 van de 4 hoofdthema’s 
medisch specialist 2025 technologische innovatie prominent is geïnte-
greerd. Professor Frans van Vught, de Rector Magnificus van deze univer-
siteit van 1997 tot en met 2004, had eind jaren ’90 al de intuïtie dat de 
combinatie van techniek en geneeskunde zeer veel kansen bood. Zijn 
intuïtie stond aan de wieg van opleiding Technische geneeskunde die, 
onder bezielende leiding van Heleen Miedema en Professor Peter Vooijs, 
vanaf 2003 tot wasdom is gekomen.
Bij de eerste voorlichting aan 6e jaars VWO leerlingen mocht ik mijn visie 
geven op welke wijze deze potentieel nieuwe professionals in de zorg hun 
weg zouden kunnen vinden in de tweede lijn.
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Ik schetste een beeld met de daarbij behorende dia’s van grote 
vaatoperaties die vervangen zouden worden door “het binnen de 
bloedvaten opbouwen van uitklapbare vaatprotheses ingebracht door 
kleine steekgaatjes” i.p.v. die grote bloederige sneden. De 6e jaars VWO 
leerlingen luisterden allen zeer aandachtig. Onder de toehoorders bij deze 
eerste voorlichtingsdag was naast de opleidingsdirecteur Heleen Miedema 
ook professor Frans van Vught, van huis uit planoloog en socioloog, 
aanwezig. Hij had heel weinig affiniteit met het door mij geschetste 
“bloederige beeld” van het mogelijke werkterrein van de afgestudeerde 
technische geneeskundige en hij sprak tot Heleen Miedema de woorden 
“zo jagen wij alle potentiële goede studenten technische geneeskunde 
weg, dit kan toch niet de bedoeling zijn”. Ook hier dus weer een voorbeeld 
van de twee cirkels van kennisdomeinen zonder veel overlap. Inmiddels 
heeft de technische geneeskundige zijn weg gevonden naar de kliniek en is 
binnen meerdere specialismen een zeer gewaardeerde schakel geworden 
tussen de basale wetenschapper en de medisch specialist en staat 
inderdaad nu ook aan het bed van de patiënt. Sinds 1 januari 2014 is de 
klinisch technoloog opgenomen in het BIG register met nagenoeg dezelfde 
bevoegdheden als een afgestudeerd arts. Voor beiden geldt dat ze om 
te handelen naast bevoegd ook aangetoond bekwaam in deze handeling 
moeten zijn.

De middencirkel, technische geneeskunde, gepositioneerd tussen de twee 
klassieke domeinen techniek en geneeskunde breidt, zeker nu ook in Delft 
een vergelijkbare opleiding is gestart, zich snel uit. De capaciteiten van de 
technisch geneeskundige worden nu breed herkend en erkend. Nog zeer 
recent sprak de voorzitter van de promotiecommissie, de hooggeleerde 
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heer Visser, tijdens de verdediging onder de Domtoren van het klinische 
georiënteerde proefschrift van een technisch geneeskundige4, de volgende 
woorden uit; “TG studenten zijn intelligenter dan geneeskunde studenten, 
dat is een feit”. Ik ben van mening dat deze uitspraak niet kan worden 
toegeschreven aan het mogelijk beperkte Utrechtse blikveld van deze 
hooggeleerde heer, maar dat de technische geneeskundigen inderdaad 
een zeer waardevolle plaats aan het verwerven zijn binnen specialistische 
behandelteams. 

DE OPLEIDING 
Verandering in de opleiding tot medisch specialist zijn van alle tijden. Ook 
de opleiding heelkunde heeft zich de afgelopen eeuw aangepast om de 
chirurgen in opleiding de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het 
ambacht duurzaam te kunnen uitoefenen te laten verwerven. Tot de jaren 
‘90 waren de stappen, die genomen moesten worden om chirurg te 
worden, vrij overzichtelijk en voor een ieder hetzelfde. Na een 6 jarige 
opleiding tot arts kon de jonge dokter solliciteren voor de opleiding chirurg. 
Na weer 6 jaar opleiding in het klassieke meester gezel model, kon de 
opleider heelkunde het C-briefje ondertekenen en de gezel werd inge-
schreven als algemeen chirurg in het BIG register. 

4 Anique Bellos-Grob. Verdediging Proefschrift. 22 december 2017, Universiteit Utrecht.
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Het eindproduct was redelijk uniform en herkenbaar voor de buitenwacht, 
een chirurg was een chirurg. Echter door de snelle introductie van nieuwe 
interventiemogelijkheden gingen chirurgen zich verder verdiepen en 
bekwamen in enkele onderdelen van het brede vak algemene heelkunde. 
De chirurgenclub ging differentiëren. De Nederlandse Vereniging voor 
Vaatchirurgie, opgericht in 1981, is hier een voorbeeld van.
De differentiaties werden sterk gestimuleerd door deze, zich profilerende 
dochters van de moedervereniging , de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde. De algemeen chirurg kon zich laten scholen in een specifieke 
aandachtsgebied en kon zo het certificaat van de wetenschappelijke 
vereniging van het betreffend aandachtsgebied verkrijgen. De opleiding tot 
chirurg werd met deze ontwikkeling met 2 jaar feitelijk verlengd tot 8 jaren.

Sedert 2012 worden chirurgen opgeleid binnen landelijke curriculum 
SCHERP. Na 2 jaar basis en 2 jaar vervolgopleiding heelkunde moeten 
de opleidelingen kiezen voor één van de zes erkende differentiaties. Na 
6 jaar succesvol doorlopen van de opleiding kunnen de jonge chirurgen 
worden geregistreerd en gecertificeerd als chirurg-differentiatie X-Y of Z. 
De algemeen chirurg bestaat niet meer! Het eindproduct van SCHERP is de 
gedifferentieerde pluriforme medische specialist. Er is een bont gezelschap 
aan de chirurgische eettafel aangeschoven.
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Als deze differentiatie aan het einde van de opleiding een feit is, is het 
een natuurlijke ontwikkeling dat ook de instroom differentieert. Ook de 
opleiding tot basisarts is niet meer “one size fits all”. In de masterfase 
kunnen de studenten gaan kiezen tussen verschillende afstudeerprofielen. 
Het snijdende profiel geeft de beste aansluiting voor een succesvolle start 
van de chirurgische vervolgopleiding. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat een aantal sterk klinisch georiënteerde technisch geneeskundige 
master studenten de mogelijkheid krijgen geboden om ook de master 
geneeskunde te behalen. Binnen de Radboud Universiteit Nijmegen 
is professor Harry van Goor, voorzitter van de commissie masterfase 
geneeskunde, en professor Kees van Laarhoven voornemens deze zij-
instroom binnen een pilot mogelijk te maken. Dit moet een twee richtingen 
stroom gaan worden, met als output een arts-klinisch technoloog of een 
klinisch technoloog-arts. Deze ontwikkeling verdient alle steun en zal een 
belangrijke bijdrage gaan leveren aan het realiseren van de vier thema’s 
Medische specialist 2025. 

De klassieke meester gezel opleiding, waar de chirurg in spé het trucje 
afkijkt van zijn opleider, maar ook de herregistratie van zittende chirurgen, 
die heden gebaseerd wordt op het aantal uren aanwezig zijn in de kliniek 
en het behalen van 200 scholingsuren per 5 jaar, zal deels worden vervang- 
en door het door “peers” toetsen van kennis en vaardigheden in een 
gesimuleerde dagelijkse praktijk. De Nederlandse Vereniging voor 
Vaatchirurgie, in nauwe samenwerking met het Experimental Centre 

CASH-3V 2016 DINER
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of Technical Medicine van deze Universiteit, geeft hier al sedert 2012 
een succesvolle invulling aan. Alle vaatchirurgen in spé moeten hun 
verworven kennis en vaardigheden demonstreren op met de werkelijkheid 
goed overeenkomende trainingsmodellen, onder supervisie van twee 
vaatopleiders uit verschillende regio’s. Het niveau van vooral de endo-
vasculaire skills van de jonge vaatchirurg is mede door de stimulans die 
van deze formatieve CASH-3V toetsing uitgaat, de afgelopen jaren sterk 
gestegen. Ik wil mij inzetten om dit opleidingsmodel van E-learning, 
skillslabtraining en klinische beoordeling door peers verder tot wasdom te 
laten komen. De uitkomst van de gerandomiseerde observer geblindeerde 
PROSPECT studie, op een prachtige wijze vorm gegeven door Gentse 
professor Isabel van Herzeele en haar promovenda Heidi Maertens, is de 
stimulans voor dit gedachtengoed. Belgische vaatchirurgen in opleiding 
maken minder fouten en werken voortvarender indien zij voorafgaande aan 
het zelf onder supervisie uitvoeren van endovasculaire interventies, eerst 
gerichte e-learning en training van de interventie op virtuele simulatoren 
hebben ondergaan5. 

ONDERZOEKSLIJNEN
In het derde deel van deze redevoering wil ik stilstaan bij onderzoekslijnen 
met wortels binnen de regio Twente en vertakkingen richting de Universiteit 
Twente. Voordat ik in meer in detail treed over deze onderzoeken, wil ik u 
toch niet de uitspraak van een gerenommeerd en door mij zeer gewaar-
deerde ingenieur werkzaam op deze universiteit onthouden. Hij sprak 
december jongstleden de volgende woorden; “op de UT heb je nu medisch 
onderzoek en echte science”. Ik hoop met de invulling van mijn leerstoel, 
een stevige brug te kunnen slaan tussen beide, medisch onderzoek en 
echte science. 
De onderzoek portefeuille vaatchirurgie MST richt zich voornamelijk op drie 
klinische domeinen; beenslagaderverstoppingen, lichaamsslagaderver-
wijdingen en doorbloedingsstoornissen van de darmen. Onze klinische 
cohort onderzoeken leveren naast inzicht in onze kwaliteit ook nieuwe 
vragen op. De vragen voortkomende uit dit klinische onderzoek kunnen de 
grond zijn voor basaal onderzoek. De uitkomsten van het basaal onderzoek 
kunnen weer aanleiding zijn tot translationeel onderzoek. MST, met haar 
grote en diverse patiëntenstromen, is goed geëquipeerd om aan trans-
lationeel en klinisch onderzoek een substantiële bijdrage te leveren. 

5 Maertens H. Simulation-based Endovascular Training: Ready for Prime Time? Proefschrift Universiteit Gent 2016
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VERNAUWEND BEENVAATLIJDEN 
Ik erken volmondig dat ik regelmatig op deze universiteit met technologieën 
in aanraking kom waar ik totaal niets van begrijp. Anderzijds hoor ik dat de 
ingenieur die met ons meekijkt op de hybride operatiekamer ons handelen 
met draden en katheters ook als het roeren in een black box ervaart. Ik 
kan u echter geruststellen dat ook in mijn ambacht achter elk advies of 
handeling een gedachte zit, soms met adequaat klinisch wetenschappelijk 
onderzoek onderbouwd, maar veelal gebaseerd op de zeer waardevolle 
ervaring en intuïtie van de gedegen opgeleide medisch specialist. 
Het is nu al en het wordt zeker een nog grotere uitdaging voor alle 
professionals werkzaam in de zorg, dan bedoel ik niet alleen de dokters, 
maar ook de managers, de verzekeraars, de beleidsmakers en zeker ook 
onderzoekers, om uit de veelheid aan technologische ontwikkelingen 
de juiste speerpunten te kiezen. Dit dilemma, het maken van de juiste 
keuzes uit het grote aanbod van nieuwe veelbelovende technologie, is 
onderwerp van een prille maar nu al vruchtbare onderzoekslijn die de 
vaatchirurgen MST opbouwen met de vakgroep Health Technology and 
Services Research onder leiding van professor Maarten IJzerman. Het 
project Value Based Decision Support to Prioritize Innovative Technologies 
for Vascular Surgery in the Hybrid Operating Theater met als karttrekker 
Friso Heslinga is een goed voorbeeld van het samenvoegen van twee 
totaal niet overlappende kennisdomeinen. De samenvoeging van de kennis 
van dit zeer diverse pluimage geeft handvatten welke technologische 
ontwikkelingen de grootste kans geven op nog verdere verbetering van 
de curatieve zorg in Nederland. Ik ben oprecht zeer verheugd, en de nauw 
betrokkenen weten heel goed waarom, dat de tweede poot van deze 
onderzoekslijn, de validatie van het op theoretische gronden gestoelde 
Macbeth model, met harde data van de werkvloer, wordt voortgezet door 
Marian Stokkers. 

Het is zeer lastig om te beoordelen of een herstel van de bloedvoor-
ziening bij een diabetische voet nog voldoende is om de wond te laten 
genezen en het been voor de patiënt te behouden. Samen met collega  
Sjef van Baal uit de Ziekenhuis Groep Twente, alom gerespecteerd expert 
op het gebied van de diabetische voet, en met de groep rondom prof 
Wiendelt Steenbergen en professor Riemert Slart wordt onderzoek verricht 
naar de toepassing van fotoakoestiek en laser speckle voor de beoordeling 
van de doorbloeding van de voet bij dreigend weefselverlies. 
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Met andere woorden, wat kan er nog herstellen en welk been is helaas 
niet meer te redden, en op welk niveau moet dan een amputatie worden 
verricht. Een aanvankelijk geslaagde revascularisatie van een bedreigd 
been kan ook weer dicht gaan zitten. Dit is veelal niet voorspelbaar. Een 
mogelijke nieuwe poot in deze onderzoekslijn is het bestuderen van de 
interactie tussen bloedstolling, medicatie en de vaatwand bij de individuele 
patiënt binnen het “Organ on Chip model” van professor Robert Passier 
en Andries van der Meer. Ik zie hier veel kansen.

In de nieuwbouw MST beschikken wij over de allernieuwste hybride 
operatiekamer. Met deze hoogwaardige Röntgen doorlichtingsapparatuur 
is het mogelijk de dunne draadjes, katheters, ballonnetjes en stents in de 
kleinste vaatjes in het onderbeen zichtbaar te maken. Dit zijn langdurige 
procedures. Vermindering van de Röntgenstralingsbelasting van patiënt 
en het behandelteam is één van onze speerpunten. Het toepassen van 
een laagveld MRI, waarbij gebruikt wordt gemaakt van onschuldige 
magnetische straling, is een mogelijk alternatief. Samen met de vakgroep” 
Magnetic detection and imaging” onder leiding van Bennie ten Haken is 
onderzoek gestart naar de mogelijkheden van visualisatie met laagveld  
MRI bij vaatinterventies. 
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LICHAAMSSLAGADERVERWIJDINGEN 
Naast de behandeling van vaatvernauwingen behoort ook de behandeling 
van vaatverwijdingen tot het dagelijkse werk van een vaatchirurg. Als de 
verwijding van de lichaamsslagader toeneemt, neemt ook de kans dat deze 
kapot gaat toe. De zeer bekende wetenschapper E=MC2 is aan de gevolgen 
van een geruptureerd aorta aneurysma overleden terwijl hij niet lang 
daarvoor, conform in die jaren geldende “state of the art”, behandeld was 
met een omwikkeling van de verwijde lichaamsslagader. Deze omwikkeling, 
met als doel de lichaamsslagader wand van buiten af te steunen, bleek niet 
de gewenste oplossing te zijn. 
Al in de jaren ’70 werden er in Enschede operaties verricht waarbij de 
verwijding in de lichaamsslagader werd uitgeschakeld door het inhechten 
van een plastic buis of broek. Deze operatie is een hele forse belasting 
voor de patiënt en ondanks dat de resultaten de afgelopen 30 jaar sterk zijn 
verbeterd, overlijden ook heden ten dage omstreeks 5 op de 100 preventief 
geopereerde patiënten aan de gevolgen van deze grote buikoperatie6. 

Midden jaren ’80 is in de toenmalige Sovjetunie door Nikolay Volodos de 
“binnenbandmethode” ontwikkeld voor de behandeling van de verwijde 
lichaamsslagader.

6 Dutch Surgical Aneurism Audit 2013-2015
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Bij deze techniek wordt de liesslagader gebruikt als een vierbaansweg 
naar de lichaamsslagader. Onder doorlichting wordt de met stents 
versterkte plastic prothese, die opgevouwen zit in een lange buis die de 
dikte heeft van minder dan een potlood, in het relatief normale deel van de 
lichaamslagader onder de nierslagaderen met haakjes gefixeerd. De radiaire 
kracht van de bovenste met het prothesemateriaal verbonden stents zorgen 
voor een adequate afdichting tussen de wand en de prothese. Daarna 
wordt de prothese verlengd met dunnere plastic buisjes tot in de beide 
bekkenslagaders. Hiermee is de verwijding van de buikaorta uit de circulatie 
gehaald. De resultaten van deze minimaal invasieve benadering zijn op 
korte termijn duidelijk beter dan de klassieke grote open buik operatie. De 
kans op overlijden na een geplande “binnenbandplaatsing in de aorta” is 
de afgelopen jaren in Nederland ruim onder de 2%. De meeste patiënten 
zijn, in plaats van de 2 weken in het verleden, nu nog maar 2 of 3 dagen 
opgenomen.

De achilleshiel van deze zogenaamde EVAR behandeling is dat met de 
jaren de hals van de lichaamslagader daar waar de prothese gefixeerd is, 
kan gaan uitzetten met als gevolg dat er weer lekkage naar de verwijding 
langs de prothese kan optreden en dus er ook weer een kans op kapot 
gaan van de lichaamsslagader bestaat. Stefan Rödel, nu werkzaam 
in het Martiniziekenhuis in Groningen, is gedurende zijn opleiding tot 
chirurg in MST gestart met onderzoek naar de klinische uitkomsten van 
de behandeling van de verwijde lichaamsslagader met de Anaconda 
endoprothese. Deze onderzoekslijn, vorm gegeven in nauwe samenwerking 
met Professor Clark Zeebregts, heeft al meerdere publicaties opgeleverd. 
Uit onze klinische observaties is duidelijk geworden dat de interacties 
tussen de wand van de lichaamsslagader en de plastic buis voorzien 
van stents geplaatst in die lichaamslagader invloed hebben op een 
duurzaam resultaat. Om meer inzicht te verkrijgen in deze interacties is 
in samenwerking met professor Kees Slump van de vakgroep Robotics 
and Mechatronics de LSPEAS7 studie gestart. Dit project is een goed 
voorbeeld van een succesvolle vervolg van een technische geneeskundige 
masteropdracht; Maaike Koenrades is in 2014 cum laude afgestudeerd 
op dit onderzoek en inmiddels heeft zij het LSPEAS project, weten uit te 
bouwen tot haar promotieonderzoek en de masterprojecten van meerdere 
technische geneeskunde studenten.

7 Longitudinal Study om Pulsatility and Expansion in abdominal Aortic Stentgrafts
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U ziet hier de visualisatie van haar werk. Zij heeft het segmentatie en 
beweging algoritme8 van Almar Klein dusdanig bewerkt dat de bewegingen 
die een endoprothese maakt gedurende één hartslag, op een hartslag 
getriggerde CT zichtbaar en tot op een fractie van een millimeter precies 
meetbaar zijn. Blauw betekent dat het betreffende punt van de prothese 
nauwelijks beweegt en rood betekent dat de stentprothese op dit punt 
gedurende de hartslag een traject van bijna 4 mm aflegt. Ook heeft deze 
methode de potentie om het krachtenspel op de prothese te kwantificeren. 
U moet zich realiseren dat als de prothese 10 jaar meegaat, en dat is echt 
niet lang als je de operatie ondergaat op je zeventigste, er bij een hartslag 
van 60 slagen per minuut de stentprothese bijna 33 miljoen keer een 
paar procent in- en uitzet, oftewel de bewegingen van één punt op de 
ring de afstand van 132 km kan overbruggen. U begrijpt dat deze “in vivo 
vermoeidheidtest” extreem hoge eisen stelt aan de metaallegering waaruit 
de stent is opgebouwd en aan het plastic van de prothese.

8  Almar Klein. Segmentation and motion estimation of stent grafts in abdominal aortic aneurysms.  
Proefschrift Universiteit Twente 2011
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De mogelijkheden voor het inbouwen van een nieuwe binnenband in 
de lichaamslagader nemen snel toe. We kunnen nu via de binnenband-
methode ook de zijtakken van de lichaamsslagader voorzien van plastic 
buisjes die weer verbonden worden met de hoofdprothese. Dan ontstaat 
er weer een heel ander krachtenspel. Ik ben zeer verheugd dat het gelukt 
is om in nauwe samenwerking met Michel Reijnen, Rijnstate Arnhem, 
Jean-Paul de Vries, Antonius Nieuwegein en Professor Clark Zeebregts, 
Universitair Medisch Centrum Groningen, een studie op te zetten die 
het krachtenspel optredend bij elke hartslag bij deze veel complexere 
endoprotheses gaat bestuderen. De bundeling van de ervaring aanwezig 
binnen onze vier grote vaatcentra, gekoppeld aan de kennis aanwezig op 
twee universiteiten biedt vele mogelijkheden voor succesvol translationeel 
en klinisch onderzoek.

DOORBLOEDINGSSTOORNISSEN VAN DE DARMEN 
Medisch Spectrum Twente is een expertcentrum voor de diagnostiek en 
behandeling van doorbloedingsstoornissen van de darmen. De afgelopen 
15 jaar zijn vier proefschriften uit deze onderzoekslijn succesvol verdedigd 
en hebben 29 peer review publicaties het licht gezien. 
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Het succes van deze onderzoekslijn heeft voornamelijk te maken met 
fenomeen “in het land der blinden is éénoog koning”. Ik zal u dit uitleggen.
Ik ben in 1996 in Leiden bij professor Hajo van Bockel gepromoveerd op 
diagnostische en therapeutische aspecten van maag-darm doorbloeding-
stoornissen. Laat nu het toeval optreden dat professor Jeroen Kolkman in 
1996 als MDL arts ook in MST komt werken en hij ook gepromoveerd is op 
hetzelfde onderwerp. Wij waren allebei éénoog en al snel bundelden wij 
onze krachten in de klinische multidisciplinaire werkgroep maag-darm 
ischemie met als “derde oog” de interventieradioloog Ad Huisman. 

Deze werkgroep heeft een enorme vlucht genomen. In MST bespreken wij 
per week minimaal 15 patiënten, vanuit het hele land verwezen, binnen 
onze werkgroep en bij ongeveer 1/3 hiervan stellen wij de diagnose maag-
darm-doorbloedingsstoornissen. 
In 2015 hebben Professor Jeroen Kolkman en ikzelf samen met de 
Erasmianen Professor Marco Bruno en Professor Hence Verhagen de 
Dutch Mesenteric Ischemia Studygroup opgericht. Het doel is om 
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in Nederland de krachten binnen dit zeldzame ziektebeeld te bundelen. 
Het is zeer verheugend dat inmiddels meerdere vaatcentra zich 
hebben aangesloten bij dit initiatief. Ik verwacht een zeer succesvolle 
samenwerking, de eerste gerandomiseerde multicentra studie naar het 
gebruik van al dan niet beklede vaatstents is inmiddels gestart.

De mens heeft drie darmslagaders, de bovenste gaat vooral naar het maag, 
lever, milt en twaalf-vingerige darmgebied, de middelste is als regel de 
grootste en voorziet naast de maag en alvleesklier ook de gehele dunne 
darm en een groot deel van de dikke darm van bloed. De derde en kleinste 
darmslagader voorziet het laatste deel van de dikke darm van bloed. Echter 
er zijn zeer veel anatomische variaties en alle drie de hoofddarmslagaders 
hebben ook nog veel onderlinge verbindingen, de zogenaamde collateralen. 
Deze verbindingen kunnen, bij een afsluiting van de oorsprong van een 
darmslagader zorgdragen dat er toch bloed naar de achterliggende organen 
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stroomt via de andere darmslagaders. De afvoer van nagenoeg alle bloed 
uit darm gaat via de poortader.
Het grote klinische belang van de verbindingen tussen de 3 hoofddarm-
slagaders is onderzocht door André van Petersen en was een belangrijk 
onderdeel van zijn proefschrift9, recent met succes verdedigd aan deze 
Universiteit. De diagnose chronische maag-darm ischemie blijkt echter, 
ondanks de beschikking over goede beeldvorming van de anatomie, toch 
lastig te stellen. Het verhaal van de patiënt; chronische buikpijn na het 
eten, gewichtsverlies, snel moe en defecatiestoornissen is zo aspecifiek 
en deze vier symptomen komen bij zoveel andere veel vaker voorkomende 
ziektebeelden ook voor, dat het aanwezig zijn van alle vier deze symptomen 
toch slechts maximaal 60% voorspellend is. 
Voor het stellen van de diagnose één-taks chronische maag-darm ischemie 
is het essentieel dat er een functietest is, die het verhaal van de patiënt 
koppelt aan de eventueel gevonden anatomische afwijking. Deze functie-
test, de maag-darm inspanningstonometrie, waarvoor de basis is gelegd in 
het proefschrift van professor Jeroen Kolkman, is in MST uitgegroeid tot de 
hoeksteen van de diagnostiek. 

Kort gezegd wordt met een ballonnetje de CO2 concentratie in de maag 
en eerste deel van de dunne darm gemeten en vergeleken met de CO2 
concentratie in het bloed. Als de darm te weinig bloed krijgt stijgt, door  
de zuurstofarme suikerverbranding, het melkzuur in de darmwand. 

9  Van Petersen AS. Chronic Mesenteric Ischemia with a focus on collateral circulation.  
Proefschrift Universiteit Twente, 2017

25



U kunt dit vergelijken met het verzuren van uw benen tijdens het hardlopen. 
De ophoping van lactaatzuur wordt in de darmwandcel deels omgezet 
in CO2 en water. De tonometer meet deze toename van de CO2, en dit 
is een maat voor het tekort schieten van de bloedvoorziening. Helaas is 
de tonometrie-test zeer arbeidsintensief en gevoelig voor fouten. We zijn 
daarom naarstig op zoek naar een alternatieve functietest die ook goed 
toepasbaar is in de andere vaatcentra binnen en buiten Nederland.

Er zijn gelukkig twee veelbelovende alternatieven, die beiden onderwerp 
zijn van studies die wij binnen de Dutch Mesenteric Ischemia Studygroup 
vorm geven. 

Het eerste project betreft de zoektocht naar biomarkers die de glazen 
bol moeten worden voor de maag-darmdoorbloeding. Juliëtte Blauw, 
nu chirurg in opleiding in het LUMC, heeft haar master geneeskunde 
doorlopen in ons ziekenhuis. In deze tijd is zij besmet geraakt met “het 
darmischemie virus”. Zij heeft inmiddels meerdere publicaties over dit 
onderwerp op haar naam staan en ook dit masterproject is inmiddels 
uitgegroeid tot een promotietraject. De nauw betrokkenen weten dat  
dit enig doorzettingsvermogen van haar heeft gevraagd. 
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Ook op deze plaats wil ik mijn oprechte respect hiervoor uitspreken en ik 
hoop, Juliëtte, dat wij nog jaren onze passie voor de darmischemie mogen 
delen. De backbone van haar onderzoek is de zoektocht naar biomarkers.
Dit biomarker project, waar wij onder andere samen met Loes Segerink 
van the Lab on a Chip vakgroep inhoud aan geven, heeft eind 2016 een 
voucher mogen ontvangen. Deze voucher maakt het mogelijk een “lab on 
Chip” model te creëren, die uiteindelijk meerdere biomarkers, verkregen uit 
een druppel bloed, in samenhang kan analyseren. Het idee is dat de uitslag 
van deze biomarkertest, die wederom in elk ziekenhuis in Nederland moet 
kunnen worden uitgevoerd, de kans gaat aangeven dat de patiënt met de 
acute of chronische buikklacht inderdaad een doorbloedingstoornis van de 
darm heeft.
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Het tweede veelbelovende alternatief voor de inspanningsmaagdarm 
tonometrie als functietest voor de doorbloeding van het maag-darm stelsel 
is de kernspinresonantie spectroscopie. Zoals gezegd gaat de afvoer 
van nagenoeg alle bloed uit de darm via de poortader, naar de lever toe. 
Dus deze poortader is een soort “riool” van de darm, alles wat in de darm 
gebeurt zou je in de poortader moeten kunnen meten. Als de darm te 
weinig bloed krijgt stijgt het melkzuur in de darmwand. Dit verhoogde 
lactaat wordt deels in de cel omgezet in CO2, maar een deel wordt ook 
via de poortader afgevoerd naar de lever. Het klonk in 2008 zo eenvoudig, 
met spectroscopie kan lactaat worden gemeten. Met MR-angiografie kan 
de poortader zichtbaar worden gemaakt, dus met de combinatie MR en 
spectroscopie zouden we in de poortader lactaat moeten kunnen meten. 
Samen met Bennie ter Haken heb ik in 2008 Marjanne IJmker mogen 
begeleiden bij haar TG-Master 2 opdracht. Op de 1,5 tesla MR van MST 
was een carbon fiets geïnstalleerd waarop twee gezonde vrijwilligers 
zich maximaal hebben ingespannen. De hypothese was dat wij dan in 
de poortader een verhoogde lactaatpiek zouden gaan meten omdat de 
fietsende benen een deel van het bloed dat bestemd was voor de darm 
zouden “stelen”. Hierdoor krijgt de darm te weinig bloed. Dit fenomeen, 
te weinig bloed naar de darm bij zware lichamelijke inspanning, is te zien 
na de marathon waarbij de winnaar juichend over de streep komt en de 
nummer twee “brakend” over de hekken hangt. 
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Weer terug naar onze proefopstelling; wij konden geen lactaat meten in de 
poortader. Echter het kon niet waar zijn dat er in het bloed in de poortader 
geen lactaat aanwezig was, dan zouden wij de fysiologie leerboeken 
moeten herschrijven. Deze negatieve meting betekende dat wij terug 
moesten naar de tekentafel. Na meerdere master 2 en master 3 stages 
lukte het de TG masterstudent Karin van Leersum in 2014 om, met de 
hulp van de groep rondom professor Arend Heerschap uit Nijmegen, in 
een realistische poortader proefopstelling met de MRS techniek lactaat in 
fysiologische concentraties te meten.

Na ruim één jaar windstilte is ook op dit gebied een samenwerking gestart 
met de Utrechtse groep rondom Professor Gert Jan de Borst en professor 
Dennis Klomp. Wij verwachten nog één ronde “biomedisch programmeren 
van de spectroscopie sequentie” nodig te hebben voordat er weer gefietst 
kan gaan worden op de MRI in MST. Een ambitieuze BMT student kan 
eventueel straks tijdens de borrel al de eerste afspraken maken met de bij 
dit project betrokken onderzoekers.
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WAAR GAAT SAMENWERKEN NAAR TOE?
The future ain’t what is used to be.10 De toekomst voorspellen is riskant,  
je kan er compleet naast zitten. Maar het is niet erg riskant om te voor-
spellen dat het concurrentiemodel in de zorg alleen zijn vruchten kan 
afwerpen als werkelijk bekend is welke duurzame gezondheidswinst in 
brede zin de geïnvesteerde euro heeft opgeleverd. Niet door te concurreren 
maar vooral door samen te werken kunnen wij in Regio Twente-Achterhoek 
en Salland, veel waarde voor onze patiënten blijven creëren, zowel in 
de hoog volume minder complexe zorg, als in de laag volume hoog 
complexe zorg. Ik roep dan ook de bestuurders van de ziekenhuizen in 
Almelo, Deventer, Doetinchem, Winterswijk en Enschede op visie en 
doortastendheid te tonen bij het stimuleren van een duurzame drempelloze 
samenwerking in het belang van de patiënt aan deze zijde van de IJssel. 
Deze samenwerking levert een adherentie van 1 miljoen mensen op die 
mogen, nee moeten kunnen rekenen, op drempelloze eerste, tweede en 
derde lijns gezondheidzorg, ondersteund door een universiteit die de visie 
en het lef had om de nu meerdere keren bekroonde opleiding Technische 
Geneeskunde tegen alle stromingen in, te starten. Het wordt tijd om door 
te pakken, chirurgen ZGT, SKB, Slingerland, MST en ook Deventer, laten 
wij hier ook stappen zetten. Meerdere specialismen in onze regio zijn ons 
al voorgegaan. Het wordt de hoogste tijd om te stoppen met snijden, maar 
over te gaan op het creëren van een naadloze anastomose tussen onze 
vakgroepen. 

10 Yoggi Berra
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DANKWOORD
Dames en heren, toekomende aan de afsluiting van deze redevoering,  
wil ik het college van Bestuur van deze Universiteit, maar ook de Raad  
van Bestuur van MST en de Stichting Vrienden van MST, oprecht 
bedanken voor het instellen van deze leerstoel en het vertrouwen dat u 
in mij uitspreekt, omdat ik op deze stoel mag gaan zitten. Op z’n Twents 
“ik heb er onmeuning veel zin an”. Ik dank mijn maten voor de vrijheid 
die wij elkaar geven om ons te kunnen ontwikkelen in dat waar wij ook lol 
in hebben. Dat is naast het mooiste ambacht ter wereld een zeer breed 
pallet aan activiteiten binnen en buiten de chirurgie in engere zin. Onze 
diversiteit moeten wij koesteren. Dit is mogelijk, en ik quote hier graag de 
voorzitter van onze wetenschappelijke vereniging professor Erik Heineman, 
“wanneer er sprake is van teamwork en tribework”11; het actief delen van 
een groepsdoel en loyaal zijn aan de individuen die de groep inhoud geven. 
Vele van u in deze zaal, maar nog veel meer dierbaren buiten deze zaal, zijn 
zeer belangrijk geweest bij de vorming van wat ik nu ben, misschien wel 
een lastig, eigenwijs mannetje. U en ik kunnen zich niet indenken wat het 
was geworden als vele van u, vanaf mijn jeugd tot op de dag van vandaag, 
mij niet steeds een spiegel voorhouden. Ik wil u voor deze onschatbare 
samenwerking oprecht bedanken. 

Als laatste hoop ik nog heel lang de mooiste vruchten te plukken van de 
belangrijkste samenwerking in mijn leven, mijn drie dames.

Ik heb gezegd.

Enschede, 30 maart 2017

11 Erik Heineman. Een pleidooi voor teamwork en tribework. NTvH 2017;26:4
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