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1. INLEIDING 
 

Beste aios, 

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

chirurgie.  

Helaas zijn we door alle COVID perikelen genoodzaakt om van live onderwijs weer terug 

gegaan naar online CASH. 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 en leerzaam alternatief te organiseren.  

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

hematemesis 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 Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
Daphne Roos, chirurg Reinier de Graaf Groep 
 
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: 

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

ziektebeelden van de appendix paraat 

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

een passend behandelplan maken 

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

bovenste tractus digestivus bloeding 

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

een patiënt met een hernia benoemen 

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

behandeling opstellen 
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4. PROGRAMMA 
 

   

Tijd Programma Online CASH 2 GI-1 Sprekers

09.00 - 09.15 Welkom en inleiding Anne Loes van den Boom en Daphne Roos

09.15 - 10.00 Appendicitis Ramon Gorter

10.00 - 10.10 Pauze  

10.10 - 10.55 Proctologie David Zimmerman 

10.55 - 11.05 Pauze

11.05 - 11.50 Upper GI en Hematemesis Jan Willem van den Berg, Jan Willem Haveman

11.50 - 12.35 Lunch  

12.35 - 13.20 Hernia chirurgie en Mattenkunde Eva Deerenberg 

13.20 - 13.30 Pauze  

13.30 - 14.15 ACNES Rudi Roumen 

14.15 - 14.30 Wrap-up en afsluiting Anne Loes van den Boom en Daphne Roos
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Anne Loes van den Boom en Daphne Roos 

 

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. Op dit moment is zij werkzaam als chirurg in het Antoni van 

Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en volgt zij het fellowship advanced oncologische 

colorectale chirurgie. 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. 

 

Daphne Roos 

Daphne Roos is begonnen als AIOS urologie en heeft tijdens die opleiding de overstap 

gemaakt naar de chirurgie. Zij is opgeleid tot GE- en oncologisch chirurg in het OLVG en AMC 

in Amsterdam en volgde van 2010 tot 2012 een chivoschap GE in het OLVG. Sinds 2013 is zij 

staflid in het Reinier de Graaf gasthuis in Delft waar zij zich met name toelegt op de minimaal 

invasieve colorectale chirurgie, in het bijzonder de Robot rectumchirurgie. Tevens is zij 

opleider en heeft zij zitting in het NVGIC bestuur.  
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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 bezighoudt 

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 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27660247/ 

 

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. 
 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F27660247%2F&data=04%7C01%7Crr.gorter%40amsterdamumc.nl%7C12b38a319f63460cc49108d9dcce25fb%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637783600223663587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FL4rKtwoSc99uXZfyPGWPCI8%2BXlpQzTerwTEGYRfl0g%3D&reserved=0
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Proctologie 

Spreker: David Zimmerman 

 

Spreker 

David Zimmerman is gecertificeerd colorectaal chirurg uit Tilburg, tevens examensecretaris 

van het Europees examen Colorectale chirurgie en een van de auteurs van de oude EN de 

nieuwe Nederlandse richtlijn 'Proctologie'. 

 

Inhoud 

We zullen de meest voorkomende proctologische aandoeningen bespreken; vandaag zullen 

we met name de diagnostiek en behandeling van hemorroiden en anale fissuren bespreken. 

Ook zullen we aandacht besteden aan relevante differentiaaldiagnostiek. De perianale fistels 

komen met name in de andere CASH aan bod. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• heeft de deelnemer in grote lijnen overzicht van de verschillende ziektebeelden in de 

proctologie, een overzicht van relevante differentiaal diagnostiek en hopelijk een 

gezonde dosis enthousiasme voor de proctologie 

 

Literatuur 

Vooraf te lezen literatuur: 

• Richtlijn Proctologie (Richtlijnendatabase.nl) 

 

Take home points 

Proctologie = Psychologie 
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Upper GI en Hematemesis 

Sprekers: Jan Willem van den Berg en Jan Willem Haveman  

 

 
Sprekers 
Jan Willem van den Berg is chirurg in het UMCU met de aandachtsgebieden 
slokdarmchirurgie, maagchirurgie en Gastro-intestinale stroma cel tumoren (GIST). 
 
Jan Willem Haveman is chirurg in het UMCG met de aandachtsgebieden slokdarmchirurgie, 

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

pancreastransplantatie, orgaandonor chirurgie, darmfalen en dunne darm transplantatie.  

Hij is lid van het behandelteam slokdarm- en maagkanker.  

 
Inhoud 
We gaan een casus doornemen met een Upper GI bloeding. De oorzaken, diagnostiek, 
behandeling komen allen aan de orde. Hierbij worden zowel benigne als maligne 
ziektebeelden alsmede de behandeling van deze ziektebeelden toegelicht.  
 
Leerdoelen  
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer:  

• de belangrijkste oorzaken noemen van een Upper GI bloeding 

• het therapeutisch stappenplan bij een significante bloeding uit de bovenste tractus 

digestivus. 

• het chirurgisch plan bij een bloeding van een ulcus duodeni 

• de behandeling van een maligniteit in de bovenste tractus digestivus bloeding 

beschrijven 

 
Literatuur  
Vooraf te lezen literatuur:  

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

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567467/  

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27305194/  

• Al-Batran SE, et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, 
oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin 
for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma 
(FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. Lancet. 2019 May 11;393(10184):1948-1957. 
PMID: 30982686.  
Eyck BM, et al. Ten-Year Outcome of Neoadjuvant Chemoradiotherapy Plus Surgery for 
Esophageal Cancer: The Randomized Controlled CROSS Trial. J Clin Oncol. 2021 Jun 
20;39(18):1995-2004. doi: 10.1200/JCO.20.03614. Epub 2021 Apr 23. PMID: 33891478. 

 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567467/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27305194/
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Take home points 

• Een bloeding uit de bovenste tractus digestivus is potentieel levensbedreigend 

• Ulcuslijden is 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 

• Behandeling van een maligniteit in de slokdarm bestaat uit neoadjuvante 

chemoradiotherapie gevolgd door een resectie 

• Behandeling van een maligniteit in de maag bestaat uit perioperatieve chemotherapie 

gevolgd door een resectie 

 

 

 

  



 

 11 

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 patient bij hernia chirurgie adequaat inschatten 

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

 

Literatuur 

Vooraf te lezen literatuur: 

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31916607/  

• 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 chirurgie heeft een specifiek indicatie gebied 

 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31916607/
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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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. 

 

Literatuur 

Lees de bijgevoegde artikelen in de bijlage van de e-mail: 

• 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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Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Anne Loes van den Boom en Daphne Roos 

 

Inhoud 

Evaluatie van de cursus in alle transparantie. Opbouwende kritiek wordt gebruikt om 

toekomstige cursus (nog) beter in te richten. 
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6. GROEPSINDELING 
 

  

Voornaam  Tussenvoegsel Achternaam

Jawad Aldhafeeri

Diederik van Bakel

Chantal den Bakker

Bob Berndsen

Hans Bezstarosti

Willem Bökkerink

Jelle Bousema

Marlieke Bruntink

Eva van Delft

Anne Dinaux

Esmee Engelmann

Anne Cornelie van Erp

Lucas Goense

David Hageman

Pien Hellebrekers

Judith Hentzen

Ryanne Hijmans

Anneke ten Hove

Hamid Jalalzadeh

Audrey Jongen

Pascal  Jonker

Jorn Kalsbeek

Arnoud  Kamman

Thomas Koedam

Pepijn Krielen

Jacky Luiten

Martijn Marsman

Laura Meijer

Alma  Moekotte

Daan Mohede

Stefan van Oostendorp

Joost Plate

Yvonne Roebroek

Lianne Scholten

Caroline Selles

Max Senders

Robbert Slooff

Nicky Stoop

Nicole Verheuvel

Laura van Wijk
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7. LOCATIE 
 
Locatie 
De cursus wordt online verzorgd vanuit de Domus Medica. De cursuscoördinatoren en de 
organisatie zijn daar aanwezig en de sprekers bellen vanaf een eigen locatie in. Aios 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”. Log in op een eigen device, ook al 
bent u imet een groepje bij elkaar. Dit is belangrijk, omdat we tijdens de cursus uiteen 
kunnen gaan in virtuele subruimten. Het is de bedoeling om in deze subruimten interactief 
contact met elkaar te hebben.  
 
Inloggen 
Op dinsdag 15 februari kunt u vanaf 08.50 uur inloggen, wij verzoeken u uiterlijk om 09.00 
uur ingelogd te zijn; het programma start stipt om 09.00 uur. 
 
Ga naar https://zoom.us/join en vul de gevraagde gegevens in: 
 
Meeting ID: 983 8032 5312 
Wachtwoord Meeting: 241488  
 
Maandag 14 februari ontvangt u nog extra e-mail met de inlog-gegevens ter herinnering.  
 
Interactie tijdens de cursus 
Het volgen van een onlinecursus vraagt om interactie via het scherm. De moderatoren 
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. 

• Tijdens diverse sessies wordt u in groepen ingedeeld om in virtuele subruimten 
uiteen te gaan. U krijgt een uitnodiging om naar een Break Out Room te gaan en dan 
klikt u op “join”. 

•  Als de tijd bijna voorbij is, ontvangt u bericht dat de subruimte gesloten gaat 
worden. U heeft dan een minuut de tijd om af te ronden, of u kunt direct terugkeren 
naar de “main room” door te klikken op “Leave Break Out Room” (let op: NIET “Leave 
Session/End Meeting”!). 

• Gebruik de chat functie om vragen te stellen. De chats die u in de subruimten 
gebruikt, zijn niet zichtbaar voor de sprekers, gebruik daarom alleen de chat in de 
“main room” om vragen te stellen aan de sprekers. 

  
  
    

https://zoom.us/join
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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, kun 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. 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 

 
 
 
 
 

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

