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1. INLEIDING 
 

Beste aios, 

Welkom bij de CASH 2 cursus met als onderwerp GI-2: GE problemen die je niet dagelijks 

tegenkomt maar waarvan je altijd al wil weten wat te doen en vooral wanneer waar naartoe 

door te sturen. 

In deze cursus behandelen we GI thema’s die niet alledaags zijn voor de meeste GI-

chirurgen. Doel is om een overzicht te bieden waar je later in je praktijk iets aan hebt. Wat 

moet je met benigne levertumoren? Wanneer verwijs ik iemand met morbide obesitas naar 

een bariatrisch centrum? Kan een levertransplantatie zinvol zijn bij colorectale 

levermetastasen? Nieuwe richtlijn voor de behandeling rectumcarcinoom, wat betekent dat 

in de praktijk? Transplantatie van eilandjes bij pancreatitis, hoe zit dat? 

We hebben een aantal experts, die volledig met hun voeten in de praktijk staan, bereid 

gevonden om inspirerende praatje te gaan geven over deze onderwerpen.  

Hoewel zowel cursisten als cursuscoördinatoren snakken naar live-onderwijs op locatie met 

naast didactische momenten ook tijd en ruimte voor sociale interactie (lees: borrel), zijn we 

er hopelijk toch in geslaagd een meer dan acceptabel, digitaal alternatief te organiseren.  

 

Succes met de voorbereidingen en tot 8 juni! 

 

Met vriendelijke groet, 

Cursuscoördinatoren CASH 2 GI-2 

Anne Loes van den Boom – chirurg – UMCG 

Joris Erdmann – chirurg – Amsterdam UMC 

 

NVvH Bureau 

Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 

Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

BENG 

Marlous van Bommel  

Julie Goossens 

 

 

  



 

 4 

2. INHOUD CURSUS 
 

In deze cursus worden onderstaande thema’s uit SCHERP behandeld: 

 

SCHERP thema’s  

Thema 1 Zwelling of defect buikwand 

Thema 8 Wondbehandeling 

Thema 14  Morbide obesitas 

Thema 16 Galsteenlijden en icterus 

Thema 17  Chronische buikpijnklachten 

Thema 20 Passageklachten onderste tractus digestivus 

 

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus kan de deelnemer: 

• bij de complexe patiënt met open buik behandeling en mogelijk fistels de juiste 

behandeling kiezen 

• naast de diagnostiek en de (chirurgische) behandeling van morbide obesitas tevens de 

complicaties (van de behandeling) herkennen en behandelen 

• voor de chirurgische behandeling van pancreatitis de juiste indicatiestelling maken   

• de recent geüpdate richtlijn ten aanzien van het rectumcarcinoom hanteren en een 

indicatie stellen wanneer welke behandeling in te zetten 

• de indicaties stellen wanneer een levertransplantatie geïndiceerd is voor de behandeling 

van maligniteiten 

• de juiste diagnose stellen en hierbij een keuze maken in aanvullend onderzoek en 

indicatie stellen voor wel of geen (chirurgische) behandeling bij benigne leverafwijkingen  

 

 
Na afloop kan de deelnemer … opstellen 
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4. PROGRAMMA 
 

  

  Tijd 
 

Onderdeel Spreker 
  

 08.55 Online aanmelden  

1. 09.00 - 09.15 Welkom / Introductie / Uitleg Anne Loes van den Boom, UMCG 
Joris Erdmann, Amsterdam UMC 

2. 09.15 - 10.00 Open buikbehandeling en fistels Sijbrand Hofker, UMCG 

  10.00 - 10.10 Pauze  

3. 10.10 - 10.55 Bariatrische chirurgie, de basics en 
de complicaties 

Marijn Takkenberg, St. Antonius Ziekenhuis 

  10.55 - 11.05 Pauze  

4. 11.05 - 11.50 Benigne leverafwijkingen; 
diagnostiek en behandelopties 

Hendrik Marsman, OLVG 

  11.50 - 12.35 Lunchpauze  

5. 12.35 - 13.20 Pancreatitis en 
pancreastransplantatie 

Volkert Huurman, LUMC 

  13.20 - 13.30 Pauze  

6. 13.30 - 14.15 Rectumcarcinoom Brechtje Grotenhuis, NKI 

 14.15 - 14.25 Pauze  

7. 14.25 - 15.10 Levertransplantatie  Marieke de Boer, UMCG 

8. 15.10 - 15.25 Afsluiting Anne Loes van den Boom, UMCG 
Joris Erdmann, Amsterdam UMC 
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Anne Loes van den Boom en Joris Erdmann 

 

Sprekers 

Anne Loes van den Boom is opgeleid tot GE- en oncologisch chirurg in het Erasmus MC in 

Rotterdam en het Reinier de Graaf gasthuis in Delft. Na haar opleiding is zij begonnen aan 

een driejarig fellowship in het UMCG, waarbij naast GE/onco/HPB, de transplantatie 

chirurgie centraal staat. Gedurende haar opleiding en fellowship is zij hoofdonderzoeker van 

een grote nationale multicenter-studie gericht op de behandeling van appendicitis (APPIC) 

en heeft zij zitting gehad in de richtlijn commissie appendicitis. Tevens is zij lid van de 

werkgroep leverchirurgie.  

 

Joris Erdmann is HPB chirurg in het Amsterdam UMC. Zijn opleiding tot arts en chirurg volgde 
hij in Rotterdam en promoveerde daar op de diagnostiek en behandeling van galweg- en 
alvleesklierkanker. Na zijn opleiding werkte hij eerst als fellow en later enkele jaren als 
staflid “HPB en levertransplantatie”  in Groningen en Leiden. In Leiden was hij nauw 
betrokken bij het opzetten van het leverperfusie programma en de “Organ Preservation 
Room” voor optimaliseren van organen voor transplantatie. 
In het Amsterdam UMC heeft hij zich vrijwel volledig toegelegd op de behandeling van 
primaire lever tumoren in het bijzonder het (perihilaire) galwegcarcinoom. Als onderzoeker 
en begeleider van enkele promovendi houdt hij zich daarnaast bezig met leverfunctie en -
falen rond grote lever operaties, de diagnostiek en behandeling van galwegkanker en andere 
(goedaardige) tumoren van de lever. 
 

Inhoud 

Anne Loes en Joris zorgen voor een introductie van de cursus. Zij zullen kort uitleggen hoe de 

inhoud tot stand is gekomen en waarom het zo belangrijk is van “GI-niches” toch het een en 

ander op te steken. Gedurende de dag ondersteunen zij het interactieve verloop van het 

programma.  
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Open buikbehandeling en fistels 

Spreker: Sijbrand Hofker 

 

Spreker 

Sijbrand Hofker (1963) studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 

waar hij in 1988 zijn artsexamen behaalde. Hij was in 1992 werkzaam bij de Witwatersrand 

University Johannesburg in Zuid Afrika, kwam terug naar Nederland en volgde tussen 1993 

en 1996 zijn opleiding Chirurgie bij het AZG (het huidige Universitair Medisch Centrum 

Groningen) en van 1996- 1999 bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Van 1999 – 2001 was 

drs. Hofker fellow Abdominale Chirurgie, Transplantatie en Orgaandonatie in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen, hierna werd hij staflid in het UMCG. In  2001 was hij actief 

betrokken bij de start van dunne darm transplantaties en vanaf 2015 bij de buikwand 

transplantaties. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• indicaties voor open buik behandeling benoemen 

• toepassen hoe je breuken voorkomt na een open buik behandeling 

• benoemen hoe entero-atmosferische fistels ontstaan 

• beschrijven hoe entero-atmosferische fistels voorkomen kunnen worden 

 

Aanbevolen literatuur 

Dis Colon Rectum 2016 May;59(5):471-5. A Mechanical Explanation for the Development of 

Enteroatmospheric Fistulas in Open Abdomen, I T A Pereboom , H S Hofker 

 

Take home point 

Open buik behandeling kan levensreddend zijn en met de juiste zorg kan de morbiditeit 

beperkt blijven. 

 

  



 

 8 

 

Bariatrische chirurgie, de basics en de complicaties 

Spreker: Marijn Takkenberg 

 

Spreker 

Marijn Takkenberg is bariatrisch- en colorectaal chirurg in het St. Antonius Ziekenhuis in 

Nieuwegein. Zijn opleiding heeft hij gevolgd in regio III (LUMC), waarna hij in het Bariatrisch 

Centrum Zuidwest Nederland (Bergen op Zoom) een fellowship bariatrische chirurgie heeft 

gevolgd. 

 

Inhoud 

Bariatrie vormt een belangrijk deel van de chirurgische GI praktijk in Nederland. Door 

centralisatie van deze zorg in enkele ziekenhuizen komt niet iedereen in haar opleiding in 

contact met deze specifieke patiëntengroep en zorg. In deze cursus leer je welke patiënten 

mogelijk baat hebben bij bariatrische chirurgie en ben je beter voorbereid als je onverwacht 

in je praktijk geconfronteerd wordt met een GI morbide obese patiënt of en patiënt na 

bariatrische chirurgie die zich presenteert met een complicatie bij jou op de SEH. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• beschrijven wat morbide obesitas en metabool syndroom zijn 

• benoemen wat de meest voorkomende bariatrische ingrepen zijn en beschrijven hoe 

deze de anatomie veranderen 

• benoemen wat de korte- en lange termijn complicaties van de verschillende bariatrische 

ingrepen zijn 

• beslissen welke pathologie doorverwezen dient te worden naar een bariatrisch centrum 

(en welke niet) 

 

Aanbevolen literatuur 

Zie bijgevoegde PDF (Current Surgical Therapy, Thirteenth Edition. Hoofdstuk Management 

of Morbid Obesity) 

 

Take home point 

Postoperatieve bariatrische complicaties dienen bij voorkeur in het eigen bariatrisch 

centrum of na overleg met het referentiecentrum te worden behandeld. 

 

 

 

 

 



 

 9 

Benigne leverafwijkingen; diagnostiek en behandelopties 

Spreker: Hendrik Marsman 

 

Spreker 

Hendrik Marsman is chirurg in het OLVG met als aandachtsgebieden HPB, colorectaal, 

bariatrische chirurgie. 

 

Inhoud 

Benigne levertumoren en cysten (BLTC’s) komen frequent voor maar vormen meestal geen 

indicatie voor chirurgische interventie. In deze cursus leer je welke BLTC’s wel en niet 

mogelijk chirurgische behandeling behoeven en welke ingrepen specifiek in een HPB 

centrum moeten worden uitgevoerd, of juist niet. 

 

Leerdoel 

Na afloop van dit onderdeel kent de deelnemer de incidentie, radiologische kenmerken en 

behandelopties van de meest voorkomende benigne leverafwijkingen. 

 

Aanbevolen literatuur 

• EASL Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumours. 

Hepatology 2016; vol 65 

• New insights in the management of Hepatocellular adenoma. AJ Klompenhouwer et al, 

Liver International 2020; vol 40 

• ACG clinical guideline: The diagnosis and management of focal liver lesions. JA Marrero 

et al, Am J Gastroenterology 2014; vol 109 

• Radiologyassistent.nl, “Liver” 
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Pancreatitis en pancreastransplantatie 

Spreker: Volkert Huurman 

 

Spreker 

Dr. Volkert Huurman heeft na zijn studie Geneeskunde promotieonderzoek gedaan naar 

pancreastransplantaties aan het LUMC en Harvard Medical School (VS), en is opgeleid tot GE 

chirurg in LUMC en HMC. Na een fellowship transplantatiechirurgie werkt hij sinds 2016 als 

staflid transplantatie en HPB chirurgie in het LUMC. Hij houdt zich bezig met 

hepatopancreaticobiliaire chirurgie, lever-, nier- en pancreastransplantatie en multiple 

orgaandonatie procedures.  

Inhoud 
In deze sessie gaan we in op minder vaak voorkomende, benigne chirurgie van het pancreas. 
Hierbij wordt dus niet het pancreascarcinoom behandeld. We richten ons op de chirurgie 
voor (voornamelijk) chronische pancreatitis, en pancreas- en eilandjes van 
Langerhanstransplantatie als behandeling voor diabetes type 1. 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• verschillende chirurgische behandelingen beschrijven voor acute en chronische 

pancreatitis 

• zich globaal een mening vormen over indicaties en verwijzing van pancreatitispatiënten 

naar een gespecialiseerd centrum 

• de meest voorkomende indicaties voor pancreas- en Eilandjes van 

Langerhanstransplantatie noemen 

• de chirurgische procedures totale pancreatectomie en eilandjes autotransplantatie 

(TPIAT) en (nier)pancreastransplantatie (PTX) beschrijven 

• omgaan met patiënten die (elders) deze behandelingen hebben ondergaan en indien 

nodig acute maatregelen nemen 

 

Aanbevolen literatuur 

Pancreatitis: 

• Acute pancreatitis 

Zie bijgevoegde PDF (Boxhoorn L, Voermans RP, Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, 

Boermeester MA, van Santvoort HC, Besselink MG.Lancet. 2020 Sep 5;396(10252):726-734. 

doi: 10.1016/S0140-6736(20)31310-6.) 

 

• Pain relief in chronic pancreatitis: endoscopic or surgical treatment? a systematic review 

with meta-analysis 

Zie bijgevoegde PDF (Mendieta PJO, Sagae VMT, Ribeiro IB, de Moura DTH, Scatimburgo 

MVCV, Hirsch BS, Rocha RSP, Visconti TAC, Sánchez-Luna SA, Bernardo WM, de Moura 

EGH.Surg Endosc. 2021 May 4. doi: 10.1007/s00464-021-08515-w) 
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• Total pancreatectomy and islet autotransplantion for chronic and recurrent acute 

pancreatitis,  

Zie bijgevoegde PDF (McEachron KR, Bellin MD.Curr Opin Gastroenterol. 2018 

Sep;34(5):367-373. doi: 10.1097/MOG.0000000000000458.) 

 

Pancreastransplantatie: 

• www.uptodate.com , zoekwoord ‘pancreas transplantation’, of kopieer deze link:  

https://www.uptodate.com/contents/pancreas-and-islet-transplantation-in-diabetes-

mellitus?csi=556c0098-e682-432c-b4b6-5f23614278d9&source=contentShare  

 

• Online videocursus: www.coursera.org . Clinical kidney, pancreas and islet  

transplantation, hoofdstuk 2.5, of kopieer onderstaande link. Video vanaf ca 3:10 gaat over 

chirurgische techniek van pancreast 

https://coursera.org/share/ef397b2aebcb28d16674f1b180634224  

 

Take home points 

• Chirurgische behandeling van pancreatitis heeft zich ontwikkeld van maximaal- naar 

minimaal invasief. In geselecteerde gevallen van chronische pancreatitis is chirurgische 

drainage nodig en nog minder vaak totale pancreatectomie. Recente ontwikkelingen 

maken het mogelijk om in die gevallen Eilandjes van Langerhans te isoleren en te 

autotransplanteren  (TPIAT), waardoor ernstige diabetes kan worden voorkomen. 

• Pancreastransplantatie is een complexe chirurgische procedure voor patiënten met 

ernstige type 1 diabetes. Het is de enige bewezen techniek die blijvende genezing 

betekent van diabetes type 1. Adequate donorselectie en indicatiestelling, en 

zorgvuldige voorbereiding en chirurgische techniek, zijn essentieel om een goed 

resultaat te bereiken. 

 

 

 

  

http://www.uptodate.com/
https://www.uptodate.com/contents/pancreas-and-islet-transplantation-in-diabetes-mellitus?csi=556c0098-e682-432c-b4b6-5f23614278d9&source=contentShare
https://www.uptodate.com/contents/pancreas-and-islet-transplantation-in-diabetes-mellitus?csi=556c0098-e682-432c-b4b6-5f23614278d9&source=contentShare
http://www.coursera.org/
https://coursera.org/share/ef397b2aebcb28d16674f1b180634224
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Rectumcarcinoom 

Spreker: Brechtje Grotenhuis 

 

Spreker 

Dr. Brechtje Grotenhuis, oncologisch colorectaal chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek, 

met specifieke interesse in het rectumcarcinoom. 

 

Inhoud 

De behandeling van het rectumcarcinoom: alles wat je wilt weten over neoadjuvante 

therapie, operatie mogelijkheden en orgaansparende behandelopties. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• benoemen waarom er indicatie is voor een neoadjuvante behandeling van het 

rectumcarcinoom, en wanneer er voor welke vorm wordt gekozen  

• afwegen welke operatie er voor welke tumor uitgevoerd moet worden 

• de voor- en nadelen benoemen van orgaansparende behandelopties 

• een behandelplan voor een patiënt met een rectumcarcinoom opstellen 

 

Aanbevolen literatuur 

• Richtlijnendatabase colorectaal carcinoom, module 6 primaire behandeling 

rectumcarcinoom, in bijzonder 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en 6,14 

• Artikel wait-and see long term outcome data IWWD (Van de Valk, Beets et al, Lancet 

2018) 
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Levertransplantatie 

Spreker: Marieke de Boer 

 

Spreker 

Marieke de Boer studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen en haalde in 

1999 haar artsexamen. Zij volgde haar opleiding chirurgie in het Medisch Spectrum Twente 

te Enschede en het UMCG te Groningen en is sinds 2007 staflid Hepatobiliaire Chirurgie en 

Levertransplantatie bij de afdeling chirurgie van het UMCG. Zij is tevens opgeleid in de Living 

Donor Levertransplantatie in het Queen Mary Hospital te Hong Kong op de afdeling HPB 

chirurgie en Levertransplantatie. In 2015 is zij gepromoveerd op het onderwerp 'Impact of 

Hemostasis and Blood Loss on Outcome after Liver Surgery' aan de medische faculteit van de 

Rijksuniversiteit Groningen (promotores prof. R.J. Porte en prof. T. Lisman). Binnen haar 

vakgebied ligt Marieke’s focus bij living donor levertransplantatie, galwegtumoren, complexe 

leverchirurgie en minimaal invasieve leverchirurgie. Samen met collega’s uit Leiden en 

Rotterdam schreef ze de landelijke richtlijn levertransplantatie voor CRLM.   

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• indicaties voor levertransplantaties benoemen 

• benoemen dat in selectieve gevallen een levertransplantatie een optie is voor CRLM 

 

Aanbevolen literatuur 

Zie bijgevoegde PDF 

 
 

Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Anne Loes van den Boom en Joris Erdmann 

 

Inhoud 

Samenvatting van de take home messages en afsluiting van de cursus. 

 

  



 

 14 

6. GROEPSINDELING 

 
DEELNEMERS 

Burbach 
 

Maarten 

Coebergh van den Braak 
 

Robert 

Dingemans 
 

Siem 

Frouws 
 

Martine 

Groof de Joline 

Hoogstins 
 

Charlotte 

Issa 
 

Yama 

Janki 
 

Shiromani 

Kroese 
 

Leonard 

Nell 
 

Sjoerd 

Noordman 
 

Bo Jan 

Olthof 
 

Dominique 

Olthof 
 

Pim 

Rijn 
 

Rianne 

Schiphuis 
 

Jorinde 

Schreuder 
 

Marthe 

Smaalen van Tim 

Steensel van Sebastiaan 

Steunenberg 
 

Stijn 

Trumpi 
 

Kari 

Uittenbogaart 
 

Martine 

Vries de Rob 

Vugt van Jeroen 

Waard de Djurre 

Wezenbeek van Martin 

Zwaans 
 

Willem 
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7. LOCATIE  
 
Locatie 
De cursus wordt online verzorgd vanuit de Domus Medica door de cursuscoördinatoren en 
waarbij de sprekers vanaf een eigen locatie inbellen. Cursisten kunnen de cursus volgen 
vanaf een willekeurige locatie. Een goede internetverbinding is hiervoor belangrijk. We 
adviseren de cursus te kijken via een device zoals een pc/laptop of tablet/iPad. Het gebruik 
van een mobiele telefoon raden we niet aan i.v.m. de beperkte schermgrootte. Naast de 
presentaties zijn interactieve onderwijsvormen opgenomen in het programma, zoals chat, 
polls en subruimten (Break Out Rooms). 
Gebruik een headset of oortjes om het geluid te optimaliseren. 
 
Zet de microfoon gedurende de Zoom-delen op “mute” en de camera aan. Log in op een 
eigen device. Dit is belangrijk, omdat we tijdens de cursus uiteen kunnen gaan in virtuele 
subruimten.  
 
Inloggen 
Op dinsdag 8 juni kunt u inloggen vanaf 08.55 uur. Wij verzoeken u om uiterlijk om 09.00 uur 
ingelogd te zijn; het programma start stipt om 09.00 uur. 
 
Ga naar link om in te loggen. 
 
Maandag 7 juni ontvangt u nog een e-mail ter herinnering.  
 
Let op: Zoom wordt niet ondersteund vanuit het VUmc of het AMC en mogelijk niet vanuit 
meerdere ziekenhuizen op de computers van het ziekenhuis. Het is wel mogelijk op een 
eigen laptop/computer die verbonden is met de wifi van het ziekenhuis. 
 
Interactie tijdens de cursus 
Het volgen van een online cursus vraagt om interactie via het scherm. De coördinatoren 
bespreken opmerkingen en vragen die in de chat gesteld worden en kijken naar de 
resultaten van polls. Doe zo actief mogelijk mee, op deze manier benaderen we het meest 
een fysieke bijeenkomst met zoveel mogelijk interactie en bereiken we een zo groot mogelijk 
leereffect. 
  

https://demedischspecialist-nl.zoom.us/j/7827138910?pwd=Q2ZzbFgxQUgxMExmc25mRjR4T1JZUT09
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8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
Uw aanwezigheid tijdens de cursusdag wordt verwerkt in een presentielijst. Als u niet 
aanwezig bent bij de start van het programma, kunt u niet deelnemen aan de cursus.  
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank. Uw mening wordt erg op prijs 
gesteld; wij nemen uw input mee bij de organisatie van de volgende editie. 
 
Certificaat van deelname 
Na afloop van de cursus ontvangt u digitaal een certificaat van deelname aan de cursus. 
 
Vragen m.b.t. de CASH cursussen 
Bureau NVvH - Esther Jacobs 
E-mail: opleiding@heelkunde.nl  
085 - 04 81 469 

Vragen m.b.t. uw aanmelding 
B.E.N.G! – Marlous van Bommel 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 202 43 441 

 
 
 

mailto:opleiding@heelkunde.nl
mailto:cash@bengonline.nl

