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1. INLEIDING 
 

Beste aios, 

Welkom bij de CASH-cursus GI-1 voor de Heelkunde met als onderwerp Gastro Intestinale 

chirurgie.  

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

didactische momenten ook tijd en ruimte voor sociale interactie (lees: borrel)! Met nog 1 

online sessie in het programma zijn we er hopelijk in geslaagd een meer dan acceptabel live, 

semi-hybride en leerzame CASH te organiseren.  

In deze GI-cursus ligt de focus op zes onderwerpen: proctologie, herniologie, appendicitis, 

hematemesis, adhesies en ACNES. Wij danken bij voorbaat de experts in the field die zich 

met veel enthousiasme hebben gecommitteerd als spreker en zijn ook zeer benieuwd naar 

jullie feedback na afloop van de cursus. 

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

 

Cursuscoördinatoren CASH  

Anne Loes van den Boom, chirurg UMCG 
Johan Lange jr, chirurg UMCG 
 
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: 

 

SCHERP thema’s  

Thema 1  Zwelling of defect van de buikwand 

Thema 17 Chronische buikpijnklachten 

Thema 18  (Peri-)anale klachten 

Thema 21 Bloedverlies tractus digestivus 

Thema 22  Acute buik 

 

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus: 

• kan de deelnemer ACNES als reden van chronische pijn verklaren en de specifieke 

behandeling opstellen 

• kan de deelnemer de meest frequente aandoeningen van de proctologie benoemen en 

een passend behandelplan maken 

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

een patiënt met een hernia benoemen 

• kan de deelnemer oorzaken en behandelingen benoemen voor een patiënt met een 

bovenste tractus digestivus bloeding 

• heeft de deelnemer de meest recente en relevante informatie met betrekking 

ziektebeelden van de appendix paraat 

• kan de deelnemer chronische buikklachten herkennen die verband kunnen hebben met 

adhesies 
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4. PROGRAMMA 
 

  

Tijd Zaal Programma Docent Groep

09.00 Ontvangst en inschrijving

09.45 - 10.00 Zaal 1 Plenaire start, algemene inleiding Johan Lange, Anne Loes van den Boom allen

 Werkgroepen ronde 1

10.05 - 10.55 Zaal 1 WG 1: Hernia chirurgie en Mattenkunde Eva Deerenberg 1

Zaal 2 WG 2: Procto Charlotte Molenaar 2

10.55 - 11.10  Koffiepauze  

11.10 - 12.00 Werkgroepen ronde 2

Zaal 1 WG 1: Hernia chirurgie en Mattenkunde Eva Deerenberg 2

Zaal 2 WG 2: Procto Charlotte Molenaar 1

12.00 - 13.00  Lunchpauze  

13.00 - 13.50 Plenair 

Zaal 1
Chronische buikklachten na operatie en 

adhesies (digitale presentatie)
Richard ten Broek allen

13.50 - 14.40 Werkgroepen ronde 3

Zaal 1 WG 1: ACNES Rudi Roumen 1

Zaal 2 WG 2: Hematemesis Jan Willem Haveman 2

Zaal 3 WG 3: Appendicitis Ramon Gorter 3

14.40 - 14.55  Pauze

14.55 - 15.45 Werkgroepen ronde 4

Zaal 1 WG 2: Hematemesis Jan Willem Haveman 1

Zaal 2 WG 3: Appendicitis Ramon Gorter 2

Zaal 3 WG 1: ACNES Rudi Roumen 3

15.45 - 16.35 Werkgroepen ronde 5

Zaal 1 WG 3: Appendicitis Ramon Gorter 1

Zaal 2 WG 1: ACNES Rudi Roumen 2

Zaal 3 WG 2: Hematemesis Jan Willem Haveman 3

16.35 - 16.50 Zaal 1 Afsluiting Johan Lange, Anne Loes van den Boom allen

17.00 Borrel   
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Anne Loes van den Boom en Johan Lange 

 

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 en heeft 

zij zitting gehad in de richtlijn commissie appendicitis. Vanaf december 2021 zal zij als fellow 

advanced colorectale chirurgie werkzaam zijn in het Antoni van Leeuwenhoek te 

Amsterdam. 

 

Johan Lange is in het voormalige AMC te Amsterdam opgeleid en is inmiddels alweer 10 jaar 

als GE – en transplantatiechirurg werkzaam in het UMCG. Specifieke klinische speerpunten 

binnen de GE-chirurgie betreffen IBD, complexe buikwandbreuken en darmfalen. Naast 

hoofdredacteur van het NTvH en plaatsvervangend opleider binnen Regio 6 is hij bestuurlijk 

actief binnen diverse nationale gremia. Als NVGIC-bestuurslid met een onderwijs-

portefeuille is Lange sinds een aantal jaren medeverantwoordelijk voor het GE-CASH-

onderwijs voor differentianten (CASH 3) en zal hij zich nu ook inzetten voor CASH 2.  

 

 

Procto 

Spreker: Charlotte Molenaar 

 

Spreker 

Charlotte Molenaar is opgeleid tot chirurg in het VU Medisch Centrum in Amsterdam en het 

Medisch Centrum Alkmaar (1995-2001). Na haar opleiding heeft zij in het MCA in Alkmaar en 

in het OLVG in Amsterdam als chirurg gewerkt. 

Zij ontwikkelde zich verder in kijkoperaties van de buik en de chirurgie van de maag en 

darmen. Sinds januari 2015 is zij ook lid van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift 

voor Heelkunde. Zij is tevens directeur van de Proctos Kliniek.  

  

Inhoud 

Tijdens deze CASH cursus Procto worden casussen met alledaagse proctologische pathologie 

besproken om de rode vlaggen sneller te herkennen en gedifferentieerder na te denken over 

diagnostiek en behandeling. Daarbij wordt de aanvullende waarde voor de chirurg van 

echografisch onderzoek van anus en bekkenbodem geïllustreerd. De focus ligt tijdens deze 

cursus op de peri-anale fistel, anale pijn en hemorroiden 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
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• benoemen hoe een peri-anaal abces herkend kan worden en de juiste techniek voor 

drainage toepassen 

• verklaren waarom pre-operatieve diagnostiek bij het plannen van een fisteloperatie 

zinvol is 

• de differentiaal diagnose van anale pijn benoemen en beschrijven welke diagnostiek en 

behandeling zinvol is 

• benoemen welke aspecten belangrijk zijn bij hemorroiden en wat de pitfalls zijn voor de 

chirurg 

 

Aanbevolen literatuur 

Lees het bijgevoegde artikel in de bijlage: 

• Management of Common Benign Anorectal Disease: What All Physicians Need to Know 

 

Take home points 

• neem de patiënt met anale klachten serieus en vraag supervisie van een proctologisch 

geïnteresseerd chirurg 

• niet iedere aambei hoeft geligeerd te worden 

 

 

Hernia chirurgie & Mattenkunde 

Spreker: Eva Deerenberg 

 

Spreker 

Eva Deerenberg is gastro-intestinaal en buikwand chirurg in het Franciscus Gasthuis en 

Vlietland ziekenhuis in Rotterdam. Zij heeft een fellowship complexe buikwandchirurgie 

voltooid in Charlotte, NC, USA en is een actief lid van de Dutch and European Hernia Society.  

 

Inhoud 

Tijdens deze werkgroep zullen we ingaan op de indicaties voor open, laparoscopische en 

robotische buikwand chirurgie. Er is wordt dieper ingegaan op prehabilitatie, overwegingen 

bij de vruchtbare vrouwelijke patiënt en de meer complexe operatie technieken. Ook de 

karakteristieken van verschillende soorten matten komen aan bod.  

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• de voor- en nadelen en indicaties benoemen van open, laparoscopische en robotische 

hernia chirurgie 

• de invloed van comorbiditeit van de patiënt bij hernia chirurgie adequaat inschatten 

• kiezen voor de juiste soort mat voor verschillende soorten hernia’s 

 

Aanbevolen literatuur 

• Henriksen NA et al, Guidelines for the treatment of umbilical and epigastric hernias from 
the European Hernia Society and Americas Hernia Society. Br J Surg 2020;107:171-190. 
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• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/littekenbreuken/startpagina_-
_littekenbreuken.html 

• https://apps.apple.com/nl/app/cedar-ventral-hernia/id830530974 
 

Take home points 

• Prehabilitatie heeft grote invloed op de uitkomsten van complexe hernia chirurgie 

• Robotische chiurgie heeft een specifiek indicatie gebied 

 

 

Chronische buikklachten na operatie en adhesies 

Spreker: Richard ten Broek 

 

Spreker 

Richard ten Broek is werkzaam in het RadboudUMC, hij promoveerde in 2013 op het 

onderwerp post-operatieve adhesies. Momenteel begeleidt hij een onderzoeksgroep van 7 

promovendi op het gebied van late complicaties van buikchirurgie, en adhesies in het 

bijzonder. Hij is voorzitter van de Dutch Ahesion Group en de werkgroep Small Bowel 

Obstruction van de World Society for Emergency Surgery. 

 

Inhoud 

Chronische pijn is een veelvoorkomende klacht na buikoperaties. Adhesies zijn een 

veelvoorkomende chirurgische oorzaak van chronische pijn. In deze werkgroep bespreken 

we nieuwe technieken in diagnostiek en behandeling van adhesies, en hoe deze kunnen 

worden ingezet bij de klinische dilemma's rond chronische buikpijn. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel beschikt de AIOS over kennis met betrekking tot: 

• chirurgische oorzaken van chronische post- operatieve buikpijn 

• diagnostiek van adhesies 

• indicaties voor laparoscopie bij chronische pijnklachten 

• (secundaire) preventie van adhesies 

 

Aanbevolen literatuur 

 

• A Shared Decision Approach to Chronic Abdominal Pain Based on Cine-MRI: A 

Prospective Cohort Study. van den Beukel BAW, Stommel MWJ, van Leuven S, Strik C, 

IJsseldijk MA, Joosten F, van Goor H, Ten Broek RPG. Am J Gastroenterol. 2018 

Aug;113(8):1229-1237 (zie bijlage) 

• Surgical treatment of adhesion-related chronic abdominal and pelvic pain after 

gynaecological and general surgery: a systematic review and meta-analysis. van den 

Beukel BA, de Ree R, van Leuven S, Bakkum EA, Strik C, van Goor H, Ten Broek RPG. Hum 

Reprod Update. 2017 May 1;23(3):276-288. (zie bijlage) 

 

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/littekenbreuken/startpagina_-_littekenbreuken.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/littekenbreuken/startpagina_-_littekenbreuken.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fnl%2Fapp%2Fcedar-ventral-hernia%2Fid830530974&data=04%7C01%7Ca.l.van.den.boom%40umcg.nl%7C98638e1d80aa477fe6d108d8b4819985%7C335122f9d4f44d67a2fccd6dc20dde70%7C0%7C0%7C637457816016999814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Agrpi0IZC5i2WlcVV9k5aata0RhCK%2F0qA6YvWyRZrAI%3D&reserved=0
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Take home points 

• Chronische pijn is een veelvoorkomende klacht na buikoperaties met grote impact op 

kwaliteit van leven 

• Adhesies zijn een veel voorkomende oorzaak van buikpijn, en kan in een deel van de 

gevallen succesvol operatief behandeld worden 

 

 

Alles wat je moet weten van de appendix van klein tot groot 

Spreker: Ramon Gorter 

 

Spreker 

Ramon Gorter is kinderchirurg in het Amsterdam UMC waar hij zich met name bezig houdt 

met colorectale aandoeningen zowel in de kliniek als met onderzoek. Een van zijn 

onderzoekslijnen is appendicitis. 

 

Inhoud 

In deze sessie bespreken we aandoeningen van de appendix. Hierbij gaan we dieper in op 

appendicitis bij zowel kinderen als volwassenen, wat zijn je behandelopties en hoe behandel 

je je complicaties. Enkele zeldzame aandoeningen of onverwachte bevindingen zullen wij 

ook bespreken. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer:  

• de richtlijn appendicitis toepassen in de kliniek  

• de behandelopties van veelvoorkomende complicaties benoemen en toepassen. 

     

Aanbevolen literatuur 

 

Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MA, Abis GS, Acharya A, Ankersmit M, Antoniou SA, Arolfo 

S, Babic B, Boni L, Bruntink M, van Dam DA, Defoort B, Deijen CL, DeLacy FB, Go PM, 

Harmsen AM, van den Helder RS, Iordache F, Ket JC, Muysoms FE, Ozmen MM, Papoulas M, 

Rhodes M, Straatman J, Tenhagen M, Turrado V, Vereczkei A, Vilallonga R, Deelder JD, 

Bonjer J.Surg Endosc. 2016 Nov;30(11):4668-4690. doi: 10.1007/s00464-016-5245-7. Epub 

2016 Sep 22.PMID: 27660247 Free PMC article. 

 

Take home points 

• De behandeling van appendicitis moet individueel bepaald worden. 

• Als je patiënten behandelt vanwege appendicitis moet je veelvoorkomende complicaties 

zoals post-appendectomie abcessen kunnen behandelen. 

• Weet met wie je kan overleggen in het geval van onverwachte bevindingen tijdens een 

operatie of erna. 
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Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES), een compleet  

overzicht. 

Spreker: Rudi Roumen 

 

Spreker 

Rudi Roumen is chirurg oncoloog en al bijna 27 jaar werkzaam in het Máxima MC te 

Veldhoven/Eindhoven. Gepromoveerd op ARDS en Multi-orgaanfalen in 1993, en de eerste 

20 jaar binnen de oncologie vooral bezig geweest met borstkanker en de SLN-procedure. 

De laatste jaren is een hobby, of noem het subspecialisatie binnen de algemene heelkunde, 

uitgegroeid tot een waar expertisecentrum SolviMáx. Het gaat hier om buikwandpijn en 

liespijn, waarbij het wat de buik betreft vaak handelt om ACNES en bij liespijn om iatrogene, 

postoperatieve pijn, ontstaan door liesbreukchirurgie en keizersnedes. De enorme 

lijdensdruk van deze patiëntencategorie motiveerde hem en zijn vaatchirurgische maatje 

Marc Scheltinga, om zich vol te storten op de diagnostiek en behandelingsmogelijkheden 

voor mensen met dergelijke pijnen. 

 

Inhoud 

In deze sessie wordt ingegaan op diagnostiek en behandeling met resultaten en evidence 

based literatuur. 

ACNES is een klinische diagnose, waarbij het vooral van belang is dat het in de DD staat bij 

mensen met (chronische) buikpijn. Hierop past perfect het adagium: “Je gaat het pas zien als 

je het door hebt”. Lichamelijk onderzoek en simpele lokale injecties zijn de volgende 

hoeksteen bij deze diagnose. Het is verbluffend hoe vaak dit eigenlijk in onze chirurgische 

praktijk vóórkomt en wat voor fantastische resultaten je voor de individuele patiënt kunt 

behalen. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer zelf de diagnose ACNES stellen en een behandelplan opstellen. 

 

Aanbevolen literatuur 

Lees de bijgevoegde artikelen in de bijlage: 

• Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) 

• A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial on Surgery for Chronic Abdominal Pain 

Due to Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome 

• Characteristics of 1116 Consecutive Patients Diagnosed With Anterior Cutaneous 

Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) 

 

Take home points 

• Zorg dat ACNES in je DD staat bij iemand met (chronische) buikpijn 

• Meer dan de helft heeft naast gelokaliseerde pijn in een kwadrant ook één of meerdere 

bijzondere viscerale klachten: opgeblazen gevoel, misselijk, opboeren, verminderde 

eetlust, defecatieveranderingen 
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Interactieve bespreking van een casus met een bloeding uit de bovenste  

tractus digestivus 

Spreker: Jan Willem Haveman 

 

Spreker 

Jan Willem Haverman is chirurg in het UMCG met de aandachtsgebieden slokdarmchirurgie, 

maagchirurgie, Gastro-intestinale stroma cel tumoren (GIST), pancreatitis, 

pancreastransplantatie, orgaandonor chirurgie, darmfalen en dunnedarmtransplantatie.  

Hij is lid van het behandelteam slokdarm- en maagkanker.  

 

Inhoud 

We gaan uitgebreid een casus doornemen met een upper GI bloeding. De oorzaken, 

diagnostiek, behandeling komen allen aan de orde.  

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel:  

• kan de deelnemer de belangrijkste oorzaken noemen van een upper GI bloeding 

• kent de deelnemer het therapeutisch stappenplan bij een significante bloeding uit de 

bovenste tractus digestivus. 

• kent de deelnemer het chirurgisch plan bij een bloeding van een ulcus duodeni 

  

Aanbevolen Literatuur 

• Uptodate.com approach to acute upper gastrointestinal bleeding in adults 

• Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal 

hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline 

– Update 2021. Endoscopy 2021; 53: 300-332 
 

Take home points 

• Een bloeding uit de bovenste tractus digestivus is potentieel levensbedreigend 

• Ulcuslijden is nog steeds de belangrijkste oorzaak van een bloeding uit de bovenste 

tractus digestivus 

• De behandeling van een bloeding uit de bovenste tractus digestivus is vaak niet 

chirurgisch 
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6. GROEPSINDELING 
Groepsindeling ochtend: 

 

Groepsindeling middag: 

 

Femke Amelung

Pim Johan Bongers

Noor Boogerd

Wernard Borstlap

Emma Bruns

Maarten Burbach

Bart Corten

David van Dijk

Stefan van Dijk

Leon van Dullemen

Jesse Fest

Martine Frouws

Cansu Genç

Vincent Groot

Hein Handgraaf

Maarten van Heinsbergen

Frans Heyer

Jony van Hilst

Bob Hollemans

Sanne Klaphake

Groep 1 - ochtendprogramma

Ian David van Koeverden

Anne Kuijer

Claar van Leeuwen

Pieter Lozekoot

Thomas Poels

Marloes Prins

Eline Reinders Folmer

Rianne Rijn

Anouk Rombouts

Marthe Schreuder

Lysanne van Silfhout 

Karin Simons

Tim van Smaalen

Rutger Stijns

Quirine van der Vliet

Rob de Vries

Maureen Werner-Paap

Bart van Wijk

Paul Wijsman

Groep 2 - ochtendprogramma
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Femke Amelung

Pim Johan Bongers

Noor Boogerd

Wernard Borstlap

Emma Bruns

Maarten Burbach

Bartolomeus Corten

David van Dijk

Stefan van Dijk

Leon van Dullemen

Jesse Fest

Martine Frouws

Cansu Genç

Vincent Groot

Hein Handgraaf

Maarten van Heinsbergen

Frans Heyer

Jony van Hilst

Bob Hollemans

Sanne Klaphake

Ian David van Koeverden

Anne Kuijer

Claar van Leeuwen

Pieter Lozekoot

Thomas Poels

Groep 1 - middagprogramma

Groep 2 - middagprogramma

Marloes Prins

Eline Reinders Folmer

Rianne Rijn

Anouk Rombouts

Marthe Schreuder

Lysanne van Silfhout 

Karin Simons

Tim van Smaalen

Rutger Stijns

Quirine van der Vliet

Rob de Vries

Maureen Werner-Paap

Bart van Wijk

Paul Wijsman

Groep 3 - middagprogramma
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7. LOCATIE 
 
Deze cursus wordt gehouden in NH Leeuwenhorst. 
Adres: Langelaan 3, 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

