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‘Wereldwijd zijn de richtlijnen nu aangepast’

Met het instellen van de nieuwe Wetenschaps- en Innovatieprijs wil de Raad Wetenschap 

& Innovatie van de Federatie goed onderzoek stimuleren en de rol van de medisch 

specialist als onderzoeker meer voor het voetlicht brengen. De genomineerden over 

onderzoek, succesfactoren en de kracht van samenwerking. 

Wetenschaps- en innovatieprijs voor bevlogen onderzoekers 

Prijzenswaardig 
onderzoek  
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Radioloog Wim van Zwam en neuroloog Robert van 
Oostenbrugge van het MUMC+ in Maastricht hebben 
onderzoek gedaan naar het effect van een nieuwe behandeling 
van het herseninfarct. Voor deze MR CLEAN-studie won 
hun onderzoeksgroep afgelopen maart de Wetenschaps- en  
Innovatieprijs.

één op de tien patiënten.’
Van Zwam: ‘Onze groep heeft 
een techniek onderzocht die het 
mogelijk maakt het bloedvat snel 
en veilig te openen door het 
stolsel te verwijderen met een 
katheter via de lies. Het blijkt dat 
patiënten met die behandeling 

Onderzoek
Van Oostenbrugge: ‘Tot voor 
kort kregen patiënten met een 
acuut herseninfarct – die binnen 
vierenhalf uur in het ziekenhuis 
waren – een middel ingespoten dat 
stolsels oplost. Maar dit had een 
matig effect: het werkt slechts bij 

een veel grotere kans hebben 
op herstel. Wereldwijd zijn de 
richtlijnen nu aangepast.’

Succesfactoren
Van Zwam: ‘Een goede 
samenwerking is essentieel voor 
een geslaagd onderzoek. Wij 
werkten samen met een grote 
groep radiologen en neurologen 
uit verschillende academische en 
niet-academische ziekenhuizen. 
Natuurlijk vergt het soms wat 
diplomatie om dat voor elkaar 
te krijgen. Zo kregen we in het 
begin weleens te maken met 
centra die zeiden: we doen het 
liever zelf. Gelukkig konden we 
hen overtuigen dat je gezamenlijk 
een veel beter resultaat behaalt.’
Van Oostenbrugge: ‘Tijdens het 
onderzoek was sprake van een 
groot wederzijds respect tussen 
de verschillende vakgebieden. 
In onze publicaties hebben 
we de promovendi als eerste 
vermeld, omdat zij een cruciale 
rol vervulden. In het buitenland 
keek men daar vreemd van op: 
bij dergelijke onderzoeken zie  
je dat de grote namen vaak 
vooraan staan. Dit voorbeeld 
schetst de kracht van onze 
samenwerking.’Wim van Zwam (links) en Robert van Oostenbrugge
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‘Deze studie heeft genetica bij 
de perifere dokter gebracht’
Klinisch geneticus Anja Wagner van het Erasmus MC in 
Rotterdam deed onderzoek naar het effect van genetische 
screening op het Lynch-syndroom, de belangrijkste aanleg 
voor darm- en baarmoederkanker. Deze LIMO-studie was 
een initiatief van vier afdelingen van het Erasmus MC én een 
samenwerkingsverband met een aantal perifere ziekenhuizen.

Grensverleggend
Van Oostenbrugge: ‘De New York 
Times noemde ons onderzoek een 
game changer. Voor het eerst is 
aangetoond dat deze behandeling 
zinvol is voor patiënten met dit 
probleem.’
Van Zwam: ‘Alle ziekenhuizen in 
Nederland die deze behandeling 
kunnen uitvoeren, hebben 
meegedaan mee aan het onderzoek. 
Daarnaast heeft de minister een wet 
uitgevaardigd waarin ze stelde dat 
de behandeling alleen werd vergoed 
als een patiënt deelnam aan de 
studie. Behoorlijk uniek.’

Erkenning
Van Oostenbrugge: ‘Het is goed dat 
de Federatie uitdraagt dat medisch 
specialisten met wetenschappelijk 
onderzoek bijdragen aan 
verbeteringen en innovatie in de 
zorg. In de selectie is onder andere 
gekeken naar samenwerking en 
multidisciplinariteit, ongelooflijk 
belangrijke aspecten voor goed 
onderzoek.’
Van Zwam: ‘Eigenlijk is het jammer 
dat er maar drie onderzoeken 
zijn genomineerd, want er wordt 
zoveel goed onderzoek gedaan in 
Nederland – kijk alleen al naar het 
aantal inzendingen: dat waren er 
128. Deze prijs is echt een erkenning 
voor dat werk.’

Onderzoek
‘Er bestonden al richtlijnen om 
het Lynch-syndroom zo efficiënt 
mogelijk op te sporen, maar in 
de praktijk werden die te weinig 
nageleefd. Bovendien was de 
leeftijdsgrens vijftig jaar, terwijl 
van twee van de vier erfelijke 
factoren voor het Lynch-syndroom 
bekend is dat deze zich veelal pas 
boven de vijftig jaar openbaren. 
Onze gedachte: als we íedere 
vrouw tot zeventig jaar met 
baarmoederkanker screenen 
op het Lynch-syndroom, en de 
patholoog direct weefselonderzoek 
laten doen, kunnen draagsters 
met een erfelijke aanleg beter en 
sneller geïdentificeerd worden. 
In de praktijk bleek dat bijna alle 
vrouwen met een risico op het 
Lynch-syndroom boven de vijftig 
waren. Het onderzoek speelt 
daarmee een belangrijke rol in 
de preventie en vroegtijdige 
opsporing van met name darm- en 
baarmoederkanker.’

Succesfactoren
‘Je bereikt niets met een groep die 
onderling competitief is en waarin 
betrokkenen alleen bezig zijn met 
hun eigen gewin. De gunfactor is de 
basis van een geslaagd onderzoek. 
Je moet het gezamenlijke belang 
voor ogen houden.’

Grensverleggend
‘Tegenwoordig vinden we het 
normaal dat er weefselonderzoek 
naar erfelijke afwijkingen wordt 
gedaan, maar tien jaar geleden 
– toen wij met dit onderzoek 
begonnen – lag dat nog gevoelig. 
Dit onderzoek maakte dus heel wat 
los: mocht dat zomaar, en hadden 
patiënten vooraf geen counseling 
nodig? Het heeft ertoe geleid dat 
de landelijke richtlijn is gewijzigd. 
Als een medisch specialist nu een 
pathologisch onderzoek aanvraagt, 
moet hij patiënten informeren dat er 
ook erfelijke afwijkingen naar voren 
kunnen komen. Een andere grote 
verandering is dat erfelijke kanker 
tot dan toe iets academisch was. 
Deze studie heeft genetica ook bij 
de perifere dokter gebracht.’

Erkenning
‘Ik vind het ontzettend goed 
dat er aandacht is voor medisch 
specialisten die onderzoek doen, 
juist omdat zij vaak moeten 
schipperen met hun tijd – de 
patiëntenzorg gaat immers altijd 
voor. De dokter-onderzoeker 
draagt enorm veel bij aan de 
implementatie van kennis en zorg, 
maar werd in mijn ogen altijd een 
beetje onderbelicht. Dat daar met 
deze prijs nu waardering voor wordt 
uitgesproken, vind ik erg leuk en 
stimulerend.’Anja Wagner
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‘Onderzoeksbelang gaat 
altijd boven eigenbelang’
Maag-darmchirurg Djamila Boerma van het St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein deed onderzoek naar de 
effectiviteit van een nieuwe behandeling van pancreatitis, 
acute alvleesklierontsteking. Aan deze Poncho-trial deden 
verschillende disciplines en ziekenhuizen mee.

De Raad Wetenschap & Innovatie

De Raad Wetenschap & Innovatie zet zich in 
voor een beter functionerend wetenschappelijk 
klimaat en een duidelijke rol voor de medisch 
specialist als onderzoeker. De Raad stimuleert 
samenwerking in het onderzoeksveld en zoekt 
aansluiting bij initiatieven om belemmeringen 
weg te nemen. Momenteel werken raadsleden 
aan een position paper, onder andere over 
wetenschappelijke integriteit en maatschappelijk 
relevant onderzoek.  

Lees meer op: www.demedischspecialist.nl/ 
federatie/wetenschap-innovatie.

Djamila Boerma

Onderzoek
‘Een acute alvleesklierontsteking 
wordt doorgaans veroorzaakt door 
galstenen die klem komen te zitten 
in de afvoergang van de galwegen 
en de alvleesklier. Voorheen was de 
procedure dat de galblaas na zes 
weken werd verwijderd, maar 
tijdens deze studie onderzochten 
we of het beter was dat meteen te 
doen. De conclusie luidt dat je 
inderdaad niet moet wachten. In de 
tussentijd kunnen namelijk klachten 
opspelen, zoals pijnaanvallen. Die 
vermijd je door direct te opereren. 
Patiënten liggen bovendien minder 
lang in het ziekenhuis en gaan 
eerder weer aan het werk. Er is  
dus gezondheidswinst voor patiënt 
én maatschappij. Inmiddels is deze 
werkwijze als standaardbehandeling 
opgenomen in de richtlijn.’

Samenwerking
‘Wij hebben een heel mooi 
samen werkingsverband tussen 
academische en niet-academische 

ziekenhuizen in heel Nederland. 
Onze groep bestaat uit onder-
zoekers van verschillende 
disciplines met één gemeen-
schappelijke interesse: pancreatitis. 
Die kruisbestuiving maakt de 
samenwerking vruchtbaar. Als we 
een protocol bespreken, komt er 
vanuit alle disciplines commentaar 
tot er een versie is waar iedereen 
zich in kan vinden. Ik denk dat  
die soepele samenwerking een  
van de redenen is geweest om 
genomineerd te worden voor de 
Wetenschaps- en Innovatieprijs.’

Succesfactoren
‘Bij een onderzoek is het funest 
als je vanuit je ego gaat handelen 
en bijvoorbeeld per se als eerste 
auteur opgevoerd wilt worden.  
Je moet het elkaar gunnen dat je 
een publicatie hebt waarin een 
ander voor- of achteraan staat,  
en jijzelf ergens in het midden.  
Bij een volgend onderzoek  
kunnen die rollen weer omge-
draaid zijn. Kortom: het onder-
zoeksbelang staat altijd boven 
eigenbelang.’

Erkening
‘In de dagelijkse praktijk wordt 
onderzoek nauwelijks gehono-
reerd: medisch specialisten 
verdienen hun geld met patiënten-
zorg, niet met wetenschap of een 
titel. Er is kortom weinig concrete 
waardering anders dan dit soort 
prijzen. Dankzij de Wetenschaps- 
en Innovatieprijs krijgen artsen 
erkenning dat hun onderzoekswerk 
belangrijk is. Onze onderzoeks-
groep is alweer bezig met een 
nieuwe studie; het zou mooi zijn 
als we volgend jaar weer mee 
kunnen doen.’  

http://www.demedischspecialist.nl/federatie/wetenschap-innovatie
http://www.demedischspecialist.nl/federatie/wetenschap-innovatie

