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1. INLEIDING 
 

Beste chirurgen in opleiding, 

Welkom bij de CASH-cursus Endo (CASH 2 Endocriene chirurgie) voor de Heelkunde met als 

onderwerp endocriene chirurgie in volledige breedte.  

Wat zijn we blij dat er eindelijk live-onderwijs op locatie mogelijk is. Zo zal er gelukkig naast 

didactische momenten ook tijd en ruimte zijn voor sociale interactie en eindigen we de dag 

met een inspirerend interview van Jaap Bonjer. Als afsluiting wordt een borrel 

georganiseerd. 

We hebben daarom geen enkel digitaal element in het programma opgenomen om jullie 

helemaal te “dedigitaliseren”. Het wordt namelijk weer tijd voor 100%  echt onderwijs.  

In deze endocriene cursus ligt de focus op zes onderwerpen: neuro-endocriene tumoren, 

hypoparathyreoïdie, bijnierpathologie en hoe om te gaan met een incidentaloom, de 

behandeling van schildklierkanker en benige schildklierproblematiek.  

Wij danken bij voorbaat de sprekers die zich met veel enthousiasme hebben gecommitteerd. 

Endocriene chirurgie is de mooiste en meest delicate vorm van chirurgie en dat 

enthousiasme zullen zij op jullie proberen over te brengen.   

 

Bij voorbaat uitgaande van een leerzame en geslaagde dag, groeten wij vriendelijk, 

Cursus coördinatoren CASH-2 Endo 

Schelto Kruijff, chirurg UMCG, Groningen 

Ramon van Eekeren, chirurg Rijnstate, Arnhem 

 

NVvH Bureau 

Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 

Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

 

BENG 

Marlous van Bommel  

Julie Goossens 

Annemarie Kok 
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2. INHOUD CURSUS 
 

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

Onderwerp/module SCHERP thema’s 

Neuro-endocriene tumoren  15 (zwelling in de buik) 
20 (passageklachten onderste tractus digestivus) 
22 (acute buik) 
39 (maligne longpathologie) 
40 (zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum) 

Behandeling hyperparathyreoidie 2 (zwelling hoofd/halsgebied volwassenen) 

Bijnierpathologie 15 (zwelling in de buik) 

Diagnostiek en behandeling 
schildkliercarcinoom 

2 (zwelling hoofd/halsgebied volwassenen) 

Incidentaloom  15 (zwelling in de buik) 
23 (zwelling extremiteit) 
25 (huidtumoren) 
40 (zwellingen thoraxwand/pleura/mediastinum) 

Behandeling benigne schildklierpathologie 2 (zwelling hoofd/halsgebied volwassenen) 
 

 

 

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus: 

• heeft de deelnemer de meest recente en relevante informatie paraat over  

neuro-endocriene tumoren 

• kan de deelnemer de indicaties en gevolgen van de verschillende behandelstrategieën bij 

een patiënt met hypoparathyreoïdie benoemen 

• kan de deelnemer oorzaken en behandelingen benoemen van bijnier neoplasmata 

• kan de deelnemer een passend behandelplan maken voor een patiënt met een  

schildkliercarcinoom 

• kan de deelnemer een diagnostisch plan maken voor analyse van een incidentaloom 

• heeft de deelnemer inzicht in chirurgische indicaties bij benigne  

schildklierafwijkingen 
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4. PROGRAMMA 
 

 

 

  

Tijd Zaal Programma CASH 2 ENDO_ 9 november 2021 Spreker Groep

08.30 South blvd Ontvangst en inschrijving

09.00 - 09.10 B17 Welkom en inleiding Schelto Kruijff/Ramon van Eekeren 1,2,3

09.15 - 10.05 Workshopronde 1

 C25 WS A: Neuro-endocriene tumoren Els Nieveen van Dijkum 1

B17 WS B: Behandeling hyperparathyreoïdie Schelto Kruijff 2

C27 WS C: Bijnierpathologie Menno Vriens 3

10.05 - 10.25  Pauze

10.25 - 11.15 Workshopronde 2

C25 WS A: Neuro-endocriene tumoren Els Nieveen van Dijkum 3

B17 WS B: Behandeling hyperparathyreoïdie Schelto Kruijff 1

C27 WS C: Bijnierpathologie Menno Vriens 2

11.20 - 12.10 Workshopronde 3

C25 WS A: Neuro-endocriene tumoren Els Nieveen van Dijkum 2

B17 WS B: Behandeling hyperparathyreoïdie Schelto Kruijff 3

C27 WS C: Bijnierpathologie Menno Vriens 1

12.10 - 13.10  Lunchpauze

13.10 - 14.00 Workshopronde 4

C25 WS D: Diagnostiek en behandeling schildkliercarcinoom Walter Mastboom 1

C27 WS E: Incidentaloom Bert Bonsing 2

B17 WS F: Behandeling benigne schildklierpathologie Ramon van Eekeren 3

14.05 - 14.55 Workshopronde 5

C25 WS D: Diagnostiek en behandeling schildkliercarcinoom Walter Mastboom 3

C27 WS E: Incidentaloom Bert Bonsing 1

B17 WS F: Behandeling benigne schildklierpathologie Ramon van Eekeren 2

14.55 - 15.15 Pauze

15.15 - 16.05 Workshopronde 6

C25 WS D: Diagnostiek en behandeling schildkliercarcinoom Walter Mastboom 2

C27 WS E: Incidentaloom Bert Bonsing 3

B17 WS F: Behandeling benigne schildklierpathologie Ramon van Eekeren 1

16.05 - 16.10  Wrap-up en afsluiting Schelto Kruijff en Ramon van Eekeren 1,2,3

16.15 - 17.00 Rotonde College Tour met Prof. dr. J. Bonjer met alle CASH 2 groepen  1,2,3

17.00 Borrel
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Schelto Kruijff en Ramon van Eekeren 

 

Sprekers 

Schelto Kruijff is sinds 2013 werkzaam als oncologisch chirurg in het UMCG.  

Na zijn studie werkte hij in Nkhoma in Malawi en in het Royal North Shore Hospital in Sydney 

waar hij een endocrien fellowship deed. Hij doet onderzoek naar de chirurgische 

behandeling van endocriene aandoeningen en het gebruik van intra operatieve 

beeldvorming. Als NVCO bestuurslid met een onderwijs-portefeuille is Kruijff  

medeverantwoordelijk voor het onco CASH-onderwijs voor differentianten (CASH 3) en hij 

zet zich nu ook in voor CASH 2. 

 

Ramon van Eekeren is opgeleid en gepromoveerd in het Radboudumc en Rijnstate, en sinds 

2013 werkzaam als GE/oncologisch en endocrien chirurg in Rijnstate te Arnhem. Specifieke 

aandachtspunten betreffen mamma, hoofd/hals- en bijnierchirurgie en robotische 

rectumchirurgie. Naast bestuurslid van de werkgroep mammachirurgie en plaatsvervangend 

opleider, is hij mede organisator van de jaarlijkse masterclass Thyroid Surgery. Als lid van de 

DTCG zal hij zich inzetten voor de CASH-2 endo. 
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Neuro-endocriene tumoren 

Spreker: Els Nieveen van Dijkum 

 

Spreker 

Els Nieveen van Dijkum, hoogleraar chirurgie, in het bijzonder de endocriene chirurgie en 

voorzitter van ACcENT, Amsterdams Centrum voor Endocriene en neuro-endocriene 

Tumoren.  

 

Inhoud 

In deze sessie wordt ingegaan op de diagnostiek en behandeling van neuro-endocriene 

tumoren. Daarbij zal enige basiskennis over hormonen weer geactiveerd worden. Ook wordt 

ingegaan op het organiseren van de zorg voor patiënten met zeldzame tumoren. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• de algemene principes in de behandeling van neuro-endocriene tumoren benoemen en 

toepassen. De focus zal liggen op de gastro-enterpancreatische neuro-endocriene 

neoplasieën, waaronder appendix, dunne darm en pancreas NET. Basiskennis over 

epidemiologie, hormonale complicaties en organisatie van zorg worden hierin 

betrokken. 

 

Aanbevolen literatuur 

• Leerboek chirurgie, Gooszen, hoofdstuk 32 

 

Voorbereiding  

• In eigen ziekenhuis; opzoeken en meenemen protocol operatie van patiënt met carcinoïd 

syndroom. 

• In eigen Vrest; nagaan hoeveel appendectomiën je hebt verricht en hoe vaak er een NET 

in appendix aanwezig was? De pa meenemen (anoniem!) en nagaan wat het beleid is 

geweest. 

• Indien in eigen serie in Vrest geen enkele NET in appendix; navraag bij patholoog 

voorbeeld-verslag appendix NET en voorbeeld meenemen. 
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Behandeling hypoparathyreoïdie 

Spreker: Schelto Kruijff 

 

Spreker 

Zie Welkom en Inleiding. 

 

Inhoud 

In de sessie primaire hypoparathyreoïdie (pHPT) zal ik meer informatie geven over hoe de 

ziekte zich kan manifesteren, hoe je het diagnosticeert en uiteindelijk behandelt.  

P HPT is een zeer invaliderende ziekte voor patiënten en wordt door veel dokters vaak 

onderschat. Ook zegt de hoogte van het calcium vaak weinig over de ernst van de klachten.  

De behandeling kan zeer uitdagend zijn en in dit verhaal zullen zich enkele behandel-

dilemma’s voor doen waarbij we kunnen discussiëren hoe hiermee om te gaan. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel weet de deelnemer: 

• hoe de primaire hypoparathyreoïdie (pHPT) vast te stellen (wat is secundaire en tertiaire 

HPT)  

• wat de rol van beeldvorming en nieuwe technieken is 

• hoe de pHPT chirurgisch te behandelen  

• hoe om te gaan met behandeldillema`s 

• wat met name voorkomen zien te worden bij pHPT   

 

 

Aanbevolen literatuur 

• Richtlijn:  

JAMA Surg 

The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for Definitive Management of 

Primary Hyperparathyroidism  

Scott M Wilhelm 1, … Sally E Carty 16 

JAMA Surg 

 

• Overzichtstuk NtVG: 

[Diagnostic approach and treatment of primary hyperparathyroidism]. 

van der Plas WY, Noltes ME, Schaeffers AWMA, Brouwers AH, van der Horst-Schrivers ANA, 

Kruijff S.Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1870.PMID: 29241464 Review. Dutch. 

 

• Nieuwe technieken: 

Parathyroid Function Saving Total Thyroidectomy Using Autofluorescence and Quantified 

Indocyanine Green Angiography. 

Noltes ME, Metman MJH, Jansen L, Peeperkorn EWM, Engelsman AF, Kruijff  

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27532368/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27532368/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29241464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34179223/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34179223/
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Bijnierpathologie 

Spreker: Menno Vriens 

 

Spreker 

Prof. dr. Menno Vriens is endocrien oncologisch chirurg, opleider in het UMC Utrecht en lid 

van het dagelijks bestuur van de NVvH. Hij is (samen met collega Kruijff) voorzitter van de 

richtlijn bijniertumoren. Hij vindt dat iedere chirurg basale kennis van de bijnier en zijn 

ziektebeelden moet hebben. Bijnierchirurgie is een prachtig onderdeel van ons vak! 

 

Inhoud 

In deze sessie leer je de anatomie, fysiologie, ziektebeelden en operatie indicaties voor 

bijnierchirurgie kennen. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kent de deelnemer: 

• de anatomie, fysiologie, ziektebeelden en operatie indicaties voor bijnierchirurgie 

• de voor- en nadelen van de verschillende benaderingen 

 

Aanbevolen literatuur 

• Hoofdstuk bijnierchirurgie in het nieuwe Leerboek Chirurgie 

 

Voorbereiding  

• Bekijk de verschillende benaderingen van te voren (open, laparoscopisch 

transabdominaal, retroperitoneoscopisch) 
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Diagnostiek en behandeling schildkliercarcinoom 

Spreker: Walter Mastboom 

 

Spreker 

Walter Mastboom, oncologisch chirurg Medisch Spectrum Twente. 

 

Inhoud 

Introductie in de behandeling van het schildkliercarcinoom. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel weet de deelnemer: 

• wat  de standaard behandeling is van het goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom en 

wat de complicaties zijn die daarbij kunnen optreden 

 

Aanbevolen literatuur 

• Richtlijn: goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom (2015) en guideline  van de 

American Thyroid Association 

• www.youtube.com: behandeling schildkliercarcinoom (mastboom) en knobbel in de 

schildklier 

 

Voorbereiding  

Zie de aanbevolen literatuur en beantwoord de volgende vragen: 

• wat is de prognose van diverse vormen van schildkliercarcinoom 

• heeft papillair type altijd goede prognose 

• waaruit bestaat schildklierbiopsie (uitzonderingen?) 

• wanneer is radioactief iodium effectief 

• bezwaren radioactief iodium 

• waaruit bestaat follow up schildkliercarcinoom 

• behandeling metastasen 

 

  

http://www.youtube.com/
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Behandeling benigne schildklierpathologie 

Spreker: Ramon van Eekeren 

 

Spreker 
Zie Welkom en Inleiding. 
 

Inhoud 
Tijdens deze CASH-2 ENDO zal de module ‘behandeling van benigne schildklierpathologie’ 
ingaan op de verschillende chirurgische indicaties voor struma, therapie resistente Graves, 
toxische nodus en benigne adenomen. Daarnaast zal interactief een operatiestrategie 
worden besproken voor schildklierchirurgie met bijbehorende pitfalls en anatomische 
variaties.  
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer benoemen welke indicaties er zijn voor de operatieve behandeling van 
een struma 

• heeft de deelnemer inzicht in de behandeling van de ziekte van Graves 

• kan de deelnemer een stappenplan maken voor de operatieve benadering van de 
schildklier 

• kan de deelnemer benoemen welke anatomische variaties er zijn van schildklier en 
nervus laryngeus recurrens 

 
Aanbevolen literatuur 
Lees het bijgevoegde artikel in de bijlage 

• https://www.uptodate.com/contents/graves-hyperthyroidism-in-nonpregnant-adults-
overview-of-treatment 

• https://www.uptodate.com/contents/surgical-management-of-hyperthyroidism 

• https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-obstructive-or-substernal-goiter 
 
 
Take home messages 

• De indicatiestelling is de meest essentiële stap in succesvolle chirurgie bij benigne 
schildklier aandoeningen 

• Ben je bewust van verschillende anatomische variaties van de schildklier en verloop 
van nervus laryngeus recurrens 

  

https://www.uptodate.com/contents/graves-hyperthyroidism-in-nonpregnant-adults-overview-of-treatment
https://www.uptodate.com/contents/graves-hyperthyroidism-in-nonpregnant-adults-overview-of-treatment
https://www.uptodate.com/contents/surgical-management-of-hyperthyroidism
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-obstructive-or-substernal-goiter
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Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Schelto Kruijff en Ramon van Eekeren 

 

Inhoud 
Samenvatting en afsluiting van de cursus. 
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6. GROEPSINDELING 
 
  

Groep 1 

 Voornaam Tussenvoegsel  Achternaam 

Femke   Amelung 

Maikel   Bakens 

Catharina   Boersma 

Noor   Boogerd 

Linde   Busweiler 

Robert   Coebergh van den Braak 

Harm   Ebben 

Bas   Frietman 

Marcia   Gaspersz 

David   Hageman 

   

Groep 2 

 Voornaam Tussenvoegsel  Achternaam 

Hein   Handgraaf 

Maarten van Heinsbergen 

Yama   Issa 

Hamid   Jalalzadeh 

Anneke   Jilesen 

Gaelle   Kramer 

Tessa le Large 

Tesse   Leunissen 

Merel   Lubbers 

Daan   Mohede 

   

Groep 3 

 Voornaam Tussenvoegsel  Achternaam 

Martine   Moossdorff 

Thomas   Poels 

Marjolijn   Rots 

Nicole   Verheuvel 

Otis   Vrielink 

Fleur de Vries 

Djurre de Waard 

Emma   Westerduin 

Willem   Zwaans 
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7. LOCATIE EN PLATTEGROND 

 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 
Adres: 
Langelaan 3 
2211 XT Noordwijkerhout 
 
Met de auto: 
Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van Hotel Leeuwenhorst. 
Een routebeschrijving is hier te vinden. 
 
Met de trein: 
Vanaf station Leiden Centraal: neem bus 31 en stap uit bij Vuurbaak, Katwijk. Vanaf hier 
neemt u lijn 90 en stapt u uit bij Langelaan.  
Vanaf station Den Haag Centraal: neem bus 90 naar Lisse en stap uit bij Langelaan.  
 
 

8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
U wordt geacht bij aanvang van de cursusdag de presentielijst af te tekenen. Als u niet 
aanwezig bent bij de start van het programma, kunt u niet deelnemen aan de cursus.  
 
U moet bij binnenkomst uw vaccinatiebewijs (CoronaCheck-app) of een negatief 
testbewijs kunnen tonen! Indien u deze niet heeft, kunt u helaas niet toegelaten worden 
tot de cursus, conform de richtlijnen van de locatie. 
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. in te vullen en 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, als u de evaluatie hebt ingevuld, kunt u uw certificaat inzien en 
downloaden in uw persoonlijke omgeving op de NVvH- website.  
 
 
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 

 

 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst/plattegrond
mailto:opleiding@heelkunde.nlopleiding
mailto:cash@bengonline.nl

