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1. INLEIDING 
 
Beste aios, 
 
Welkom bij de CASH 2-cursus VAAT-2. Eén van CASH-cursussen die je kunt kiezen in je opleiding tot 
chirurg. Wellicht weet je al dat je vaatchirurg wilt worden, dan is dit een mooie voorbereiding op je 
CASH vaatexamen. Wil je dat niet, dan is dit een prima cursus voor je algemene ontwikkeling tot 
chirurg. 
 
De eerste keer in het nieuwe CASH systeem dat deze cursus wordt gegeven en gelukkig  live!! Voor 
ons is het dus, alsook voor jullie, een beetje aftasten. 
We zullen gedurende deze cursus een belangrijk thema binnen de vaatchirurgie bespreken. We 
behandelen een thema van de vaatchirurgie waar je je gehele opleiding mee in aanraking komt en al 
in een vroeg stadium van je opleiding ingrepen of gedeelten van ingrepen kunt doen. 
 
In deze cursus gaan we uitgebreid in op het ischemisch been, zowel in de acute als in de chronische 
fase. In de ochtend bespreken we de ins en outs van het chronisch ischemisch been, in de middag 
komt het acute bedreigde been aan bod. We zullen deze dag afsluiten met casuïstiek besprekingen 
waar jullie zelf je input aan moeten geven. Neem daarom allemaal 1 casus mee die betrekking heeft 
op thema 29 uit SCHERP. 
 
Het gaat er met name om dat de theorie die deze dag besproken wordt nog eens de revue passeert 
en dat we stilstaan bij de beslismomenten voor welke diagnostiek er is gekozen, bij de vraag of het 
ook anders kan, en bij keuzemomenten bij een behandelplan bijvoorbeeld. 
 
Belangrijk is dat als je vaatchirurg wil worden je moet beseffen dat dit thema niet meer besproken 
wordt in de volgende CASH VAAT cursussen. Hier wordt met name de theorie besproken. In CASH 3 
wordt deze kennis in de praktische opdrachten toegepast. Ook wordt deze theorie getoetst in het 
CASH 3 vaatexamen.  
 
Wij wensen jullie tijdens de voorbereidingen en de cursus veel plezier. Denk aan de casus die je mee 
moet nemen naar de cursus. Het gaat om een korte presentatie van 3-5 dia’s waarin je de casus 
presenteert en de beslismomenten onder leiding van 1 of 2 vaatchirurgen bediscussieert. 
  
Voor ons is het de eerste keer dat we deze cursus geven, voor jullie de enige keer dat jullie deze 
cursus volgen. Willen jullie de cursus achteraf beoordelen zodat we deze kunnen optimaliseren voor 
jullie (toekomstige) collegae?  
 
Met vriendelijke groet, 
Cursuscoördinatoren CASH 2-cursus VA-2, 
Bart-Jeroen Petri - Vaatchirurg - UMC Utrecht 
 
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  
29 Ischemisch been- diabetische voet 

 
 
 
3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 
Na afloop van deze cursus: 
• heeft de deelnemer kennis genomen van de aanbevelingen uit de richtlijnen en papers 

ter voorbereiding 
• kan de deelnemer de aanbevelingen toepassen in klinische besluitvorming 
• kan de deelnemer de stap maken van evidence naar de praktijk 
• kent de deelnemer de implementatie van 'best practice' 
• kan de deelnemer de patiënt gerelateerde uitkomsten verbeteren 
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4. PROGRAMMA   
 

  

Tijd Zaal Programma CASH 2 VA-2, 9 november 2021 Docent/instructeur Groep
08.30 Ontvangst en inschrijving
09.00 - 09.15 E5 Welkom en inleiding Bart-Jeroen Petri allen
09.15 - 09.45 E5 Cardiovasculair risicomanagement bij perifeer arterieel vaatlijden Jorn Woerdeman allen
09.45 - 10.20 E5 Een nieuwe patiënt met perifeer arterieel vaatlijden, walk in the park? Gert-Jan Lauret allen
10.20 - 10.45 E5 Diagnostiek bij perifeer arterieel vaatlijden Daniël Eefting
10.45 - 11.00  Pauze
11.00 - 11.45 Workshopronde 1

E5 Workshop A: Open behandeling bij  perifeer arterieel vaatlijden Gijs Welten 1
E3 Workshop B: Endovasculaire behandeling bij perifeer arterieel vaatlijden Olivier Koning 2

11.50--12.35 Workshopronde 2
E5 Workshop A: Open behandeling van het chronisch perifeer arterieel vaatlijden Gijs Welten 2
E3 Workshop B: Endovasculaire behandeling bij perifeer arterieel vaatlijden Olivier Koning 1

12.35 - 13.15  Lunchpauze
13.15 -  13.35 E5 Acuut ischemisch vaatlijden: achtergrond, kliniek en aanvullend onderzoek Guus van Lammeren allen
13.35  - 14.05 E5 De behandeling bij het acute ischemisch been Bas Govaert allen
14.05 - 14.45 E5 Verschillende oorzaken en behandelingen bij embolisch vaatlijden Michiel Voute allen
14.45 - 15.00  Pauze
15.00 - 16.00 Workshopronde

E5 Casuïstiek in discussie groepen Olivier Koning en Guus van Lammeren 1
E3 Casuïstiek in discussie groepen Bas Govaert en Gijs Welten 2

16.00 - 16.15 E5 Wrap-up en afsluiting Bart-Jeroen Petri allen
16.15 - 17.00 Rotonde College Tour met alle CASH 2 groepen Prof. J. Bonjer allen
17.00 Borrel   
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 
Welkom en inleiding 
Spreker: Bart-Jeroen Petri 
 
Sprekers 
Bart-Jeroen Petri heeft medicijnen gestudeerd en is opgeleid tot chirurg in Rotterdam. Naast 
zijn studie en opleiding is hij gepromoveerd op het genetisch gedrag van tumoren in het 
bijniermerg (phaeochromocytomen en hoofd-hals paragangliomen). Na zijn differentiatie 
Vaatchirurgie in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam heeft hij een fellowship vaatchirurgie 
van anderhalf jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gedaan. Op 1 april 2016 is hij 
begonnen als vaatchirurg in het UMC Utrecht met als specialisaties perifeer arterieel 
vaatlijden, toegangschirurgie en niertransplantaties.  
 
Voorbereiding: 
• Richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV, 2016)  
• Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM, 2019) 
• 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in 

collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS) Eur J Vasc Endovasc 
Surg (2018) 55,305-368 

• Global Vascular Guidelines on the Management of Chronic Lim-Threatening Ischemia, 
Eur J Vasc Endovasc Surg (2019) 58,S1-S109. 

 
 
Plenaire sessie: Cardiovasculair risicomanagement bij perifeer  
                             arterieel vaatlijden 
Spreker: Jorn Woerdeman 
 
Spreker 
Jorn Woerdeman, fellow vasculaire geneeskunde UMC Utrecht. Interesse is allround in de 
vasculaire geneeskunde, en speciale aandacht voor en cardiovasculaire preventie bij mensen 
met diabetes mellitus en vaatlijden. 
 
Inhoud 
In deze sessie wordt ingegaan op het risico op hart- en vaatzieken bij patiënten met perifeer 
vaatlijden en welke winst er met CVRM te behalen is volgens de laatste stand van de 
wetenschap en (nieuwste) richtlijnen. Er is aandacht voor leefstijl en behandeling van 
klassieke risicofactoren, maar ook voor nieuwe ontwikkelingmiddelen. 
  
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• kan de deelnemer het risico van (verschillende) patiënten met perifeer vaatlijden 

inschatten 
• kent de deelnemer het belang van optimaliseren CVRM en kan dit (in ieder geval 

gedeeltelijk) toepassen 
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• kan de deelnemer begrijpen welke ontwikkelingen er plaatsvinden binnen CVRM, en 
begrijpen wanneer dit eventueel zou kunnen worden toegepast 
 

Aanbevolen literatuur 
• Richtlijn perifeer arterieel vaatlijden (PAV) -> 3. Behandeling van claudicatio 

intermittens -> achtergrond 
• Eventueel: Richtlijn CVRM 2019, -> 5.5 perifeer arterieel vaatlijden.  
• Eventueel: 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. 

-> 6.4 Lower extremity artery disease 

 
Take home points 
Patiënten met symptomatische PAV dienen te worden beschouwd als personen met een 
zeer hoog risico op een nieuwe hart- en vaatziekte waar veel te winnen is! 
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Plenaire sessie: Een nieuwe patiënt met perifeer arterieel vaatlijden,  
                             walk in the park? 
Spreker: Gert-Jan Lauret 
 
Spreker 
Dr. G.J. Lauret, vaatchirurg Slingeland ziekenhuis Doetinchem en in 2015 gepromoveerd aan 
de Universiteit Maastricht op de conservatieve behandeling van perifeer arterieel vaatlijden 
 
Inhoud 
 In deze sessie bespreken we het complete consult van de nieuwe patiënt met perifeer 
arterieel vaatlijden. Er is aandacht voor de anamnese, lichamelijk onderzoek, initieel 
aanvullend onderzoek en evidence-based behandelplannen. Aan de hand van literatuur 
wordt onderbouwd waarom en hoe de conservatieve behandeling van perifeer arterieel 
vaatlijden ingevuld dient te worden.  
 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• benoemen wat de essentiële gegevens zijn m.b.t. anamnese en lichamelijk onderzoek 
• het initiële aanvullend onderzoek interpreteren en een eerste behandelplan voor de 

patiënt met perifeer arterieel vaatlijden opstellen 
• benoemen aan de hand van literatuur uit welke onderdelen de conservatieve 

behandeling van perifeer arterieel vaatlijden zou moeten bestaan 
• de voor-en nadelen van een conservatieve behandeling ten opzichte van invasieve 

behandeling benoemen 
 
 
 
Literatuur: 
• Richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2016) 
• Fakhry et al. Endovascular Revascularization and Supervised Exercise for Peripheral 

Artery Disease and Intermittent Claudication A Randomized Clinical Trial. JAMA 
November 10, 2015 Volume 314, Number 18, 1936-1944 

• Fokkenrood et al. Significant Savings with a Stepped Care Model for Treatment of 
Patients with Intermittent Claudication Eur J Vasc Endovasc Surg 2014 Oct;48(4):423-9 
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Plenaire sessie: Diagnostiek bij perifeer arterieel vaatlijden 
Spreker: Daniël Eefting 
 
Sprekers 
Daniël Eefting is Consultant Vascular & Endovascular Chirurg in HMC & LUMC 
https://www.linkedin.com/in/danieleefting/?originalSubdomain=nl 
 
Inhoud 
Toepassing van diverse onderzoeksmodaliteiten om tot de juiste diagnose en 
behandelstrategie te komen bij patiënten met (een vermoeden op) perifeer arterieel 
vaatlijden (PAV). De verschillende diagnostische mogelijkheden worden met elkaar 
vergeleken.  
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• weet de deelnemer welk soort aanvullend onderzoek wanneer en bij welke patiënt 

toegepast kan worden 
• weet de deelnemer wat de voor- en nadelen zijn van diverse onderzoeken 
•  kan de deelnemer beredeneren welk diagnosticum in zijn/haar ziekenhuis het beste      

gebruikt kan worden 

 
Aanbevolen literatuur 
• Hyperlink: 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/perifeer_arterieel_vaatlijden_pav/pav_-
_startpagina.html   

• Hyperlink:  
https://www.nice.org.uk/guidance/cg147   
(alleen ‘assessing for PAD’ en ‘imaging for revascularisation’) 

 
Voorbereiding 
Graag nagaan in je eigen ziekenhuis wat het protocol is bij PAV ten aanzien van diagnostiek. 
En waarom is daarvoor gekozen? Bijvoorbeeld: waarom wel MRA en geen CTA of andersom? 
 
Take home points 
Keuze voor duplex, CTA of MRA is afhankelijk van voorkeur, ervaring, beschikbaarheid en 
patiënt karakteristieken 
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Workshop A: Open behandeling bij  perifeer arterieel vaatlijden 
Spreker: Gijs Welten 

Sprekers 
Gijs Welten is sinds 2018 vaatchirurg van het STZ ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland 
en is modern opgeleid in regio Rotterdam. Hij heeft een fellowship gevolgd in het Maasstad 
Ziekenhuis en het Erasmus MC. Onderwijs geven aan jonge collegae, wetenschap en 
landelijke organisatie van wondzorg, diabetische voet en chronisch mesenteriale ischemie 
doet hij met veel plezier. 

Inhoud 
De sessie ‘Open behandeling van perifeer vaatlijden’ gaat over de behandeling van patiënten 
met claudicatio intermittens middels een open benadering. Door up-to-date te zijn van de 
verschillende operatie technieken, uitkomsten en optimale medicamenteuze nabehandeling 
kan de deelnemer een adequaat behandelplan maken samen met de patiënt. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• kan de deelnemer verschillende open operatie technieken inclusief de benadering 

beschrijven, zoals de liesdesobstructie en bypass operatie 
• kan de deelnemer het verschil in patency en overige uitkomsten beschrijven van een 

autologe versus niet-autologe bypass 
• kan de deelnemer de optimale medicamenteuze nabehandeling beschrijven na open 

vaatchirurgie 
• is de kennis van de deelnemer up-to-date met de richtlijn van de ESC 2017 
 
Aanbevolen literatuur 
• ESC 2017: guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases, in 

collaboration with the European Society for Vascular Surgery ESVS 
• BASIL Trial 
• Cochrane Library: Graft type for femoro-popliteal bypass surgery (Review) 

Voorbereiding 
Doornemen van de ESC 2017 richtlijn en verdieping in de open benadering via de App NVvV 
‘Operatieve benadering van het vaatstelsel’, onder redactie van prof. dr. G.J. de Borst en dr. 
V. Jongkind. 
 
Take home points 
Open vaatchirurgie bij claudicatio intermittens heeft goede uitkomsten, waarbij de 
endovasculaire en conservatieve behandeling als alternatief moeten worden besproken met 
patiënt om samen tot een adequaat behandelplan te komen.  
 
  



 

 11 

 
Workshop B: Endovasculaire behandeling bij perifeer arterieel vaatlijden 
Spreker: Olivier Koning 
 
Spreker 
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/zorgverleners/ohj-olivier-koning 
https://www.fortisabella.nl/organisatie/olivier-koning 
 
Inhoud 
Technische overwegingen bij endovasculaire behandeling van perifeer vaatlijden. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• de basale stappen van een endovasculaire ingreep benoemen 
• verschillende categorieën materialen en hun toepassingen / onderlinge verhoudingen 

benoemen 

Voorbereiding 
Download de app “NVvV lustrum” in de appstore 
Bekijk “Benaderingen” hierin staan de belangrijkste benaderingen van het vaatstelsel, komt 
goed van pas bij de voorbereiding van ingrepen. 
Lees het hoofdstuk : “Arteriële toegang voor endovasculaire procedures” 
 
Take home points 
• Planning is van essentieel belang om problemen te voorkomen. 
• Kennis van materiaal en hun interactie is noodzakelijk voor een goede planning en 

uitvoering. 
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Plenaire sessie: Acuut ischemisch vaatlijden: achtergrond, kliniek  
                             en aanvullend onderzoek 
Spreker: Guus van Lammeren 
 
Spreker 
https://www.linkedin.com/in/guus-van-lammeren-0451b9152/?originalSubdomain=nl 
 
Inhoud 
De sessie gaat over acuut ischemisch vaatlijden van de extremiteiten. Hierbij zullen de 
achtergrond, klinische presentatie en beeldvorming worden besproken. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• benoemen wat de oorzaken zijn van acute ischemie 
• beschrijven hoe de klinische presentatie van patiënten met acute ischemie is 
• toelichten welk aanvullend onderzoek hij of zij zal aanvragen 

 
Literatuur 
SVS guideline 2020: European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical Practice 
Guidelines on the Management of Acute Limb Ischaemia (Eur J Vasc Endovasc Surg (2020) 59, 
173e218) 
 
 
Plenaire sessie: De behandeling bij het acute ischemisch been 
Spreker: Bas Govaert 
 
Spreker 
Bas Govaert is werkzaam als vaatchirurg in het Maxima MC in Veldhoven/Eindhoven. 
https://www.linkedin.com/in/bas-govaert-425b1557/?originalSubdomain=nl 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• onderscheid maken tussen acuut bedreigd en niet bedreigd vasculair been 
• de keuze beargumenteren voor de behandeling van het vasculair bedreigde been 

Literatuur 
ESVS guideline Management of Acute Limb Ischaemia: 
https://www.esvs.org/wp-content/uploads/2020/02/Acute-Limb-Ischaemia-Feb-2020.pdf 

Take home points 
• Een Doppler signaal is geen pulsatie 
• Speed saves limbs 
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Plenaire sessie: Verschillende oorzaken en behandelingen bij embolisch 
vaatlijden 

Spreker: Michiel Voute 
 
Spreker: 
https://www.linkedin.com/in/michiel-voûte-18baa01/?originalSubdomain=nl 
 
 
 
Casuïstiek in discussie groepen 
 
Inhoud 
In deelgroepen worden een of meerdere casussen besproken. 
 
 
 
Wrap-up en afsluiting 
Sprekers: Bart-Jeroen Petri 

Inhoud 
Samenvatting van de cursus en take home points.   
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6. GROEPSINDELING 
   

  

Voornaam Achternaam Organisatie
Groep 1
Casper Tax Haaglanden Medisch Centrum-Lokatie Westeinde

Fanny Stoop Radboudumc 

Jennifer Jongen Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

Marthe Schreuder Amsterdam UMC - Locatie AMC

Max Senders Leids Universitair Medisch Centrum

Nicky Stoop Radboudumc 

Paul Janssen Ikazia Ziekenhuis

Quirine van der Vliet Universitair Medisch Centrum Utrecht

Randa Hanna-Sawires

Groep 2
Rens van der Linde Medisch Spectrum Twente

Simone ter Hoeve-Boersema Maasstad Ziekenhuis

Sophie Ooms

Stefanie van Mil Erasmus MC Kanker instituut

Stijn Steunenberg Reinier de Graaf Groep - Locatie Delft

Thijs van Dongen Groene Hart Ziekenhuis

Wouter aan de Stegge Ziekenhuisgroep Twente - Locatie Almelo

Yannick t Mannetje
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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! – Annemarie Kok 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 25 23 55 01 

 


