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Voorwoord  
 

Lectori Salutum, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 en 2014 van de maatschap Urologen voor U. 

 

In dit jaarverslag nemen we u mee door de diverse activiteiten van de maatschap in de afgelopen 
twee jaar. Wij geloofden erin om samenwerking te zoeken en stappen te kunnen zetten in het 
verbeteren van de zorg, dat was de aanleiding voor het vormen van onze regiomaatschap in 2009. Al 
lezend zult u merken dat de toen opgestelde missie en visie, met vallen en opstaan weliswaar, steeds 
meer contour beginnen te krijgen.  

Ook in de afgelopen jaren vormden wij met elkaar de grootste urologenmaatschap van Nederland. 
Werkzaam binnen drie ziekenhuisorganisaties in een tijd waarin het vak van medisch specialist zich in 
op zich al in een dynamische setting afspeelt. Boeiend, leuk maar ook complex. Samen met onze 
maatschapmanager, die de bedrijfskundige toevoeging aan onze maatschap vormt, hebben we in 
deze complexe setting toch mooie resultaten kunnen neerzetten.  

De tot nu toe bereikte resultaten, de onderlinge collegialiteit en de unanieme ambitie om de 
urologische zorg, opleiding en wetenschap binnen de regio Utrecht tot landelijk één van de beste 
praktijken te maken, vergoeden veel van het vele werk dat verzet moest worden en dat niet ophoudt 
om die droom te realiseren.  

Het is dan ook met veel plezier dat wij u onze bereikte resultaten in de afgelopen twee jaar mogen 
aanbieden.  

 

Namens de maatschap, 

 

Karel Gisolf  
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Urologen voor U 
 
De maatschap “Urologen voor U” is ontstaan uit verschillende maatschappen urologie, werkzaam in 
verschillende ziekenhuizen in midden Nederland. In de jaren ’90 waren er maatschappen Urologie in 
St. Antonius Ziekenhuis, Overvecht ziekenhuis, Oudenrijn ziekenhuis, Diakonessenhuis en in het 
toenmalige Hofpoort ziekenhuis een beperkte toelating voor enkele urologen de maatschap Urologie 
in het St. Antonius Ziekenhuis werkzaam. Kwaliteit van zorg, passend binnen de vigerende kaders en 
normen, is voortdurend leidend geweest in de stappen die vervolgens gezet zijn. Het aangaan van 
samenwerkingsverbanden, fusies van ziekenhuizen en regionale afspraken hebben ertoe geleid dat in 
januari 2009 één grote maatschap opgericht met de naam ‘Urologen voor U, die werkzaam is in het 
St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis.  
 
De maatschap Urologen voor U stelt zich ten doel om de patiënt centraal te stellen en door de 
bundeling van krachten de best mogelijke zorg te leveren voor urologische zorgvragen.  

 

Visie en missie 
Urologen voor U formuleerde de volgende visie en missie: 

De missie van Urologen voor U is zorg te dragen voor het totale palet aan kwalitatief hoogwaardige 
urologische zorg voor de patiënten uit onze gehele regio.  

Dat impliceert een aanbod van: 

- Goede urologische zorg 
- Kwaliteit van zorg 
- Continue innovatie en ontwikkeling 

Vanuit de visie als autonome organisatie: 

- Urologische zorg dichtbij huis aan te bieden 
- Vraaggericht zorg aan te bieden 
- Moderne geneeskunde te bedrijven 
- Samen te werken met de ziekenhuisorganisaties als facilitator 

Georganiseerd vanuit drie pijlers: 

- Kwaliteit en patiëntenzorg 
- Onderzoek en opleiding 
- Interne organisatie 
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Interne organisatie 
Deze missie en visie vormen de basis van de ontwikkelingen die gestalte gekregen hebben en nog 
gaan krijgen. Elk van de drie pijlers wordt getrokken door één van de maten, die op hun beurt weer 
ondersteund worden door andere maten in verschillende, op maat samengestelde, commissies en 
werkgroepen.  De coördinatie van al deze activiteiten is in handen van een bedrijfskundige (niet 
medisch specialist) die daarvoor binnen de maatschap is aangesteld als maatschapmanager.   
 
De organisatiestructuur van Urologen voor U weergegeven in organogram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter van de maatschap is tevens de voorzitter van de maatschap. Samen met de voorzitters 
van de andere locaties en de maatschapmanager wordt het dagelijks bestuur van de maatschap 
gevormd. Het dagelijks bestuur vergadert 2 wekelijks, de maatschap Urologen voor U vergadert 
maandelijks. Op de agenda van elke vergadering komen verschillende onderdelen van de 3 pijlers van 
de maatschap aan de orde.  

De maatschap Urologen voor U werkt in volledige gezamenlijke praktijkvoering met gelijke verdeling 
van werklast, honorarium en kosten.  
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Ambitie en doelen 
 
Begin 2010 is een ambitie opgesteld voor 5 jaar. Op basis daarvan, verder gevoed door de praktijk 
van de dag, worden elk jaar te behalen doelen opgesteld. 
 
De belangrijkste geformuleerde ambitie is: 
1. Het op elke locatie het complete arsenaal aan basisurologie aanbieden. 
2. Het opstellen van een profiel met specifieke, specialistische urologische behandelingen en die als 
speerpunten uit te werken  en te ontwikkelen op elk van de locaties waarin wij werkzaam zijn. Dat is 
als volgt samengesteld: 
 

 St. Antonius Ziekenhuis: oncologische urologie 

 Diakonessenhuis: steenbehandelingen en continentiechirurgie 

 Zuwe Hofpoort ziekenhuis: male surgery en kinderurologie 
 
Om dit in de praktijk te verwezenlijken, is voor elke specialisatie een team gespecialiseerd team 
opgesteld: 
 

 
 
 
Behaalde doelen in de afgelopen 2 jaar: 
 
Oncologische chirurgie binnen het St. Antonius Ziekenhuis 
- Doorontwikkelen van Da Vinci prostaatchirurgie na de introductie in 2012. Met als resultaat 
zichtbare verbeteringen in uitkomsten.  
- Starten van een samenwerking met de urologen uit Tiel tbv de prostaatchirurgie. 
- Samenwerking met de urologen van de andere Santeon ziekenhuizen met als resultaat een zorgpad 
prostaatca. dat overal gehanteerd wordt en gezamenlijke participatie in Zorg voor Uitkomst. 

Specialistische urologische behandelingen

indeling op basis van technieken

onderdeel Trekker team

endo urologie complexe steenbehandelingen Spermon Meijer, Hoekstra, v.d. Linden, Vijverberg, Beck, Snieders, Stijns, van Selm

PNL Hoekstra Vijverberg, Snieders

oncologische endo urologie Beck

minimaal invasieve urologie laparoscopie Onaca Meijer, van Melick, Spermon

robot assisted chirurgie Onaca Meijer, van Melick, Spermon

cryo Vijverberg Onaca, van Melick

open urologie groot open chirurgie Gisolf Stijns, v.d. Linden, v. Dalen

cavachir. Gisolf Stijns

reconstructieve chirurgie urethrachirurgie v.d. Linden v. Dalen, Snieders

vaso vasostomie Beck

peniscorrecties Beck

prothesiologie penisprothesen Beck

testisprothesen Beck

slings v. Dalen v.d. Linden, Snieders

maleslings v. Dalen v.d. Linden

sphincterprothesen Beck

kinderurologie van Selm Van Dalen, Onaca

basisurologie: scrotale chirurgie iedereen

opp. blaastumoren

infra vesicale obstructie

steenbehandeling algemeen

kinderurologie algemeen
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- Een businesscase voor brachytherapie is uitgewerkt en goedgekeurd. Implementatie wacht op een 
bestuurlijke overeenkomst.  
- Concentratie van de blaaschirurgie met als resultaat om qua volume in de top 3 van Nederlandse 
ziekenhuizen uit te komen. 
- De start met de robot assisted cystectomie en de uitbreiding met het aanleggen van een neoblaas 
mbv de Da Vinci robot met mooie resultaten. 
- De start met de partiële nierchirurgie met behulp van de Da Vinci robot met mooie 
behandelresultaten om op voort te borduren.  
- Voor elke tumorsoort is een database ontwikkeld om de resultaten van onze behandelingen te 
kunnen monitoren met als resultaat dat die afgezet kunnen worden tegen (inter)nationale resultaten 
en verbeteracties in te kunnen zetten.  
- Het doorontwikkelen van onze rol als tertiair verwijscentrum voor complexe oncologische chirurgie 
met als resultaat dat één van onze maten intussen het voorzitterschap van regionale 
tumorwerkgroep heeft overgenomen.  
 
Steenchirurgie en continentiechirurgie binnen het Diakonessenhuis 
- Aanschaf ESWL apparatuur met als resultaat de volledige concentratie van de ESWL behandelingen 
uit onze regio  
- Het fors uitbreiden van het instrumentarium met als resultaat het handhavenen en verder 
uitbreiden van de groei van de URSchirurgie, na de ok reducties en vernieuwde planningregels in 
2014 is deze groei helaas gestagneerd 
- De volledige concentratie van de PNL chirurgie met als resultaat een fors volume  
- Het ontwikkelen van een tweewekelijkse steenbespreking met aanwezigheid van de radiologen om 
complexe stenen met elkaar te bespreken en een behandelvoorstel af te stemmen 
- De start met een mannelijke bekkenbodempoli met als resultaat een tevreden patiëntenpopulatie 
- De concentratie van de urethrachirurgie met als resultaat een fors volume 
- De start met het implanteren van de malesling met als resultaat goede stappen in de richting van de 
ontwikkeling van een expertisecentrum. 
- De aanvraag voor de gedeeltelijke opleidingserkenning in het Diakonessenhuis ten behoeve van de 
speerpunten is gehonoreerd.  
 
Male chirurgie en kinderurologie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
- Doorontwikkeling van de penisprothesiologie met als resultaten hoge volumes chirurgie en een 
internationale life surgery sessie met een gerenommeerd Engels operateur voor alle Nederlandse 
urologen die deze chirurgie uitvoeren. Vanaf 2014 helaas een zware vermindering vanwege een niet 
kostendekkend tarief 
- PR over onze behandelingen in de ziekte van Peyronie met als resultaat dat doorverwijzingen uit 
het hele land komen  
- De concentratie van de vaso-vasostomieën met als resultaat een fors volume 
- Een jarenlange samenwerking met het WKZ in de kinderurologie met als resultaat een zeer ervaren 
kinderuroloog binnen de maatschap die ook gestart is met de uitvoering van de kinderurologische 
behandelingen in het St. Antonius Ziekenhuis 
 
Eind 2014 heeft de maatschap een heidag georganiseerd waarop elk gespecialiseerde team zijn 
resultaten, zowel in doelen als in uitkomstresultaten waar mogelijk, gepresenteerd: een zeer 
indrukwekkende en inspirerende dag die aantoonde dat we heel goed onderweg zijn om onze 
ambities ten volle gestalte te geven.  
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De maatschap 

Urologen 
De maatschap Urologen voor U is samengesteld uit de volgende urologen: 

Dr. J.J.H. (Jack) Beck 
K.C. (Karin) van Dalen 
A.A.G.M. (Noud) Giesbers (tot 31 december 2013) 
K.W.H. (Karel) Gisolf 
I.M. (Ipe) Hoekstra 
E.F.H. (Ellen) van der Linden 
A.M. (Aswin) Meijer 
Dr. H.H.E. (Harm) van Melick 
M.G. (Mircea) Onaca 
S. (Sandrine) van Selm 
O.J.D. (Okke) Snieders 
Dr. R.S. (Roan) Spermon 
P.E.F. (Pascal) Stijns (per 1 februari 2014) 
Dr. P.L.M. (Peter) Vijverberg 
 
De foto en het curriculum vitae van elke uroloog zijn terug te vinden onder het tabblad ‘specialisten’ 
op onze website, www.urologenvooru.nl . 

Elk van de urologen heeft een eigen ‘taakgebied’ binnen de maatschap. In 2014 zag die verdeling er 
als volgt uit: 

 

Eind 2013 heeft Noud Giesbers, na een periode van zo’n 25 jaar als uroloog in het St. Antonius 
Ziekenhuis gewerkt te hebben, zijn praktijk neergelegd. Op gepaste wijze is afscheid genomen van 
Noud. Eén van de hoogtepunten daarbij was het minisymposium dat voor deze gelegenheid was 
georganiseerd.  
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wetenschap x xx x x

rooster x xx

PR en communicatie xx x x

http://www.urologenvooru.nl/
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Pascal Stijns is per 1 februari 2014 toegetreden tot de maatschap en heeft met name het groot open 
team versterkt.  
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Ondersteuning 
Alle activiteiten in de praktijk konden gestalte krijgen door de ondersteuning van: 
Ruud Blokker, chef de clinique vanaf 1 januari 2014. 
Julia Kroesen, chef de clinique van 1 april 2014 t/m 31 oktober 2014.  
Sarah van Loopik, chef de clinique van 1 april 2013 t/m 30 november 2013. 
Marjolein Smeets, chef de clinique van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. 
 
Randall Leong, AIOS van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014.  
Joost Leijte, AIOS van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014.  
Sarah van Loopik, AIOS van 1 januari 2013 t/m 31 maart 2013. 
 
Jaap Poerink, ANIOS t/m 18 november 2013. 
Sanne Jansen, ANIOS t/m 30 juni 2014. 
Annelies Bolmers, ANIOS vanaf 1 november 2013 t/m 30 juni 2014. 
Toscane Noordhoff, ANIOS vanaf 1 november 2013.  
Esther Hoenjet, ANIOS vanaf 1 februari 2014. 
Celine Donkelaar, ANIOS vanaf 1 juli 2014.  
Olivier Wegelin, arts onderzoeker. 
 
Antoinette Brandwijk, maatschapmanager. 
Yvonne van Capel, Annemiek Danen, Hanneke Enkelaar, Marika Ruiter, Sylvia Mosmuller (t/m 1 
januari 2014) en Margaret Oostveen, secretaresse.  
 
De foto’s van deze medewerkers en andere aanvullende informatie vindt u terug onder het tabblad 
‘medewerkers’ op onze website www.urologenvooru.nl .  
 
Eenmaal per jaar wordt een familiedag georganiseerd waarbij alle urologen en assistenten met 
partners en kinderen op ontspannen en aangename wijze een dag met elkaar doorbrengen. In 2014 
is het lustrum van de maatschap met een groots feest gevierd. De groepsfoto van de familiedag 
2013: 
  

http://www.urologenvooru.nl/
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De ziekenhuizen 
De praktijkvoering werd ook in deze jaren in grote mate ‘gekleurd’ door de ontwikkelingen binnen de 
verschillende ziekenhuizen waarin wij werkzaam zijn.  

Om goed te kunnen participeren in alle ontwikkelingen binnen de ziekenhuizen, heeft elke uroloog 
een aantal functies toebedeeld gekregen waarin hij/zij namens de maatschap fungeert. Onderstaand 
een overzicht van de diverse functies die werden vervuld binnen de  ziekenhuizen medio 2014: 
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voorzitter lokaal / RvE voorzitter / medisch coordinator x x x

vertegenwoordiger in kernstaf x x x x

vertegenwoordiger in stafmaatschap x x xII x x

lid bestuur stafmaatschap, MSBD io x

Acute Zorgraad x

auditor IFMS x

Capaciteitscommissie / electieve zorg x

Centrale Opleidings Commissie x x

contacpersoon kwaliteit, patiëntveiligheid en indicatoren x x x

contactpersoon (verpleeg)huisartsen x x x

contactpersoon OK / vertegenwoordiger OK commissie x x x

contactpersoon opname x open nefr. lap

contactpersoon poliklinieken x x x

contactpersoon SEH x x x 

contactpersoon verpleegafdelingen x x x

DBC aanspreekpunt x x x

EPD commissie x x x

farmacotherapeutische commissie/ werkgroep  medicatie x x

investeringscommissie x

klachtencommissie x 

klankbordgroep oncologie / oncologiecommissie x x x x

MIC commissie x x x x

multidisciplinaire urologische oncologie bespreking plv vz plv vz vz

R&D raad x

SIRE commissie x

trekker marketing en communicatie x x x

werkgroep Complicatiebespreking Morbiditeit, Mortaliteit en Necrologie x x

werkgroep patientveiligheid x x

werkgroep Zorgdomein x x x



  Jaarverslag 2013-2014 
 

St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Pagina 12 

 

Productie en realisatie 

Op de poliklinieken 
Onderstaand overzicht geeft de poliklinische productie weer in FB parameters en in aantallen van 
belangrijkste poliklinische verrichtingen, zoals deze staan geregistreerd in de ziekenhuissystemen.  
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In de klinieken 
Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste klinische parameters en de aantallen behandelingen in 
klinische setting, zoals deze in de ziekenhuisinformatiesystemen geregistreerd staan: 
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Kwaliteit  
 
Het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg is de primaire drive voor alle activiteiten 
die wij leveren. In dit hoofdstuk een aantal van de parameters die de kwaliteit van onze zorg 
inzichtelijk maken op een rijtje:  

Complicaties 
In elk van de ziekenhuizen is digitaal een complicatieregistratiesysteem ingericht volgens de 
richtlijnen van de NVU. In het St. Antonius Ziekenhuis worden complicaties geregistreerd binnen het 
aldaar ontwikkelde EPD. Binnen het Diakonessenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis vindt 
registratie plaats in Chipsoft. Onderstaand een overzicht van het aantal complicaties per ziekenhuis. 

St. Antonius Ziekenhuis 
2013: In totaal zijn er 84 geregistreerde complicaties, één met ernstcode 4, 2 met ernstcode 3, 54 
met ernstcode twee en de overige hadden ernstcode 1. De meest voorkomende waren infectie en 
koorts: 38, nabloeding:15 en ileus:9.  

2014: 133 geregistreerde complicaties, geen met ernstcode 4, 4 met ernstcode 3, 95 met ernstcode 2 
en 34 met ernstcode 1, bijna allemaal na een gepleegde interventie. 75% van de geregistreerde 
complicaties met ernstcode 3 en ook een fors aandeel in de geregistreerde complicaties met 
ernstcode 2 en 1 waren complicaties die te maken hadden met bloedings- en stollingsproblematiek. 
Naar aanleiding van een aantal casussen die in complicatiebesprekingen zijn besproken is onderzoek 
gedaan naar de peri operatieve antistolling. Dit heeft eind 2014 geleid tot een aanpassing van het 
peri operatieve antistollingsbeleid dat begin 2015 is geïmplementeerd. De resultaten daarvan 
worden gemonitord. De overige geregistreerde complicaties zijn niet afwijkend van andere klinieken.  

Een zorg zit hem in de compleetheid van de registraties en de definiëring daarvan. In het analyseren 
van de resultaten van verschillende behandelingen zien we zaken terug die meer informatie leveren 
om op te kunnen sturen dan uit de complicatieregistratie. Het is het voornemen van de maatschap 
om in toenemende mate resultaten per behandeling te analyseren. 
 
Een aantal van de (ernstiger) complicaties zijn besproken in de gehele opleidingsgroep en hebben 
geleid tot het maken van afspraken.    
 

Diakonessenhuis 

2013: van 1432 patiënten werd geregistreerd of zich een complicatie had voorgedaan. Bij 110 
patiënten werd een complicatie geregistreerd. De meest voorkomende waren >2 dagen koorts: 39, 
(na)bloeding:22, retentie blaas: 19 en infectie: 18.  

2014: van 1330 patiënten werd geregistreerd of zich een complicatie had voorgedaan. Bij 96 
patiënten werd een complicatie geregistreerd. De meest voorkomende waren >2 dagen koorts:27, 
(na)bloeding: 25 en infectie:15.  

De complicaties met een ernstscore 4 of waar een SIRE analyse voor heeft plaatsgevonden, werden 
in de gehele opleidingsgroep besproken en daar werden verbeterafspraken voor gemaakt.  
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Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

2013: bij 33 patiënten werd een complicatie geregistreerd. De meest voorkomende waren infectie: 
18 en nabloeding:4. 

2014: bij 30 patiënten werd een complicatie geregistreerd. De meest voorkomende waren 
nabloeding: 14 en infectie: 10.  

Een bijzonder complicatie is besproken binnen de gehele opleidingsgroep en heeft geleid tot het 
maken van afspraken.  

De afspraken uit de complicatiebesprekingen zoals ze in 2013 en 2014 met de gehele opleidingsgroep 
zijn gehouden: 

 

  

Afspraken uit complicatiebesprekingen 2013

Onderwerp Afspraken

longembolie na lap.nefrouretrectomie literatuuronderzoek naar pré operatieve antistolling bij urologische ingrepen

obv literatuuronderzoek mogelijk aanpassen huidig antistollingsbeleid

blaasperforaties na TURT alertheid operateur bij blaasvulling, juiste instelling apparatuur, laagdremepeling algehele anesthesie vragen

onderzoekje verschil in perforaties bipolair / monopolair

is soms niet te voorkomen bij radicaal reserceren: goed nabehandelen

ileus en longembolie na cystectomie literatuuronderzoek naar pré operatieve antistolling bij urologische ingrepen

obv literatuuronderzoek mogelijk aanpassen huidig antistollingsbeleid

prioritering: kwaliteitsdoel in 2014

invoeren FAST track protocol

verkeerde PA uitslag Verscherping PA protocollen op PA lab

Appèl op voortdurende weldenkendheid bij beoordelen van uitslagen

Afspraken uit complicatiebesprekingen 2014

Onderwerp Afspraken

pat. overleden na TUR syndroom onderzoek relatie gebruik spoelvloeistof en voorkomen TUR syndroom

onderzoekje verschil voorkomen TUR syndroom bipolair / monopolair

obv bevindingen mogelijk aanpassen huidig gebruikte spoelmiddelen en instrumentarium

pat. overleden na PNL geen PNL voordat pat. op multidisc. steenbespreking is besproken

participatie radioloog in steenbespreking

schrompelnier met stenen: pat. overleden goede multidisciplinaire indicatiebespreking voorafgaand aan PNL

in overleg over gebruik hybride ok tzt: per operatief aanprikken nier iav uroloog

prioritering: kwaliteitsdoel in 2015

longembolie na urologische interventie besluit om nieuw antistollingsbeleid regionaal te implementeren en resultaten te monitoren

bloedingsprobleem na urologische interventie
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MIP/VIM meldingen 
Elk van de ziekenhuizen heeft een digitaal incidentmeldingssysteem waar elke medewerker 
incidenten kan melden. Elk incident wordt in elk van de ziekenhuizen geanalyseerd en worden 
verbetervoorstellen met betrokkenen besproken/vastgesteld. Op basis van de ernst van het gemelde 
incident, wordt bepaald in welke samenstelling het incident wordt geanalyseerd. Onafhankelijk van 
de samenstelling, hebben wij in elk van de ziekenhuizen daar waar nodig actief bijgedragen aan 
reacties op de melding, de analyse ervan en het opstellen van verbetervoorstellen.  

St. Antonius Ziekenhuis 

2013: in 2013 zijn er in totaal 11 meldingen gedaan.  De VIM meldingen zijn besproken in de VIM 
commissie waar een uroloog zitting in heeft. Waar nodig zijn verbeteracties doorgevoerd.    

2014: in 2014 zijn er in totaal 9 meldingen gedaan.  De VIM meldingen zijn besproken in de VIM 
commissie waar een uroloog zitting in heeft. Waar nodig zijn verbeteracties doorgevoerd.  

Diakonessenhuis 

2013: in 2013 zijn er in totaal 28 meldingen gedaan. Elke melding is geanalyseerd en waar nodig zijn 
verbeterafspraken gemaakt en doorgevoerd.  

2014: in 2014 zijn er in totaal 46 meldingen gedaan. Elke melding is geanalyseerd en waar nodig zijn 
verbeterafspraken gemaakt en doorgevoerd.  

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 

2013: in totaal zijn er in 2013 16 meldingen gedaan, waarvan 4 over behandeling, 4 over 
informatieverstrekking, 3 over onderzoek, 2 over materiaal/apparatuur en 3 overig.  Elke melding is 
geanalyseerd en besproken in het duaal overleg tussen zorgmanagement en maatschap en waar 
nodig zijn er verbeteracties doorgevoerd.  

2014: in totaal zijn er in 2014 3 meldingen gedaan, waarvan 2 over onderzoek en 1 over medicatie. 
Elke melding is geanalyseerd en besproken in het duaal overleg tussen zorgmanagement en 
maatschap en waar nodig zijn er verbeteracties doorgevoerd.  

 

Klachten 
In elk van de ziekenhuizen hebben patiënten of hun naasten klachten ingediend met betrekking tot 
de urologische zorg. In samenwerking met de klachtenfunctionarissen, zijn nagenoeg alle klachten 
tot tevredenheid van de klager opgelost. 

St Antonius Ziekenhuis 

2013: 20 klachten, waarvan de meeste klachten (9) werden gedaan om herhaling te voorkomen. 

2014: 13 klachten, waarvan de meeste klachten (7) werden gedaan om herhaling te voorkomen. 

In 2015 is een analyse van alle klachten uit 2013 en 2014 met de gehele opleidingsgroep besproken 
ter lering en om inzicht te krijgen in waarover geklaagd wordt. Helaas valt er geen grote lijn uit de 
aard of inhoud van de klachten te halen die tot een verbetering kunnen leiden en zijn alle klachten 
separaat opgepakt, geanalyseerd en opgelost.  
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Diakonessenhuis 

2013: 12 klachten, 5 methodisch technisch, 3 klachten m.b.t. communicatie, 2 klachten m.b.t. 
bejegening en 2 klachten m.b.t. organisatorische zaken.  

2014: 12 klachten, 4 klachten m.b.t. communicatie, 4 klachten m.b.t. organisatorische zaken, 3 
klachten m.b.t. bejegening en 1 klacht m.b.t. begeleiding. 

Vanaf 2014 zijn de ‘lopende klachten’ standaard een agendapunt op de locatiebespreking ter lering 
en waar nodig om beleid aan te passen.   

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 

2013: 1 klacht m.b.t. communicatie/informatie. 

2014: 2 klachten m.b.t. communicatie/informatie en zorgvuldigheid. 

Elk van de klachten wordt besproken in het duaal overleg tussen management en maatschap en leidt 
waar nodig tot verbeterafspraken.  

 

Necrologie 
St. Antonius Ziekenhuis 

2013: 2 patiënten overleden. Beide casussen zijn door de necrologiecommissie  van het St. Antonius 
Ziekenhuis geanalyseerd en daarop is opbouwende feedback ontvangen die besproken is binnen de 
opleidingsgroep.  

1. 74-jarige man, verwezen vanuit Woerden ivm blaascarcinoom T2 G3 urotheelcelca. 
Onderging een cystectomie en Brickerdeviatie in augustus 2013. 5 dagen na OK ontstond het 
beeld van Decompensatio Cordis en ileus. Nadien ernstige longembolieen waarna opname 
op afdeling ICU. Achteruitgang algehele conditie met tevens infectieus beeld. Op de 21e dag 
post OK overleden. Obductie bevestigde het beeld van de longembolieen, pyelonefritis . In 
het operatiegebied geen ernstige afwiikingen, mn geen naadlekkages of anastomose 
problemen. Patient werd besproken in de complicatiebespreking. Bij analyse achteraf geen 
aantoonbare tekortkomingen in de zorg. PA toonde pT4 G3No blaascarcinoom. 

2. 86-jarige man, werd met spoed gepresenteerd ivm hematurie en stolselretentie. Bekend met 
prostaatvolume 157 cc en antistolling ascal en persantin. Op geen enkele wijze lukte het 
controle over de bloeding te krijgen of een spoelcath te plaatsen. Patient werd op OK 
gedurende de nacht onder anaesthesie behandeld waarbij de prostaat zo groot bleek dat een 
spoelcath niet te plaatsen was. Er volgde een beperkte TURP in de hoop ruimte voor een cath 
te creëren.  Na OK ontstond het beeld van een TURP syndroom met erntige ontregeling van 
de electrolieten. Op IC lukte het niet om deze ontregeling te corrigeren. Behandeling gaf  
geen verbetering, geen uitzicht op herstel. voorstel abstinerend beleid.FAm ging accoord 
waarna patient is overleden. Er volgde geen obductie. 

2014: 2 patiënten overleden.  

1. 64-jarige man, Februari 2014 blaascarcinoom pT4pN1G3. Cystoprostatectomie en Bricker 
deviatie met uitgebreide lymfeklierdissectie. Chemokuren. Aanvankelijk heel redelijk herstel. 
Onderzoek in juli geen aanwijzingen voor lokaal recidief of metastasen. Wel opvallend veel 
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kleine para-aortale lymfeklieren. In november met spoed gepresenteerd i.v.m. snelle 
achteruitgang algehele conditie en ernstige dyspneu. Onder de diagnose cardiogene shock 
werd hij opgenomen op de afdeling intensive care waarna hij kort daarna is overleden op 29-
12. Er volgde geen obductie.  

2. 92-jarige man, hoogbejaarde patiënt met spoed gepresenteerd december 2014 onder beeld 
van urosepsis met daarbij respiratoire insufficiëntie en bekende COPD. Na opname snelle 
achteruitgang algehele conditie. Met name pulmonaal. Ondanks antibiotische behandeling. 
Die zelfde nachts is patiënt overleden op 5-12 in aanwezigheid van familie. Er werd geen 
obductie verricht. 

Diakonessenhuis 

2013: 4 patiënten overleden 

1. 91-jarige man, werd opgenomen op 19-4-2013 i.v.m. forse haematurie. Bij echografie en 
scopie was er verdenking op een forse blaastumor, met dubbelzijdige hydronefrose. In 
overleg met patiënt en familie werd besloten tot een palliatief beleid. Hij is 24-4-2013 
overleden ten gevolge van een verslechtering van zijn nierfunctie.  

2. 66-jarige vrouw, was sedert 2009 bekend met ovariumcarcinoom waarvoor een debulking en 
chemotherapie. In september 2012 had zij forse hydronefrose beiderzijds met 
nierfunctiestoornissen, waarvoor antegrade dubbel J beiderzijds. De linker nier 
functioneerde slechts voor 9%. Juli 2013 opname voor een electieve verschoning van 
nefrostomie rechts, helaas ging dit gepaard met haematurie en koorts. Bleek progressie van 
de metastase van het ovariumcarcinoom, waarvoor geen chemotherapeutische opties meer 
aanwezig waren. In overleg met patiënte en haar familie is gekozen voor een abstinerend 
beleid. Zij is overleden op 12-7-2013. 

3. 88-jarige man, juli 2013 opname i.v.m. een blow-out van de rechter nier bij een totale stop 
van de distale ureter. Ook was er sprake van een abces in de buik. Patiënt werd behandeld 
met een nefrostomie en twee drains abdominaal. Waarop patiënt opknapte, en voor verder 
aansterken naar huis werd ontslagen. In augustus opnieuw opgenomen met een ernstige 
urineweginfectie, waarbij overigens de nefrodrain goed was gelegen. Patiënt knapte 
onvoldoende op en uiteindelijk is er in overleg met patiënt besloten tot een palliatief beleid, 
overleden op 24-8-2013. 

4. 43-jarige man, juni 2013 cystectomie met Brickerdeviatie in het Antonius ziekenhuis. Per 
operatief bleek reeds sprake van een vrijwel inoperabel blaascarcinoom, met doorgroei in 
het bekken en het sigmoïd. September 2013 wederom opgenomen in verband met een 
restant c.q. recidief tumor in het kleine bekken, met uitgebreide metastasering. Op 9-10-
2013 is hij overleden aan zijn gemetastaseerde ziekte.  

2014: 4 patiënten overleden 

1. 79-jarige man, februari 2014 opname i.v.m. koorts bij een suprapubische catheter. Bij 
analyse bleek sprake van forse hydronefrose beiderzijds. Vermoedelijk op basis van een zeer 
grote inoperabele blaastumor met lymfkliermetastasen. Dubbelzijdige nefrostomie geplaatst, 
waarmee de nierfunctie zich herstelde. Er werd besproken dat er geen curatief beleid 
mogelijk was. Maart heropname patiënt ineens sinds enkele dagen nauwelijks meer 
aanspreekbaar was, koud aanvoelde en niet meer wilde eten en drinken. In overleg met 
echtgenoot en dochter werd gekozen voor een palliatief beleid en patiënt is dezelfde dag nog 
op 22-3-2014 overleden.  

2. 53-jarige vrouw, patiënte was opgenomen van 7-4-2014 tot 24-4-2014.Patiënte heeft een 
grote niersteen aan de linker zijde. Rolstoelafhankelijk na meerdere CVA’s  en zeer adipeus. 
Door de radioloog is reeds een draad in de rechter nier geplaatst. Op OK blijkt dat de draad 
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zodanig is geplaatst dat het onmogelijk is met het instrumentarium de nier te bereiken. 
Derhalve wordt de procedure voortijdig beëindigd.  Patiënte gebruikt als medicatie 
acenocoumarol. Op de dag van de ingreep is de INR 1.2. Enkele dagen na de behandeling 
ontwikkelt zij een groot retroperitoneaal haematoom met anurie en koorts.  Patiënte werd 
overgeplaatst naar de IC en er ontwikkelde zich multipel orgaanfalen met leverischemie, 
pleuravocht, nierinsufficiëntie. In overleg met patiënte en familie werd gekozen voor een 
maximaal palliatief beleid. Patiënte is op 24-4-2014 overleden. 

3. 71-jarige man, bekend met lymfogeen gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom. Juli 2014 
opname i.v.m. veel pijnklachten bij zijn lymfkliermetastase, op verdenking pyelonefritis en 
levermetastasen. Aanvankelijk knapte patiënt nog op bij het antibiotisch beleid, echter 
geleidelijk aan wederom een achteruitgang. Er werd in overleg met patiënt en familie 
gekozen palliatief beleid. Hij is overleden op 7-8-2014. 

4. 90-jarige man, opname oktober 2014 i.v.m. septische shock, vermoedelijk op basis van een 
urineweginfectie. Aanvankelijk knapte patiënt op na intraveneuze therapie antibiotica, maar 
ging daarna toch weer achteruit. Er bestond de verdenking op endocarditis en de antibiotica 
werd geswitcht naar Augmentin. Echter er trad geen klinisch herstel op. In overleg met 
familie werd besloten af te zien van verdere diagnostiek naar endocarditis en instellen van 
palliatief beleid. Op 3-11-2014 is patiënt overleden. 

 
Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

2013: geen patiënten overleden. 

2014:  1 patiënt overleden.  

1. Radiotherapie blaas. Bilaterale hydronefrose waarvoor JJ-katheter rechts en nefrodrain links, 
laatste opname gecompliceerd door delier en val met kop-hals prothese rechts; nu nieuwe 
opname in verband met koorts en verdenking pyelonefritis.  
Ik kan u mededelen dat de bloed en urinekweken een pseudomonas toonde, waarvoor 
Ceftazidime. Een verstoord dag en nachtritme en persisterend delier zorgden voor een 
vertraagd herstel bij deze opname. Op 05-08-2014 is het niet gelukt de nefrodrain links te 
vervangen door een antegraad geplaatste JJ-katheter.  
Op 13-08-2014 is onder algehele anesthesie een 2e poging verricht. Via nefrostomie toegang 
kreeg patiënt een antegraad geplaatste JJ-katheter. Het postoperatieve beloop werd 
gecompliceerd door hoge koorts. Bloedkweken toonden een enterokok, waarvoor 
behandeling met Amoxicilline. Ondanks de bilaterale JJ-katheters was sprake van 
progressieve nierfunctiestoornissen, toename van perifeer oedeem en hyperkaliëmie. Zeer 
waarschijnlijk was sprake van acute tubulusnecrose bij urosepsis.  
Op 19-08-2014 is patiënt vroeg in de ochtend overleden.  
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Indicatoren 
Diverse activiteiten zijn verricht om de kwaliteit van onze zorg te monitoren en een bijdrage te 
kunnen leveren aan het ontwikkelen van de ‘state of the art’ zorg van de toekomst. Een opsomming: 

- De gegevens van elke cystectomie die uitgevoerd is, zijn conform de eis van de Inspectie voor 
Volksgezondheid ingevoerd in de NVU database.  

- Van elke cystectomie worden in een eigen database de resultaten (beloop, complicaties, 
mortaliteit etc.) bijgehouden. De resultaten van 2013 zijn geanalyseerd en gepresenteerd 
aan Raad van Bestuur en management van het St. Antonius Ziekenhuis. 

- In 2014 zijn we op ons nadrukkelijke verzoek gestart met ‘St. Antonius uitkomstindicatoren’, 
waarbij op basis van ‘value based healthcare’ gevalideerde indicatoren worden opgesteld 
waarop de resultaten van de chirurgie die bij ons heeft plaatsgevonden geanalyseerd wordt.  

- De gegevens van elke radicale prostatectomie die uitgevoerd is, wordt in een eigen database 
bijgehouden. De resultaten zijn enkele malen geanalyseerd en in de groep met operateurs 
besproken. Ook zijn deze in de klankbordgroep oncologie van het St. Antonius ziekenhuis 
besproken.  

- Voor prostaatkanker participeren we in Zorg voor Uitkomst. Op basis van ‘value based 
healthcare’ gevalideerde indicatoren zijn de prostaatkankerbehandelingen van de afgelopen 
jaren geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn zowel binnen onze eigen maatschap, voor de 
beroepsvereniging als voor ‘open bijeenkomsten’ over Zorg voor Uitkomst’ gepresenteerd. 
Zie www.zorgvooruitkomst.nl 

- In samenspraak met de beroepsvereniging is een refereeravond georganiseerd over de 
registratie van indicatoren en het in kaart brengen van de resultaten van behandelingen.  

- De gegevens van de nefrectomieën van de afgelopen jaren zijn in een database gezet en 
geanalyseerd.  

- De gegevens van de partiële nefrectomieën zijn sinds de aanvang daarmee in een database 
gezet en vergeleken met nationale en internationale literatuur om verbeteringen in gang te 
kunnen zetten. 

- De resultaten van de prostaatbehandeling met de thulliumlaser zijn in kaart gebracht en 
gepresenteerd tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten. 

- Op basis van het rapport ‘praktijkvariatie behandelingen van benigne prostaathypertrofie’ 
hebben wij een onderzoek gedaan in onze drie praktijken. Er is een aantal bepalende criteria 
opgesteld maar belangrijkste conclusie was dat die praktijkvariatie over een langere looptijd 
niet meer significant was.  

- De resultaten van de urethraplastieken zijn in kaart gebracht. Conclusie is dat we bij de top 
van Nederland behoren met die chirurgie. 

- De resultaten van de male slings zijn in kaart gebracht. Conclusie is dat we daarmee een 
mooie start gemaakt hebben.  

- De resultaten van de vaso-vasostomie zijn in kaart gebracht en worden momenteel 
vergeleken met de nationale en internationale resultaten. Op basis daarvan wordt een plan 
gemaakt. 

- Momenteel worden de resultaten van de nesbitbehandeling bij m. Peyronie in kaart gebracht 
en worden de resultaten van de ESWL behandelingen in kaart gebracht.  

- Op onze heidag eind 2014 heeft elke trekker van een behandeltechniek een analyse gemaakt 
van aantallen behandelingen en waar mogelijk van resultaten om beleid op te kunnen maken 
qua volume eisen, indicatiestelling en behandeling.   

- In zowel het St. Antonius Ziekenhuis als het Diakonessenhuis hebben we in 2013 
geparticipeerd in een Els Borst gesprek. Dat heeft er mede voor gezorgd dat we voor 2013 en 
2014 in die ziekenhuizen het topzorgpredicaat voor prostaatkankerzorg hebben ontvangen.  

- Verder hebben we groene vinkjes ontvangen op diverse uitvragen van patiëntenverenigingen 
en het Zorgpad Prostaatca. van Santeon.  

http://www.zorgvooruitkomst.nl/
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- Elk jaar leveren we data aan het Kwaliteitsinstituut Zorginstellingen ten behoeve van de 
Zichtbare Zorg Indicatoren. De uitkomsten voor het St. Antonius Ziekenhuis zijn 
gebenchmarkt met die van andere ziekenhuizen. Die uitkomsten zijn doorgesproken en 
hebben waar nodig voor een aanpassing in ons beleid gezorgd.  

 
Voor 2013 (uitvraagjaar 2012) zagen de uitkomsten er als volgt uit:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuwe Ant. Diak

blaasca. 

1a hoeveel urologen doen cystectomieën nvt 7 nvt

1b aantal cystectomieën nvt 43 nvt

stressinco alleen voor gyn alleen voor gyn

1a pre operatief gebruik gestandaard. Vragenlijst 76%

1b post operatief gebruik gest. Vragenlijst 100%

2a aantal specialisten dat chir. interventies uitvoert 6

2b aantal ingrepen 58

prostaatca. 

1 complicatie na prostatectomie nvt 5,30% nvt

aantal prostatectomieën 113

LUTS/BPH

4 ligduur na TURP, gemiddeld 2,14 2,42 2,4

opnamedagen, mediaan 2 (1-16) 2 (1-17)

5 heropname na TURP binnen 30 dagen 0,00% 2,3% 1,4%

stenen

1a gemiddeld aantal ESWL behandelingen per patiënt 1,2 1,53 1,32

1b 1 jaar na ESWL geen interventie voor stenen 94% 85% 82%

2a gemiddeld aantal URS behandelingen per patiënt 1,17 1,19 1,16

2b 1 jaar na URS geen interventie voor stenen 72% 92% 68%

3a gemiddeld aantal PNL per patiënt nvt 1,67 1

3b binnen een jaar na PNL geen interventie voor stenen nvt 67% 52%
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Voor 2014 (uitvraagjaar 2013) zagen de uitkomsten er als volgt uit: 
 

 

Meest opvallende zaken:  

- De relatief hoge complicatieratio bij de prostaatca. is teruggebracht naar 1,5% 
- Het relatief hoge reïnterventiepercentage bij de URSsen in het Diakonessenhuis wordt 

momenteel geanalyseerd. Het vermoeden bestaat dat het grootste deel komt door 
dubbelzijdig steenlijden waarvoor een interventie wordt gepleegd.  

 

Kwaliteitsvisitaties 
In 2013 is onze praktijk in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis voor het eerst in de geschiedenis 
gevisiteerd. Het algemene eindoordeel van de visitatiecommissie: ‘Een vernieuwde, enthousiaste, 
ambitieuze vakgroep die sinds 2010 bestaat uit 2 FTE en onderdeel vormt van een goed 
georganiseerde grote regiomaatschap.’ 

Als sterke punten werden benoemd: ‘sterk ontwikkelde andrologie’ en ‘goed doorgevoerde 
lateralisatie binnen de brugmaatschap’.  

Als zwak punt werd benoemd: ‘de trage berichtgeving aan de huisartsen’. 

Mede op basis van dit zwakke punt, is de formatie op de poli urologie aangepast waardoor ook daar 
nu de ontslagbrieven op de dag van ontslag naar de huisarts gaan.   

 

Klanttevredenheid 
Een tevreden klant is belangrijk voor ons. Waar mogelijk zullen we ernaar streven dat zowel externe 
als interne klanten tevreden over ons kunnen zijn. Een aantal zaken waaruit we die tevredenheid 
inzichtelijk hebben gekregen.  

Zuwe Ant. Diak

blaasca. 

1a hoeveel urologen doen cystectomieën nvt 7 nvt

1b aantal cystectomieën 0 68 nvt

stressinco. alleen voor gyn alleen voor gyn

1a pre operatief gebruik gestandaard. Vragenlijst 95%

1b post operatief gebruik gest. Vragenlijst 85%

2a aantal specialisten dat chir. interventies uitvoert 6

2b aantal ingrepen 21

prostaatca. 

1 complicatie na prostatectomie nvt 1,50% nvt

aantal prostatectomieën 130

LUTS/BPH

4 ligduur na TURP, gemiddeld 2,35 2,6 2,4

opnamedagen, mediaan 2 2 2

5 heropname na TURP binnen 30 dagen 0,00% 1,4% 6,0%

stenen

1a gemiddeld aantal ESWL behandelingen per patiënt 1,19 1,53 1,50

1b 1 jaar na ESWL geen interventie voor stenen 87% 85% 75%

2a gemiddeld aantal URS behandelingen per patiënt 1,16 1,23 1,16

2b 1 jaar na URS geen interventie voor stenen 87% 93% 63%

3a gemiddeld aantal PNL per patiënt nvt 1,30 1,07

3b binnen een jaar na PNL geen interventie voor stenen nvt 67% 64%
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Patiënten 

- In 2013 kreeg de urologie gemiddeld een 8.0 uit de patiënten enquêtes. In totaal zijn er 1168 
ingevuld. Daarmee is de positie binnen de top 3 van het Diakonessenhuis gecontinueerd. 

- De patiënttevredenheidsmeting in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis liet een rapportcijfer 9 zien 
voor de uroloog.  

- In de CQ-index van het St. Antonius Ziekenhuis scoorden we zowel poliklinisch als klinisch 
binnen de top 3 van het ziekenhuis.   

- In 2014 was de Netto Promotor Score van + 24 ruim hoger dan de door het Diakonessenhuis 
gestelde doelstelling.   

- Geen patiënttevredenheidsmeting in 2014 in Zuwe maar wel veel positieve feedback van 
patiënten 

- Wederom in het St. Antonius Ziekenhuis zowel poliklinisch als klinisch binnen de top 3 van 
het ziekenhuis met onze score in de CQ-index 

- In een onderzoek onder oncologiepatiënten van het St. Antoniusziekenhuis wordt een 
rapportcijfer 8,9 gescoord en een Netto Promotor Score van +48 

- In beide jaren werden patiëntenavonden georganiseerd die een hoge opkomst kennen en 
gemiddeld gewaardeerd worden met het rapportcijfer 8,5  
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Huisartsen 

- In elk van de ziekenhuizen wordt actief geparticipeerd in events met huisartsen en medisch 
specialisten, in duo dagen, in onderwijs binnen de praktijk, etc. wat tot waardering leidt. 

- In elk van de ziekenhuizen krijgt de huisarts een uroloog aan de telefoon, dat wordt bijzonder 
gewaardeerd.  

- Jaarlijks wordt een aantal dagen durend huisartsscholingsevent op Schiermonnikoog 
georganiseerd, één van onze maten is daar een vaste spreker. 

- We participeren in de ‘wijkgerichte zorg’, een samenwerking tussen eerste en tweede lijn in 
de wijk Overvecht. 

- Ontslagbrieven worden op de dag van ontslag naar de huisarts verzonden. 
- In de visitatie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in 2013 hebben de huisartsen een grote 

tevredenheid over ons aan de commissie uitgesproken.  
 

Collegae en medewerkers 

- Niet iedereen is altijd even tevreden. Elke ‘klacht’ met betrekking tot de samenwerking 
wordt serieus genomen en besproken in een locatieoverleg of in de maatschapvergadering.   

- Elk jaar organiseren wij onze onderzoeks- en innovatieavond die ook in 2013 en 2014 weer 
met rapportcijfer van gemiddeld respectievelijk 8,5 en 8,7 werd gewaardeerd. 

- Met de assistenten die met ontslag gaan, wordt een exit interview gehouden. Die zijn 
uitermate goed te noemen. 

- De jaarlijkse kerstgeschenken hebben ook in 2013 en 2014 voor veel enthousiaste en 
positieve berichtjes over de samenwerking en bedankjes gezorgd.  

- In alle 3 de ziekenhuizen staat de maatschap urologie bekend als laagdrempelig benaderbaar 
en prettig in de samenwerking, zo is dat ook bevestigd in het visitatierapport van het Zuwe.  

IFMS 
In deze periode is in elk van de ziekenhuizen verplicht gesteld dat elke medisch specialist eenmaal 
per 2 jaar de IFMS cyclus doorloopt. Elk lid van de maatschap Urologie voldoet aan deze eis.  
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Professionele functies 
Elke uroloog bekleedt een aantal functies of lidmaatschappen om bij te blijven en mee te 
ontwikkelen aan de veranderingen in het urologisch / medisch landschap. Onderstaand een overzicht 
van deze functies. 

 

 

Deskundigheidsbevordering 
Elke uroloog onderhoudt en bevordert zijn deskundigheid ook door het volgen van geaccrediteerde 
activiteiten. In GAIA worden alle punten van  elke uroloog bijgehouden. In het Diakonessenhuis 
wordt er in het kader van de kwaliteitstoetsing op toegezien dat er jaarlijks voldoende punten 
behaald worden. Bij deze vijfjaarlijkse herregistratie als specialist bij de RGS wordt erop toegezien 
dat er gedurende die periode voldoende punten behaald worden. In de afgelopen periode heeft dat 
geen enkel probleem gevormd voor de urologen.   
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Adviescommissie bezwaarschriften KNMG, lid x

Commissie externe betrekkingen NVU, lid x

Commissie Kwaliteitsvisitatie NVU, voorzitter x

Commissie Kwaliteitsvisitatie NVU, lid x

Concilium Urologicum, lid x

Dutch Pelvic Floor & Sexuality Research Group, lid x

Endourological Society, lid x

European Assiociation for Endoscopic Surgery (EAES), lid x

European Association of Urology (EAU), lid x x x x x x x x x x x x x

European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC), lid x

European Society for Sexual Medicine (ESSM), lid x

European Uro-Oncology Group (EUOG), lid x

International Continence Society, lid x

International Society for Sexual and Impotence Research, lid

International Society for Sexual Medicine (ISSM), lid x

KNMG / Orde van Medisch Specialisten, lid x x x x x x

Nederlandse vereniging voor Medisch Onderwijs, lid x

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), lid x x x x x x x x x x x x

Stichting Contactgroep Prostaatkanker, lid x

stichting Urologie 1973, bestuurslid x

Stichting Werkgroep Endourologie Nederland (SWEN), lid x x x

Wergroep visitatie nieuwe stijl, NVU x

Werkgroep Cryotherapie Nederland, coördinator niercryoablatie x

Werkgroep Ontwikkeling Kwaliteitsindicatoren LUTS, lid  x

Werkgroep Urologische Tumoren IKMN, lid x x x x x x x x

Wetenschappelijke commissie NVU, lid x

Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties 

(WVSD), lid x
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Opleiding en onderwijs 
 

Opleidingserkenning 
De Medische Vervolgopleiding Urologie wordt in het St. Antonius Ziekenhuis sinds 2004 gegeven en 
heeft een MSRC-erkenning conform het Kaderbesluit CCMS en het Besluit Urologie.  
De erkenning betreft een tweejarige opleidingsduur en omvat het niet academische deel van de 
vervolgopleiding Urologie. De Opleiding Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis vindt plaats binnen 
het cluster UMCU, gecentreerd in OOR Utrecht.  
 
Vanwege de concentratie en differentiatie zijn enkele ingrepen verschoven naar het Diakonessenhuis 
en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Daarom lopen de AIOS in deze ziekenhuis een ‘stage’. Daartoe is 
eerder een bestuurlijke overeenkomst aangegaan tussen de Raden van Bestuur van het St. Antonius 
Ziekenhuis en het Diakonessenhuis. Hierdoor heeft onze maatschap in het Diakonessenhuis een 
deelerkenning voor het behalen van specifieke leerdoelen in de steenbehandelingen, de 
continentiebehandelingen en de laser prostaatbehandelingen, onder de (opleidings)vlag van het St. 
Antonius Ziekenhuis. Vanwege de op handen zijnde fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ligt het in de lijn der verwachting dat beide ziekenhuizen onder 1 bestuur 
komen te vallen en de chirurgische ingrepen weer bij elkaar zullen komen. 

 

Competentiegericht onderwijs 

De implementatie van de modernisering medische vervolgopleidingen per 2011 heeft ook in onze 
praktijk de nodige veranderingen teweeg gebracht.  Daarom is een nieuw Lokaal Opleidings Plan 
(LOP) geschreven, passend binnen het thematisch opgestelde landelijke curriculum en het regionale 
curriculum en wat als leidraad moet fungeren om elke AIOS zijn eigen individuele leerplan te laten 
opstellen. In het LOP is een beschrijving van elke klinische setting en van alle andere 
onderwijsmomenten opgenomen die via lineaire planning geboden worden. In 2014 is het LOP 
geactualiseerd vanwege de opleidingsstage in het Diak en vanwege het in gebruik nemen van de 
nieuwe locatie van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het volledige LOP is terug te vinden onder 
het tabblad onderwijs via www.urologenvooru.nl. Daarnaast is het document ‘specifieke taken en 
verplichtingen’ opgesteld wat de verantwoordelijkheden van de opleiders en van de opleidingsgroep 
in kaart brengt. 
 
De gehele opleidingsgroep heeft eerder gezamenlijk de ‘teach the teacher’ training gevolgd om de rol 
van opleider binnen het competentiegerichte onderwijs in de praktijk gestalte te kunnen geven.  De 
nieuwe toetreders hebben deze training ook gevolgd na toetredeing en de opleiders hebben de 
vervolgtrainingen ook gevolgd. Enkele van de door de Academie verzorgde trainingen in het kader 
van het ‘modern opleiden’ zijn ook gevolgd door leden van de opleidingsgroep.  En zo spelen KPB’s, 
OSATs, individuele leerplannen en digitale portfolio’s een dagelijkse rol in onze praktijk.  
 
In onderstaand overzicht een schematische weergave van de opleiding zoals deze verzorgd wordt.   
 
 

  

http://www.urologenvooru.nl/
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Vervolgopleiding Urologie 

Opleidingsjaar 3 

 

Vervolgopleiding Urologie 
Opleidingsjaar 4 

Klinische settings Klinische settings 
 
Polikliniek 
Poliklinische verrichtingen 
OK  
Verpleegafdelingen H3/4 
Consulten 
SEH  
Diensten 
 
                                  Meekijken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESWL, UDO, blaasspoelingen  

 
Polikliniek 
Poliklinische verrichtingen 
OK 
Verpleegafdelingen H3/4 
Consulten 
SEH  
Diensten 
 

Stage (i.o.): 

 
 
 
 
 
 
 
Diakonessenhuis               
Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

Cursorisch onderwijs 
 

Cursorisch onderwijs 

 
Landelijk en regionaal: 
 

 Theoretische cursus (CCO)
1
 

 Wetenschappelijk deel voor-  
  en najaarsvergadering NVU 

 Regionale refereeravonden 

 Campbell in situ 
 
Lokaal: 

 Antonius A(N)IOS onderwijs 

 Meekijkleermomenten 

 Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

 
Verplichte cursussen door het 
Urologisch Opleidings Instituut: 
 

 Echografie (of jaar 4) 

 Endo Urologie (of jaar 4) 

 Laser/electrochirurgie  
     (of jaar 4) 

 Stralingshygiëne (1 maal  
     gedurende vervolgopleiding) 

 
Landelijk en regionaal: 
 

 Theoretische cursus 

 Wetenschappelijk deel voor-  
   en najaarsvergadering NVU 

 Regionale refereeravonden 

 Campbell in situ 
 

Lokaal: 
 Antonius A(N)IOS onderwijs 

 Meekijkleermomenten 

 Patiëntgerelateerde  
  besprekingen 

 
Verplichte cursussen door het  
Urologisch Opleidings Instituut: 
 

 Echografie (of jaar 3) 

 Endo Urologie (of jaar 3) 

 Laser/electrochirurgie (of jaar 3) 

 Stralingshygiëne (1 maal 
   gedurende vervolgopleiding) 

Leerinhoud 

 

Leerinhoud 

 
Ontwikkeling van 6 thema’s, 7 competenties,  

11 opleidingsactiviteiten, streefaantallen diagnostische en 
therapeutische behandelingen  

 

 
Ontwikkeling van 6 thema’s, 7 competenties,  

11 opleidingsactiviteiten, streefaantallen diagnostische en 
therapeutische behandelingen  

 
Formatieve toetsen Summatieve toetsen 

 
Formatieve toetsen Summatieve toetsen 

 

 4 x voortgangsgesprek 

 10-12 x KPB / OSAT 

 2-3 x CAT 

 1 x 360º beoordeling 

 1 x kennistoets NVU 

 continue zelfreflectie 
(portfolio) 

 wekelijks CBD 
 

 

 1 x 
geschiktheidsbeoordeling 

 

 4 x voortgangsgesprek 

 10-12 x KPB / OSAT 

 2-3 x CAT 

 1 x 360º beoordeling 

 1 x kennistoets NVU 

 continue zelfreflectie 
(portfolio) 

 wekelijks CBD 
 

 

 1 x 
geschiktheidsbeoordeling 

 

tenminste 1 x voordracht wetenschappelijke vereniging (of vergelijkbaar podium) 
 tenminste 1 Artikel  

 

  

                                                           
1
 Commissie Cursorisch Onderwijs NVU 
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Onderwijs en besprekingen 
Elke nieuwe medewerker volgt het introductieprogramma van de Antonius Academie / Diakademie 
om algemene en  locatie specifieke zaken onderwezen te krijgen. Verder wordt er via e-
learningmodules divers onderwijs aangeboden.  

De Antonius Academie verzorgt het lokale discipline overstijgende onderwijs die met name de 
potentie hebben om de competenties communicatie, professionaliteit en maatschappelijk handelen 
te kunnen ontwikkelen. In de urologische praktijk wordt naast het onderwijs in de klinische settings, 
vooral onderwijs gegeven in de diverse patiëntenbesprekingen. 

 
Bespreking Frequentie 

Multidisciplinaire Urologische oncologiebespreking wekelijks 

(complexe) steenbespreking 2 wekelijks 

Röntgenbespreking 2 wekelijks 

Kinderbespreking maandelijks 

Seksuologie bespreking maandelijks 

bekkenbodemwerkgroep bespreking 6 x per jaar 

PA bespreking 4 x per jaar 

Nefrologiebespreking 4 x per jaar 

Complicatiebespreking 4 x per jaar 

Patiëntbespreking klinisch (grote visite) wekelijks 

Patiëntbespreking klinisch (MDO) wekelijks 

Patiëntbespreking klinisch (overdracht) dagelijks 

Indicatiebespreking dagelijks 

 

Daarnaast wordt er onderwijs aan assistenten verzorgd in een meester-gezel verhouding. Dat werd 
tot 2013 ad hoc en op verzoek verzorgd. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om dat meer 
structureel te organiseren.  

In 2014 is het eerste Urologisch Vaardigheids Onderwijs, ontwikkeld door assistenten samen met de 
NVU om specifieke vaardigheden in begeleide setting ‘droog’ te kunnen oefenen en de theorieën 
met elkaar te bespreken, gegeven in het St. Antonius Ziekenhuis. Dat gaat vanaf 2015 structureel 
ingepland worden.   

 

Refereeravonden 
Elk jaar organiseert de opleidingsgroep uit het St. Antonius Ziekenhuis een refereeravond. In 2013 
werd deze avond op 28 mei georganiseerd waarin verschillende onderwerpen werden besproken: 

- Percutane cryo behandeling van niertumoren 
- MRI guided HDR brachytherapy in prostate cancer 
- Resultaten robotchirurgie bij prostaat- en blaascarcinoom 

In 2014 werd op 13 mei een refereeravond georganiseerd samen met de commissie Kwaliteit van de 
beroepsvereniging met als thema kwaliteitsregistratie.  Binnen dit thema werden een aantal 
onderwerpen besproken: 

- Het belang van registraties binnen de urologie 
- Resultaten vergelijking uitkomstindicatoren prostaatkankerbehandeling Catharina 

ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis en St. Antonius ziekenhuis 
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- Database niertumoren 
- Conclusies uit de database voor prostatectomieën en levenskwaliteit bij prostaatkanker 

Interne refereeravonden 

In 2013 zijn we gestart met het organiseren van interne refereeravonden. In 2013 zijn er vier interne 
refereeravonden georganiseerd (maart, juli, oktober, december). De volgende onderwerpen kwamen 
o.a. aan bod: 

- Antistolling in de urologische praktijk 
- CAT: Angiomyolipoom van de nier 
- Concentratie en differentiatie van zorg 
- Complicatiebesprekingen 
- Renografie casuïstiek 
- Choline PET CT bij prostaatcarcinoom 
- Urologische indicaties voor FDG PET en radionuclide therapieën 
- CAT: nefrodrain of JJ bij zwangere vrouwen met koliekaanval 
- Pathologieprotocollen bij urologische vraagstukken 
- Anbibioticabeleid rondom cystectomie 
- CAT: Voorkomen flare up bij hormoontherapie 

Ook in 2014 zijn er vier refereeravonden georganiseerd (maart, juni, oktober, december). Binnen de 
volgende thema’s  kwamen diverse onderwerpen aan bod: 

- Complicatiebesprekingen 
- CAT’s 
- Kinderurologie mmv kinderartsen en kinderbekkentherapeut 
- CAT: orchidopexie en vruchtbaarheid op lange termijn 
- Stollings en bloedingsproblemen binnen de urologie, waaronder CAT’s  
- Nefro urologie mmv nefrologen 
- CAT: TUR syndroom en glucose vs glycine gebruik 
- Kwaliteit: zorg voor uitkomst, praktijkvariatie en zorgpaden 

 

Participatie in COC en OOR 
Onze opleiders participeren in de Centrale Opleidingscommissie (COC) van het St. Antonius 
Ziekenhuis. Dit is een ziekenhuiscommissie die fungeert als overlegorgaan conform het kaderbesluit 
van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) van 11 mei 2009, ingegaan op 1 januari 
2011. Kerntaken van de COC zijn het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en het 
opleidingsklimaat, het ondersteunen bij visitaties, het bevorderen van kennisuitwisseling en het 
bemiddelen bij geschillen tussen AIOS en opleiders. De COC kent een dagelijks bestuur en plenaire 
vergaderingen. De leden van het dagelijks bestuur (DB) zijn de COC-voorzitter, COC-secretaris en de 
voorzitter en secretaris van de AIOSvereniging.  Het DB wordt evenals de COC ondersteund door de 
afdeling medische opleidingen van de Antonius Academie. Het DB kwam zowel in 2013 als 2014 acht 
keer bijeen en de plenaire COC  heeft  in beide jaren vijf maal vergaderd.  
 
De Onderwijs- en & Opleidingsregio Utrecht (OOR Utrecht) speelt een belangrijke rol bij de verdeling 
van capaciteit en regionale afspraken op het gebied van kwaliteit en strategie. De voorzitter van de 
RvB van het St. Antonius Ziekenhuis is vice-voorzitter van de bestuursvergadering van de OOR 
Utrecht. 
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Twee maal per jaar vindt het opleidingsoverleg voor de vervolgopleiding Urologie binnen het 
opleidingscluster Utrecht plaats, onze opleiders participeren in deze overleggen. De ontwikkelingen 
van de AIOS over de instellingen heen wordt in dit overleg gevolgd. Daarnaast vindt toetsing en 
afstemming plaats van de regionale opleidingsschema’s, de opleidingsplannen (nationaal, regionaal 
en lokaal) en worden opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in regionaal verband 
geëvalueerd.  
Het selecteren van kandidaten die binnen de cluster Utrecht voor de vervolgopleiding Urologie in 
aanmerking komen gebeurt, na de landelijke selectie, door een selectie van (plaatsvervangend) 
opleiders.  

Overig onderwijs 
Naast onderwijs aan AIOS en ANIOS werd er in alle drie de ziekenhuizen regelmatig onderwijs 
verzorgd aan de SEH artsen en aan medewerkers van de poliklinieken, verpleegafdelingen en 
operatieafdeling. Ook wordt er regelmatig onderwijs verzorgd voor de verpleegkundige 
(vervolg)opleidingen die door de  Antonius Academie en Diakademie verzorgd worden.  

Buiten de ziekenhuizen werd er (veelal op verzoek) actief geparticipeerd in het onderwijs voor 
(verpleeg)huisartsen op locatie, op duodagen, op een groot huisartsenevent op Vlieland en door het 
organiseren van symposia die in de klinieken. 

Klanttevredenheid 
Vlak na de implementatie van de modernisering van de opleiding is de D-rect afgenomen om de 
tevredenheid van onze assistenten over het gegeven onderwijs te meten. Vanwege de kleine 
aantallen assistenten en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid om reacties te herleiden, mag dit 
niet meer. In plaats daarvan krijgt elke AIOS die met ontslag gaat, een exit interview door de 
Academie. De uitkomsten daarvan worden gebundeld en dan aan ons doorgegeven. De resultaten 
zijn uiterst positief.  
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Wetenschap 
 
Eén van de drie pijlers waarop Urologen voor U is georganiseerd, is de pijler Onderwijs en 
Wetenschap. Door middel van het opzetten van en participeren in Wetenschappelijk onderzoek 
willen wij actief meewerken in de ontwikkeling van de urologische zorg.  

Wetenschappelijke commissie  
In 2010 is binnen de maatschap een wetenschappelijke commissie geïnstalleerd die verantwoordelijk 
is voor de coördinatie van het opzetten en participeren van onderzoek. Ook de organisatie van het 
wetenschappelijk onderzoek in de ziekenhuizen waarin wij werkzaam zijn, valt onder hun taakgebied. 
Van Melick trekt deze commissie die verder gevormd wordt door Beck, Spermon en Vijverberg. Vier 
maal per jaar vergaderen zij en deze vergaderingen worden genotuleerd.  

Stichting  
Om het onderzoek financieel mogelijk te maken is eind 2011 de stichting ‘onderzoek en innovatie 
Urologen voor U’ opgericht. Uit de statuten:  
‘De stichting stelt zich ten doel:  
1. onderzoek en innovatie mogelijk te maken binnen het vakgebied urologie.  
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

a. het coördineren, opzetten en uitvoeren van nieuwe studies alsmede door deelname in 
(inter)nationale studies  
b. het stimuleren van het gebruik van innovatieve behandelingen.  

3. De stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet tot doel’  
 
Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de maatschap Urologen voor U en wordt 
momenteel gevormd door:  
Vijverberg, voorzitter  
Van Melick, secretaris  
Spermon, penningmeester  
Beck, lid  
De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Utrecht.  

Gestarte en lopende onderzoeken  
Op verschillende niveaus wordt wetenschappelijk onderzoek bedreven. Een overzicht van de studies 
van de afgelopen 2 jaar:   

Zelf geïnitieerde studies: 
- Botstudie: vergelijking van botdichtheid gemeten met DEXA en ultrasone hielbotmeter bij 

mannen met hormonaal behandeld prostaatcarcinoom. Samenwerking met afdeling 

reumatologie. 

- CK20: urinemarker bij niet-spierinvasief blaascarcinoom. Samenwerking met afdeling 
pathologie.  

- Cryotherapie bij kleine niertumoren. 

- Praktijkvariatie LUTS BPH. 

- Evaluatie diagnostiek en therapie van kleine niertumoren. 

 

Regionale/nationale studies: 

- Raman: samenwerking met afdeling KFI en UMCU. Promotietraject Michelle Agenant. 
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- Horrad: behandeling van prostaatca. dmv hormonale therapie vs hormonale therapie + 
lokale externe radiotherapie prostaat 

- Expedient: effect van psychosociale begeleiding van patiënt en partner bij mannen met 
prostaatca M+ en hormonale therapie. 

- PET-CT bij blaascarcinoom: waarde is van PET-CT bij het vinden van lymfogene 
metastasering.  

- Beside (mirabegron): effect van de combinatie van mirabegron + Vesicare. Samenwerking 
met gynaecologie.  

- Effect: waarde van biomarkers (bv. PCA3, TMPRSS-ERG, etc) bij mannen met 

prostaatcarcinoom en Eligard injecties.  

Internationale studies: 

- Surtime: EORTC studie naar timing van nefrectomie bij patiënten met operabel 
gemetastaseerd niercelcarcinoom. 

- Magnolia: EAU-RF studie naar effecten van vaccinatie na cystectomie ivm spierinvasief 
blaascarcinoom. 

 

Zelf geïnitieerd onderzoek: Future trial 
In 2014 is er een  arts onderzoeker bij de maatschap in dienst gekomen. In dit jaar zijn de 
voorbereidingen voor de Future trial, een gerandomiseerd onderzoek waarbij drie technieken van 
gericht biopteren in prostaatca. met elkaar worden vergeleken.  
 
In 2015 zal deze studie van start gaan in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein en in het 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.  
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Voordrachten en publicaties 
Elk jaar worden er op basis van de resultaten presentaties en posters verzorgd op de lokaal 
georganiseerde refereeravonden, de nationale congressen van de Nederlandse Vereniging voor 
Urologie en de internationale congressen van de EAU en/of de AUA.   

In de afgelopen jaren werden de volgende voordrachten in het land verzorgd: 

1. De follow-up na chirurgische behandeling van het gelokaliseerde niercelcarcinoom: een 
vragenlijst onder Nederlandse urologen 
TJ van den Oostenbruggen, NVU 2013 

2. Percutane X-Per Guide® cryoablatie van niertumoren; oncologische resultaten van de 
grootste Nederlandse serie 
O Wegelin, voorjaarsvergadering NVU 2013, Zwolle 

3. Stadiëring van patiënten met hoogrisico prostaatcarcinoom: 18F-methylcholine PET/CT kan 
de pelviene lymfeklierdissectie niet vervangen 
S Jansen, NVU 2013  

4. Percutaneous X-Per Guided® cryo-ablation of renal masses; oncological results of the largest 
Dutch series 
O Wegelin, Poster Presentatie, EMUC 2013, Marseille   

5. De blinde vlekken in de follow-up na nefrectomie voor het gelokaliseerde niercelcarcinoom 
TJ van den Oostenbruggen, NVU 2013 

6. Het effect van instrumentatie op urinecytologie en CK-20-marker bij de detectie van 
blaaskanker 
O Wegelin, najaarsvergadering NVU 2014, Nieuwegein 

7. XperGuide®-geleide percutane cryotherapie bij small renal masses 
B Eefting, najaarsvergadering NVU 2014, Nieuwegein  

8. Praktijkvariatie in de behandeling van LUTS/BPH 
CL Kruydenberg, NVU 2014 

9. De waarde van ultrasone hielbotmeting bij patiënten met prostaatcarcinoom en 
androgeendeprivatietherapie bij de opsporing van osteoporose 
E Hoenjet, NVU 2014 

10. De klinische waarde van de multiparametrische MRI in een groot niet academisch 
onderwijsziekenhuis 
F vd Weide, najaarsvergadering NVU 2014, Nieuwegein  
 
 

Daarnaast worden de resultaten regelmatig gepubliceerd. Onderstaand een overzicht van de 
publicaties in de afgelopen jaren. 

2013 

1. De follow-up na chirurgische behandeling van het gelokaliseerde niercelcarcinoom; een 
vragenlijst onder Nederlandse urologen 
TJ van Oostenbrugge, SGC Kroeze, JLHR Bosch. HHE van Melick 

2. Sexual abuse evaluation in urological practice. 
Proefschrift Jack Beck. 

3. Staging Patients with High Risk Prostate Cancer: 18F-methylcholine PET/CT Can Not Replace 
PLND 
KJ van Os, EJ Trip, HHE van Melick, JF Verzijlbergen, MMC van Buul 
European journal of nuclear medicine and molecular imaging 40, S365-S366   

4. Percutane X-Per Guide® cryoablatie van niertumoren; oncologische resultaten van de 
grootste Nederlandse serie 
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O Wegelin, MG Onaca, HHE van Melick, MJL van Strijen 
Tijdschrift voor Urologie 3 (3), 82-82  

5. The blind spots in follw-up after nephrectomy for localised renal cell carcinoma  
T van Oostenbrugge, S Kroeze, R Bosch, H van Melick 
The Journal of Urology 189 (4), e752-e753 

6. Stadiëring van patiënten met hoogrisico prostaatcarcinoom: 18F-methylcholine PET/CT kan 
de pelviene lymfeklierdissectie niet vervangen 
SL Jansen, KJ Os, EJ Trip, JF Verzijlbergen, KC Kuijpers, MMC Buul, ... 
Tijdschrift voor Urologie 7 (3), 169-169   

7. Percutaneous X-Per Guided® cryo-ablation of renal masses; oncological results of the largest 
Dutch series 
O Wegelin, M Onaca, H Van Melick, M Van Strijen 
European Urology Supplements 6 (12), 145  

8. De blinde vlekken in de follow-up na nefrectomie voor het gelokaliseerde niercelcarcinoom 
TJ Oostenbrugge, SGC Kroeze, J Bosch, HHE Melick 
Tijdschrift voor Urologie 3 (3), 82-83 

9. Urological Complaints and Sexual Abuse: A Case Control Study Identifying Multiple Urological 
Complaints in Relation to Sexual Abuse History. 
JJH Beck, MD Nicolai, H Putter, RCM Pelger, HW Elzevier 
Advances in Sexual Medicine, 3, 39-46. 2013 

10. Case report. Spondylodiscitis na prostaatbiopsie 
W.M. Diemer, M Altena, JJH Beck 
Tijdschrift voor Urologie. 2013 

11. Patterns of outcome and toxicity after salvage prostatectomy, salvage cryosurgery and 
salvage brachytherapy for prostate cancer recurrences after radiation therapy: a multi-center 
experience and literature review. 
M Peters, MR Moman, HG van der Poel, H Vergunst, IJ de Jong, PLM Vijverberg, JJ 
Batterman, S Horenblas, M van Vulpen 
World Journal of Urology. April 2013, Volume 31, Issue 2, pp 403-409 

12. Resultaten cryobehandeling van recidief prostaatcarcinoom leiden tot voorzichtig optimisme. 
Nieuws-magazine van Prostaatkanker Stichting NL, Dec 2013, nr 9, blz. 16-17. 

13. Incomplete cryo-of radiofrequente ablatie van een niertumor stimuleert de groei van 
achterblijvende tumorcellen: studie in een muismodel 
SGC Kroeze, HHE van Melick, MW Nijkamp, FK Kruse, LWJ Kruijssen, ... 
Tijdschrift voor Urologie 3 (1), 2-9 

14. De follow-up na chirurgische behandeling van het gelokaliseerde niercelcarcinoom: een 
vragenlijst onder Nederlandse urologen 
TJ van Oostenbrugge, SGC Kroeze, J Bosch, HHE van Melick 
Tijdschrift voor Urologie 3 (5), 130-136 
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2014 

1. The blind spots in follow-up after nephrectomy or nephron-sparing surgery for localized renal 
cell carcinoma 
TJ van Oostenbrugge, SGC Kroeze, JLHR Bosch, HHE van Melick 
World journal of urology 33 (6), 881-887 

2. Niercelcarcinoom met tumortrombus in vena cava en rechter atrium. 
JGH Poerink, GSC Geuzebroek, KWH Gisolf, TL de Kroon, RHW van de Mortel, J Wille. 
Tijdschrift voor urologie, aug. 2014, nr. 5: 125 – 129. 

3. Het effect van instrumentatie op urinecytologie en CK-20-marker bij de detectie van 
blaaskanker 
Wegelin, DWM Bartels, E Tromp, KC Kuypers, HHE Melick 
Tijdschrift voor Urologie 7 (4), 169-170 

4. XperGuide®-geleide percutane cryotherapie bij small renal masses 
B Eefting, MG Onaca, O Wegelin, HHE Melick, MJL Strijen 
Tijdschrift voor Urologie 7 (4), 176-176   

5. De waarde van ultrasone hielbotmeting bij patiënten met prostaatcarcinoom en 
androgeendeprivatietherapie bij de opsporing van osteoporose 
E Hoenjet, E Tromp, EJ Borg, B Eefting, HHE Melick 
Tijdschrift voor Urologie 3 (4), 79-80  

6. Praktijkvariatie in de behandeling van LUTS/BPH 
CL Kruydenberg, JR Spermon, JJH Beck, PLM Vijverberg, J Bosch, ... 
Tijdschrift voor Urologie 3 (4), 70-71   
2014 

7. 35 XperGuide®-geleide percutane cryotherapie bij small renal masses. 
B Eefting, MG Onaca, O Wegelin, HHE Melick, M.J.L. Strijen.  
Tijdschrift voor Urologie. 2014. 4 > 7 .176-176. 

8. Canon van de urologie (Jubileumboek NVU). 

Brachytherapie van de prostaat, blz 110-111, 2014. (ISBN/EAN 978-94-90826-34-5) 

9. Perineal Recurrence of Prostate cancer six years after transperineal brachytherapy. Wietse 

Eppinga, Peter Vijverberg, Rien Moerland, Eric Brand, Jochem van der Zijp van Voort, Juus 

Noteboom, Marco van Vulpen. 

Journal of Contemperary Brachytherapy (2014, vol. 6, nr 4, blz. 1-3). 

10. Infectieuze complicaties en antibiotische profylaxe bij transrectale echogeleide 
prostaatbiopsie. 
ALM Vlek, AEC Ruiter, PLM Vijverberg, JA Kaan 
Tijdschrift voor Urologie. August 2014, Volume 4, Issue 5, pp 119-124. 

11. De klinische waarde van de multiparametrische MRI in een groot niet academisch 
onderwijsziekenhuis 
FC Wijden, O Wegelin, E Tromp, J Borstlap, F Breuking, HHE Melick 
Tijdschrift voor Urologie 7 (4), 166-167   
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Promotie Jack Beck 

Op 25 april 2013 is Jack Beck gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Zijn proefschrift was 
getiteld: ‘Sexual abuse evaluatio in urological practice’ en zijn promotieonderzoek behandelt de 
prevalentie van seksueel misbruik in de urologische populatie.  Na de succesvolle verdediging werd 
dr. J.J.H. Beck gefotografeerd, geflankeerd door zijn beide paranimfen.  
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Onderzoek en innovatieavond 
Sinds 2011 organiseert de wetenschappelijke commissie elk jaar een minisymposium ’onderzoek en 
innovatie binnen de urologie’. Voor dit symposium worden alle medewerkers die bijdragen aan de 
urologische zorg uitgenodigd. Tijdens dit, voor artsen en verpleegkundigen geaccrediteerde 
symposium, worden zij meegenomen in alle nieuwe ontwikkelingen die binnen de urologie zijn 
intrede doen. Dit wordt omlijst door een gezellig buffet en een borrel na afloop wat voldoende 
gelegenheid biedt om met elkaar door te praten. 

In 2013 werd de onderzoek en innovatieavond op 21 november georganiseerd. De volgende 
onderwerpen stonden op het programma: 

 Partiële nefrectomie met de Da Vinci Robot 

 MRI-TRUS fusie geleide prostaatbiopten 

 Brachytherapie bij prostaatkanker 

 Implantatie van de penisprothese door de expert 

 Verschillen in de behandeling van LUTS-BPH 

 Raman onderzoek bij blaastumoren 

 Magnolia, Horrad, botdichtheid, CK20 en andere studies: wat zien we tot nu toe en waar 
gaan we heen? 

In 2014 werd de onderzoek en innovatie avond op 20 november georganiseerd. De volgende 
onderwerpen stonden op het programma: 

 Verwijdering van goedaardige prostaatgezwellen met de thulliumlaser 

 De ontwikkeling van de MRI prostaat 

 FUTURE studie 

 De inzet van een ‘app’ in de behandeling van prostaatkanker 

 Nieuwe behandeling van de kromme penis 

 Kleine niertumoren 

 Magnolia, Horrad, CK20, botdichtheid, neoblaas met Da Vinci en andere studies / innovaties: 
wat zien we tot nu toe en waar gaan we heen? 

Beide avonden werden wederom met een ruime 8,5 gewaardeerd.  


	A4 omslag jaarverslag UVCN 2013-2014
	Jaarverslag 2013-2014

