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Voorwoord
Dat een beeld boekdelen kan spreken, is een van de initiële motieven geweest voor
het samenstellen van ‘Het Antoni van Leeuwenhoek Toen en Nu’. De honderden,
uit duizenden, geselecteerde AVL-archiefbeelden geven visuele momenten weer.
Momenten in de geschiedenis van het instituut en van de stafleden die in de loop
van deze afgelopen honderd jaar in het AVL hebben gewerkt.
Vanuit deze optiek doet dit project dan ook een beroep op het individuele geheugen.
Ten eerste het geheugen van de leden van de groep die de beelden selecteerden
en van tekst en uitleg hebben voorzien. Vervolgens dat van de tientallen AVLmedewerkers en oud-medewerkers van diverse disciplines die beelden en teksten
hebben aangeleverd. Tegelijkertijd doet het ook een beroep op het collectieve
geheugen van het AVL. Herinneringen verzamelen als groep en het vormgeven aan de
context waarin deze visuele momenten plaatsvonden, past bij een organisatie als het
AVL. Het boek is een bijdrage aan het cultureel geheugen van binnenuit, eerder een
verzameling van momenten dan een volledige en evenwichtige geschiedschrijving.
Het boek is voortgekomen uit een initiatief van de medische staf en daarom hebben
de meeste thematische aspecten een klinisch accent. Wellicht ligt hier een taak
voor de komende stafgeneraties om in een nieuwe editie van het boek de hier
onderbelichte aspecten van de hechte band tussen kliniek en research uit te werken.
Een belangrijk aspect dat ‘Het Antoni van Leeuwenhoek Toen en Nu’ probeert weer te
geven is dat innovatie niet alleen iets is van de laatste decennia van technologische
ontwikkeling, maar dat dit, zoals vele beelden laten zien, door de pioniers in de
oncologie in concept en praktijk is toegepast en de motivatie was voor de oprichters
van het AVL.
Tenslotte kijken zowel hoofdredactie als werkgroep, bij het voltooien van de
opdracht van de medische staf, met voldoening naar het eindresultaat. Het wás en ís

Dit geslepen glas met de afbeelding van Antoni van Leeuwenhoek hing boven de ingang
in de Sarphatistraat. Bij de verhuizing naar Slotervaart is het glas verloren gegaan.

een samenwerking om trots op te zijn!
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Oprichting en eerste jaren
Met de komst van de bestralingsbehandelingen als machtig wapen in de strijd

naam Salus (redding) wordt als te optimistisch beoordeeld en uiteindelijk wordt

tegen kanker (in het begin van de 20e eeuw) ontstaat de noodzaak tot het bouwen

besloten de naam van de wereldberoemde 18e-eeuwse onderzoeker Antoni van

van speciale instituten, waar het geven van deze nieuwe therapie mogelijk zal

Leeuwenhoek aan te nemen, bekend van zijn microscoop en onderzoek daarmee.

zijn. Veelal wordt zo’n instituut gebouwd in de nabijheid of op het terrein van

Het kapitale bankgebouw aan de Keizersgracht 706 wordt aangekocht en verbouwd

een universiteitskliniek. Het eerste kankerinstituut is opgericht in 1898 in Buffalo

tot kliniek. In 1915 worden de eerste patiënten behandeld. Spoedig volgt het eerste

(USA) gevolgd door Londen (1902) en Heidelberg (1906). In 1907 vestigt J. Rotgans,

koninklijk bezoek. In het eerste jaar worden 173 patiënten behandeld, 98 operaties

hoogleraar heelkunde en Rector Magnificus van de Gemeenteuniversiteit in

uitgevoerd en 2747 röntgen- en radiumbestralingen gegeven.

Amsterdam, in zijn jaarrede al de aandacht op deze ontwikkelingen. In de laatste

De eerste chirurg, I.H. Kuijjer wordt in 1921 elders benoemd en wordt opgevolgd

alinea van zijn rede haalt hij de spreuk aan die hij zag op de gevel van het Institut

door de jonge chirurg-orthopeed W.F. Wassink, die al tijdens zijn opleiding onder

für Krebsforschung in Heidelberg ‘In scientia salus’ (In de wetenschap ’t heil).

Rotgans gedetacheerd was in het laboratorium van het jonge kankerinstituut.

In 1913 wordt dan de Vereeniging Het Nederlandsch Kankerinstituut opgericht.

Wassink, hoofd van de kliniek, wijdt zich spoedig geheel aan de oncologie en heeft

De bekende Amsterdamse uitgever J.H. de Bussy, die de tekst van Rotgans’ rede

in de eerste helft van de 20e eeuw een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van

heeft gedrukt, neemt het initiatief tot de oprichting van een ziekenhuis, speciaal

kankerbehandelingen in Nederland en daarbuiten.

voor de behandeling van kankerpatiënten, omdat hij geconfronteerd wordt met
het fatale verloop van deze ziekte in zijn familie.
Op 10 oktober 1913 vindt de oprichtingsvergadering plaats. Met de inmiddels
bijeengebrachte fondsen wordt de jonge arts G.F. Gaarenstroom in staat gesteld
om zich te bekwamen in de radiotherapie, wordt radium besteld en wordt gezocht
naar een geschikte huisvesting.
In het hele land wordt door regionale comités geld ingezameld; tijdens deze
acties vindt het comité Rotterdam dat ook in die stad een bestralingsinstituut
moet komen. In 1914 wordt het RRTI (Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut)
opgericht, dat het zusterinstituut van het Amsterdamse ziekenhuis zou worden.
De naamgeving van het ziekenhuis leidt tot veel discussie. De aanvankelijk gekozen
Eerste notulenboeken van de Vereeniging, resp. het Dagelijks Bestuur van het Nederlandsch Kankerinstituut

1

2

W.F. Wassink, chirurg, en echtgenote C.Ph. Wassink-van Raamsdonk, arts afd. Radiotherapie

Keizersgracht 706, de eerste huisvesting van het Antoni van Leeuwenhoekhuis, 1915

Notulen van één van de eerste bijeenkomsten van het Bestuur

J. Rotgans, chirurg

J.H. de Bussy, uitgever te Amsterdam

Een eeuw evolutie
directiestructuur in het AVL
De bestuursstructuur van het AVL is in de loop der jaren voortdurend

der stralenbehandeling’.

veranderd

en

Na de komst van de energieke en eigenzinnige W.F. Wassink als chirurg in

maatschappelijke veranderingen. Ook de indrukwekkende toename van de

1921 (hij had in de eerste jaren van het instituut er al gewerkt als ‘assistent-

behandelingsmogelijkheden in deze eeuw vergt een aanpassing van de organisatie,

onderzoeker’) verandert het beeld; hoewel geen directeur, is hij wel de persoon

de infrastructuur en de bemensing. Het instituut is groter en complexer geworden.

die tot kort na de Tweede Wereldoorlog het AVL op de kaart zet en aanstuurt. Hij

Na de oprichting van de Vereeniging Het Nederlandsch Kankerinstituut in 1913

wordt daarin gesecondeerd door de laboratoriumleiding; in de dertiger jaren is het

regelt het Bestuur (er was een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur van de

driemanschap Wassink (chirurg), Korteweg (patholoog) en Waterman (bioloog)

Vereniging) de financiering, de aankoop van gebouwen en stelt personeel aan in

toonaangevend in de Europese oncologische wereld.

dienst van de Vereniging. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is een medicus

De contacten met het Bestuur lopen formeel via ‘huishoudelijke (bestuurs-)

met ervaring in het behandelen van kankerpatiënten, die sturend kan zijn in de

commissies voor kliniek en laboratorium’ waarbij het secretariaat van deze

beleidsontwikkeling. Bestuursleden, notabelen met een financiëel-economische

commissies steeds door de mensen van de werkvloer (in casu Wassink en

achtergrond, zijn verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde financiën.

Korteweg) wordt vervuld. Tevens is er een bestuurs-‘commissie voor toezicht op

De eerste bestuursvoorzitter, J. Rotgans, hoogleraar chirurgie in Amsterdam, is

het wetenschappelijk werk’.

tevens directeur van de kliniek en zijn medebestuurslid W.M. de Vries, hoogleraar

Na het overlijden van De Vries in 1935 wordt hij als bestuursvoorzitter opgevolgd

pathologie, ook één van de oprichters, is directeur van het laboratorium. De Vries

door H.T. Deelman, hoogleraar pathologie. Directrice Lintner vertrekt in 1934

volgt in 1924 Rotgans op als voorzitter van het bestuur. Opmerkelijk is, dat de beide

wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en wordt dan opgevolgd

directeuren aanvankelijk afzien van honorering omdat het instituut vanwege de

door zr S.H. Joosse.

samenhangend

met

de

sterke

groei

van

het

instituut

financiële crisis en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in geldnood verkeert.
Dokters, verpleegsters en hulppersoneel hebben geen bestuurstaken en zijn

Na de oorlogsjaren

uitsluitend bezig met het behandelen van de patiënten. De directrice, J. Lintner,

Een eerste belangrijke wijziging in de bestuursstructuur van de Vereniging

is verantwoordelijk voor de verpleging en de organisatie van het nog kleine

en van het AVL vindt plaats kort na de oorlog. In het jaarverslag van 1946

ziekenhuis. De chirurg is ‘hoofd van de kliniek’ en de (part-time) patholoog-

worden plannen voor reorganisatie ontvouwd: er volgt een benoeming van een

anatoom ‘hoofd van het laboratorium’. Daarnaast is er een radioloog als ‘hoofd

geneesheer-directeur (niet effectief werkzaam in het ziekenhuis) in een parttime
3

aanstelling. Dit wordt in 1947 de oud-directeur van het Wilhelmina-Gasthuis,

over het al dan niet bouwen annex aan een van de academische ziekenhuizen

W.F. Veldhuyzen. De Geneesheer-Directeur is q.q. dan tevens de bibliothecaris

in Amsterdam. De voorzitter van het Bestuur, Jongkees, hoogleraar KNO, pleit

van de Kankerbibliotheek, die in diezelfde periode een nationaal karakter kreeg

voor een opgaan in de toenmalige Gemeente Universiteit, maar de voordelen

onder de naam Centrale Kanker Bibliotheek.

van het onafhankelijk zijn prevaleren en er wordt gekozen voor nieuwbouw

De groep behandelende medici breidt zich snel uit en de organisatiestructuur

in Amsterdam West. Schoorl is van mening dat in een bouwfase een parttime

verandert nog enige malen. Laboratorium en kliniek worden opgesplitst in

directeur ontoereikend is en stuurt aan op uitbreiding van de directie. In 1960

diensten en afdelingen en het aantal afdelingen neemt gestaag toe in samenhang

wordt de medicus C.R. Post aangesteld als fulltime geneesheer-directeur, voor de

met de vele ontwikkelingen in de oncologie. In 1950 vormen de hoofden van

kliniek geassisteerd door directrice Van Tuyll van Serooskerken. In 1962 wordt de

de afdelingen de ‘stafraad’, een belangrijk adviesorgaan voor de directeur. De

heer G. de Jong aangesteld als ‘economisch adviseur van de directie’ als opvolger

bioloog O.F.E. Mühlbock heeft een status die vergelijkbaar is met de latere

van administrateur Broerse om vervolgens in 1966 te worden benoemd tot

wetenschappelijk directeur.

‘economisch adjunct-directeur’.

Het jaarverslag 1950 vermeldt voor het eerst een ‘administrateur’ naast de

In 1963 (het AVL bestaat een halve eeuw!) is het aantal medewerkers ook in

directeur. In de hoedanigheid van hoofd van de administratieve dienst bekleedt

de kliniek zozeer toegenomen, dat, los van de stafraad waarin inmiddels alle

de heer G.J. Broerse deze post tot 1962.

academici zitting hebben, de ‘medische staf’ wordt opgericht. De eerste voorzitter

In 1952 volgt de organisatiedeskundige A.S.L. Spoor de medicus Veldhuyzen op als

van de medische staf is de chirurg S.J. van Coevorden. Het bestuur van de medische

directeur. De functie van bibliothecaris wordt ontkoppeld van de directie en H.J.C.

staf gaat in toenemende mate invloed hebben op het beleid in de kliniek.

Brunsting krijgt de functie van bibliothecaris van de landelijke kankerbibliotheek.

Directrice Van Tuyll van Serooskerken wordt in 1967 opgevolgd door zr B. van

Reeds in 1955 wordt toch weer een medicus tot directeur benoemd; het is de

Warendorp.

chirurg M. Schoorl, werkzaam in het Emma Kinder Ziekenhuis (destijds buur van

De bedrijfsvoering van het AVL is nu geheel overgenomen door een driehoofdige

het AVL). Schoorl is vele jaren lid van het Bestuur van het AVL geweest en heeft

directie, ondersteund door een grote groep ‘diensthoofden’. In 1970 wordt dan

in zijn beginjaren ook als 2 chirurg in het AVL gewerkt. Spoor blijft directeur van

voor het eerst in de geschiedenis van het AVL, een niet-medicus voorzitter van

alleen ‘de Vereniging’ onder dankzegging voor zijn werk in de andere functies.

het Bestuur, de econoom en diplomaat E.H. van der Beugel, die ook veel functies

Na de pensionering van Wassink in 1953 wordt een ‘directorium’ voor de kliniek

in het Nederlandse bedrijfsleven heeft vervuld.

de

ingesteld bestaande uit directrice W.C.M. baronesse Van Tuyll van Serooskerken,
die in 1951 zr Joosse was opgevolgd, de chirurg E.A. van Slooten, de internist J.

De moderne tijden

Gerbrandy en de radiotherapeut H. Lokkerbol.

Na de verhuizing van de kliniek naar Slotervaart, gaat de klinisch directeur Post in

Nieuwbouw, toen al een disscussiepunt
Al kort na de oorlog worden plannen gemaakt voor nieuwbouw met discussies
4

1973 met pensioen en wordt opgevolgd door de gynaecoloog I.S. Sindram. In het
jaarverslag verdwijnt het woord adjunct bij de betiteling van zowel de economischals de verpleegkundig directeur en in 1974 komt er een wetenschappelijk directeur

bij. De internist F.J. Cleton wordt in 1975 in die functie benoemd. In 1978 komt

- Boreel (1949-1962) en tevens mevrouw M. Sitsen - van der Post (1997-2005).

er een waarnemend wetenschappelijk directeur bij, P. Emmelot, hoogleraar

De kliniek-directie ondergaat in het begin van de jaren negentig een groot

biochemie. In 1978 volgt de internist J. Meilof de gynaecoloog Sindram op als

aantal wisselingen. Medisch oncoloog H.M. Pinedo is een aantal jaren Klinisch

klinisch directeur en een jaar later wordt A. Roest de nieuwe economisch directeur

Wetenschappelijk Directeur. De klinisch directeur S.G.Th. Hulst, die in 1987

na de pensionering van de heer De Jong.

Meilof opvolgt, vertrekt in 1992, waarna de internist J.H. Schornagel klinisch

Na 1973 zijn de klinische en wetenschappelijke leden van de directie weer voor een

directeur ad interim wordt. Vervolgens wordt in deze functie eveneens ad interim

deel van hun tijd werkzaam gebleven als behandelaar, resp. onderzoeker.

de clinicus en organisatiedeskundige D.H.J. van Buren aangesteld met de opdracht

Als Cleton in 1982 uit Amsterdam vertrekt wegens zijn benoeming aan de Leidse

het organisatieadvies van Twijnstra Gudde te implementeren. Tijdens het zoeken

Universiteit wordt de medicus en moleculair bioloog P. Borst wetenschappelijk

naar een nieuwe Klinisch Directeur keert de internist Schornagel tijdelijk terug in

directeur. De klinisch directeur Meilof wordt voorzitter van de directie en voortaan

de directie als ‘eerste geneesheer’.

zal de directie ook bijgestaan worden door een full-time directiesecretaris.

De belangrijkste formele structuur- en naamsverandering in deze jaren is de

De omvang van de directie verandert niet als in 1984 de internist J.G. McVie als

wijziging van ‘Directie’ in ‘Raad van Bestuur’ en van ‘Bestuur’ in ‘Raad van

‘Klinisch Research Coördinator’ wordt aangesteld, want in diezelfde periode wordt

Toezicht’, waarmee taken en verantwoordelijkheden op de werkvloer worden

met het vertrek van zr Van Warendorp de functie van Verpleegkundig Directeur

geplaatst. Het ‘budget-systeem’ voor de afdelingen wordt geïntroduceerd en

opgeheven.

de samenvoeging van de vele klinische afdelingen tot een viertal ‘clusters’ (van

In deze jaren wordt dus een aantal reorganisaties ingezet; naast de 3 directeuren

respectievelijk medisch oncologische, heelkundig oncologische, diagnostisch

zijn er directiefuncties: een waarnemend wetenschappelijk directeur (Emmelot),

oncologische en radiotherapeutische disciplines). Elk cluster staat onder

een coördinator klinische research (McVie), een coördinator patiëntenzorg en een

leiding van een medisch clusterhoofd, verantwoordelijk voor het klinisch en

directiesecretaris.

onderzoeksbeleid, en een manager voor organisatorische zaken en tevens

Er zijn niet alleen interne adviesorganen naar de directie (stafraad en

verantwoordelijk voor het verpleegkundig beleid. Deze organisatiestructuur

medische staf), maar ook adviseurs staan de directie bij: naast de nationale

bestaat tot op heden en lijkt goed te functioneren.

‘wetenschappelijke commissie van advies’ is er inmiddels ook een ‘International

De

Scientific Advisory Board’.

Wetenschapsbeleid tevens voorzitter (achtereenvolgens P. Borst, A.J.M. Berns

In 1988 wordt het al sinds de oprichting bestaande damescomité omgedoopt tot

en R.H. Medema), Directeur Organisatie en Bedrijfsvoering (achtereenvolgens

‘Stichting Patiëntenzorg’; thans dus al 100 jaar heeft deze groep, onopvallend,

L. Neeleman en W.H. van Harten) en de Directeur Zorg en Zorgontwikkeling

veel invloed gehad op het beleid in de kliniek, met name via de voorzitsters uit

(achtereenvolgens S. Rodenhuis en E.E. Voest). De directie wordt sedert 1997

de familie Van Eeghen, te weten de dames M. C. Sickinghe - van Eeghen (1987-

bijgestaan door een Bouwdirecteur (achtereenvolgens G.W. Zorn, R. Clement) en

1997), J.U. van Eeghen - Sirtema van Grovestins (1980-1986) en C.M. van Eeghen

vanaf juni 2014 tevens een Directeur Strategie en Ontwikkeling (H. Schoo).

huidige

Raad

van

Bestuur

bestaat

uit

drie

directeuren:

Directeur
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Directrice J. Lintner

Bea van Warendorp en Joop Meilof

Wendela C.M. baronesse Van Tuyll van Serooskerken

Mevrouw M.C. Sickinghe-van Eeghen en S.G.Th. Hulst bij het 75-jarig jubileum van het AVL

O.F.E. Mühlbock

C.R. Post

Koningin Juliana en bestuursvoorzitter E.H. van der Beugel bij maquette van het AVL bij de opening van het
researchgebouw aan de Plesmanlaan, 1979

I.S. Sindram

P. Borst (li.) en E.H. van der Beugel (re.) 1988

F.J. Cleton
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Het Koninklijk Huis
De oprichting van de ‘Vereeniging Het Nederlandsch Kanker Instituut’ wordt

Koningin Juliana brengt een bezoek in 1973 vanwege de opening van het nieuwe

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 januari 1914. Een maand na de

ziekenhuis in Slotervaart en in mei 1979 bij de ingebruikname van het nieuwe

ingebruikneming van het pand aan de Keizersgracht bezoekt Koningin-moeder

researchlaboratorium. Na de troonswisseling in 1980 is Koningin Beatrix

Emma in februari 1915 het nieuwe instituut.

beschermvrouwe geworden.

In naam van Koningin Wilhelmina bezoekt Prins-gemaal Hendrik op 25 maart

In 1988 wordt het 75-jarig bestaan van het AVL gevierd met een congres in de RAI,

1925 het ziekenhuis en geeft de eerste bijdrage aan het ‘Rotgans Fonds voor

waarbij Koningin Beatrix aanwezig is.

Kankeronderzoek’. Het geld is ingezameld in 1918 ter gelegenheid van het

Prinses Margriet opent in 1990 het ‘Gasthuis’ dat overnachtingsmogelijkheden

25-jarig jubileum als hoogleraar van de chirurg J. Rotgans, één van de oprichters.

biedt aan poliklinische patiënten en familieleden van opgenomen patiënten.

Koningin-moeder Emma is opnieuw aanwezig bij de opening op 25 september

In 2004 is Koningin Beatrix aanwezig bij de feestelijke opening van het nieuwe

1929 van de nieuwe locatie aan de Sarphatistraat.

ziekenhuisgebouw op dezelfde locatie in Amsterdam- Slotervaart.

In 1948 wordt het geschenk van het Nederlandse volk, een geldinzameling, bij

In de loop der tijd ontvangen een groot aantal medewerkers uit het AVL een

het 50-jarig regeringsjubileum en troonsafstand van Koningin Wilhelmina

Koninklijke onderscheiding voor hun werk op het gebied van de oncologie.

op haar voorstel gestort in een fonds voor kankerbestrijding: het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF). De fondsenwerving wordt vervolgens geheel door het
KWF overgenomen en het AVL ontvangt daaruit een belangrijke bijdrage in de
exploitatiekosten. In het jaarverslag van 1948 wordt voor het eerst vermeld dat
Wilhelmina (dan prinses) beschermvrouwe is van het instituut. Na haar dood in
1962 wordt deze functie overgenomen door Koningin Juliana.
In 1961 bezoekt Koningin Juliana het AVL wanneer de nieuwe cobaltstraler in
gebruik wordt genomen. Dit apparaat gebruikt beeldgeleide precisiebestraling,
een techniek die door radiotherapeut H. Lokkerbol is ontwikkeld en waarmee hij
zijn tijd ver vooruit is.
In 1963, bij het 50-jarig jubileum, wordt een groot internationaal congres
georganiseerd, waarvan een aantal deelnemers wordt ontvangen door de Koningin
op paleis Soestdijk.
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Koningin-moeder Emma bij de opening van het ziekenhuis in 1929

Koningin Juliana ontmoet in de tuin van het Leeuwenhoekhuis o.a. zr Loeve en zr Vrij, 1961

Koningin Juliana wordt door H. Lokkerbol, hoofd van de afdeling Radiotherapie, rondgeleid, 1961

Koningin Juliana met Bestuur en Staf, 1961

Koningin Juliana met de voorzitter van het Bestuur E.H. van der Beugel, 1973
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Koningin Beatrix met J.A. van Dongen bij de viering van het 75-jarig bestaan in 1988
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Marten Oosting, KWF-voorzitter van 2000 tot 2008, tijdens een bijeenkomst van het Koningin Wilhelmina Fonds

Koningin Beatrix wordt door Ton Berns, voorzitter Raad van Bestuur (RvB), voorgesteld aan Sjoerd Rodenhuis;
daarnaast staan Wim van Harten (RvB-lid) en Wim Kok (Raad van Toezicht) en Emiel Rutgers bij de opening van het
nieuwe ziekenhuis in 2004

Een eeuw medische
staf als collectief
De allereerste staf in het AVL bestaat uit de chirurg I.H. Kuijjer, de bestralingsarts

introductie van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) in

G.F. Gaarenstroom en de laboratoriumarts W.F. Wassink. Deze laatste specialiseert

Dienstverband. Ook het functioneren in multidisciplinaire tumorwerkgroepen

zich later tot chirurg en wordt hoofd van de kliniek. In 1939 bestaat de klinische staf

wordt geregeld in het document ‘Organisatievorm Medisch Handelen Antoni

uit 3 artsen, 2 assistenten, een adjunct-assistente en de directrice en zijn er 3 artsen

van Leeuwenhoek Ziekenhuis’ dat in juni 1975 aanvaard wordt door de medische

en een bioloog aangesteld in het laboratorium. De medische staf groeit gestaag in

staf en op 15 maart 1976 geaccordeerd door het bestuur van de Vereniging Het

de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren ’50 is er al een uitbreiding met

Nederlands Kankerinstituut.

specialisten op het gebied van de keel-, neus- en oorheelkunde, de gynaecologie,
kinderchirurgie en anesthesie, en begin jaren ’60 komen daar ook diagnostisch
specialisten voor het röntgenologisch en klinisch-chemisch onderzoek bij, als
ook consulenten zenuwziekten, plastische chirurgie en tandheelkunde.
De vorming van een gereglementeerde medische staf, met als voornaamste doel de
collectieve verantwoordelijkheid te dragen voor het medisch (wetenschappelijk)
gebeuren in de kliniek, wordt van groot belang geacht. Op initiatief van directeur
Post wordt op 7 november 1963 de eerste vergadering van de klinische staf
georganiseerd. De eerste voorzitter is de chirurg Sally van Coevorden. In 1969
wordt hij opgevolgd door de chirurg Joop van Dongen die tot 1979 voorzitter blijft.
Halverwege de jaren zeventig wordt, als gevolg van de introductie van nieuwe
specialismen alsmede door de uitbreiding van de bestaande vakgebieden, een
herziening van het reglement voor de medische staf noodzakelijk, met name
wat betreft periodiek overleg met directie en de procedure betreffende toelating
nieuwe stafleden. Twintig jaar later zijn er opnieuw aanpassingen nodig. Dit
naar aanleiding van de vorming van de klinische clusters in het AVL en de
Lustrumfoto medische staf ter gelegenheid van 95 jaar AVL in 2008
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Lustrumfoto van de medische staf ter gelegenheid van 85 jaar AVL in 1998
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Lustrumfoto medische staf ter gelegenheid van 90 jaar AVL in 2003

Leden van het bestuur medische staf van 2013: Willemien van Driel, Sjaak Burgers, Floris Pos en Houke Klomp met op de achtergrond de staf van het AVL van 1920
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Geschenken van
de staf aan het AVL
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Bij bijzondere gebeurtenissen is het traditie dat de medische staf een cadeau

patiënte die in de wachtkamer zit. Een derde cadeau wordt onthuld op 10 oktober

geeft aan het AVL. Zoals op 20 november 1999, bij het terugtreden van Piet

2013 ter gelegenheid van 100 jaar NKI en betrof een gezamenlijke groepsfoto van

Borst als wetenschappelijk directeur. Voor deze gelegenheid is ontwerper Ton

de medische staf en de researchstaf. Deze staffoto is geplaatst bij de ingang van de

van der Spruit gevraagd om een plaquette met een holografische afbeelding

Glazen Zaal en wordt gezien als een voorschot op het later te publiceren boek ‘Het

te maken. Deze holografie hangt nu bij de ingang van het huidige auditorium.

AVL Toen en Nu, een eeuw visuele momenten toegelicht’. Het materiaal van dit

Een tweede cadeau van de medische staf is geschonken ter gelegenheid van de

boek wordt samengesteld door een speciale ad hoc werkgroep van (oud)stafleden

nieuwbouw en de officiële opening van het ziekenhuis op 22 juni 2004. Het is

en wordt (in voorlopige versie) aangeboden aan de Raad van Bestuur in september

een beeld ontworpen door Emil van Slooten, voormalig chirurg van het AVL, en

2014. Op 12 oktober 2013 wordt een deel van het materiaal tentoongesteld tijdens

symboliseert een reflectief moment van een arts, vlak voor een gesprek met een

de Open Dag van het AVL.

Gezamenlijke groepsfoto van de medische staf en research staf ter gelegenheid van 100 jaar NKI in 2013

Onthulling van de holografie met het beeld van Piet Borst, 20 november 1999, ter gelegenheid van de inauguratie
van het Piet Borst Auditorium; v.l.n.r.: Jinke (echtgenote van Piet Borst), Piet Borst, Nico van Zandwijk

Het kunstwerk van Emil van Slooten wordt door de voorzitter van de medische staf Peter Schutte aangeboden aan
de Raad van Bestuur van het AVL op 22 juni 2004

Onthulling 100 jaar staﬀoto door de internist Philip Rümke (oudste oud-staflid) en nucleair geneeskundige
Michelle Versleijen (nieuwste jong-staflid) op 10 oktober 2013

Tenstoonstelling Het AVL Toen en Nu samengesteld ter gelegenheid van de Open Dag op 12 oktober 2013
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De voorzittershamer
Na Sally van Coevorden (1963) en Joop van Dongen (1969) is de voorzittershamer
van de medische staf in handen geweest van Renier Somers (1979), Jan Battermann
(1985), Wim ten Bokkel Huinink (1986), Paul Schouwenburg (1989), Wolter Mooi
(1991), Emiel Rutgers (1994), Jan Schornagel (1995), Nico van Zandwijk (1997),
Fons Balm (2002), Peter Schutte (2002) en Christiaan Keijzer (2007). In 2009
wordt voor het eerst een vrouwelijke collega gekozen: gynaecoloog Willemien van
Driel. Na haar aftreden in juni 2014 komt de voorzittershamer opnieuw in handen
van een vrouw, chirurg Houke Klomp. De eerste secretaris van de medische staf
wordt klinisch-chemicus Aad van Triet in 1963. Hij wordt opgevolgd in 1969 door
Marion Burgers. Hierna worden vervolgens Bob van Dobbenburgh (1977), Cherry
Albus-Lutter (1979), Frans Hilgers (1981), Peter van Heerde (1985), Gertrude Baris

Reglement medische staf ondertekend door het stafbestuur in november 1975 en vastgesteld door het Bestuur van
de Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut in maart 1976

(1988), Paul Cohen (1990), Renato Valdés Olmos (1993), Nicola Russell (2001), Frits
van Dam (2003), Luc Dewit (2005), Houke Klomp (2010) en Marc van Beurden
(2014) stafsecretaris.
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Sally van Coevorden, de eerste voorzitter van de
medische staf

Joop van Dongen, vice-voorzitter 1969-1974, voorzitter 1974-1979

Register van bezoekers van een der stafavonden in mei 1961

De hamer van het voorzitterschap van de medische staf wordt in 1996 door internist Jan Schornagel aan longarts
Nico van Zandwijk overhandigd

Philip Rümke en Joop van Dongen in overleg met de voorzitter van de staf Sally van Coevorden in 1965

Leo Gualthérie van Weezel, Jan Schornagel, Peter Schutte en Frans Hilgers in een vergadering van de medische staf
in 1998

Een vergadering van de medische staf in juli 1999 in de voormalige bestuurskamer
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Specialisten overleden
tijdens hun actieve leven in het AVL
Bij de uitvoering van hun beroep hebben de specialisten in de oncologie dagelijks

tal van bestuurlijke functies in de medische wereld, nationaal en internationaal.

te maken met belangrijke keuzes voor en met hun patiënten in een stadium van

In 1981 moet hij wegens ziekte zijn loopbaan afbreken; hij overlijdt kort daarna op

hun leven dat de toekomst zeer onzeker is. Dat gezondheid niet vanzelfsprekend

65-jarige leeftijd.

is en ziekte een ieder kan treffen, hebben we in het AVL ook ondervonden. We
verloren dierbare medewerkers die actief met de uitoefening van hun beroep

Willem Ripping wordt in 1967, twee jaar na zijn inschrijving in het specialisten

bezig waren.

register, opgenomen in de groep anesthesisten van het AVL. Hij werkt lange tijd
samen met Mireille Hellendoorn, die dan hoofd is van de afdeling anesthesie, en

Jan Renaud is als uroloog 13 jaar verbonden geweest aan het AVL. De urologische

met Hetty Vis. Ripping is een toegewijd specialist, vooral practicus, zonder grote

praktijk betekent in die tijd de behandeling en begeleiding van veelal incurabele

ambities op wetenschappelijk gebied. Hij is op 25 januari 1982 op 58-jarige leeftijd

patiënten. In deze periode neemt het aantal radiumimplantaties sterk toe. Hij

tijdens zijn wintersportvakantie plotseling overleden.

verricht controle-cystoscopieën voor het stadiëren van de patiënten. Jan Renaud is
een zeer toegewijd en vaardig uroloog die ook door de patiënten zeer gewaardeerd

Joke Overweg-van Kints is naast anesthesist ook als pijnarts werkzaam. Snel

wordt. Op 1 januari 1979 is hij plotseling overleden.

bereikbaar zijn voor patiënten met problemen is belangrijk voor haar. Als eerste
gebruikt ze in de jaren ’80 al een draagbare computer zodat ze de gegevens van

Klaas Breur krijgt na een werkperiode in het Rotterdams Radiotherapeutisch

haar patiënten snel paraat heeft zonder de papieren status in het archief op te

Instituut (opleiding, staflid, directeur) in 1964 een dubbelfunctie in Amsterdam:

hoeven zoeken. Medicatie-adviezen kan ze daardoor accuraat en snel geven, alles

hoogleraar Radiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de

wordt netjes vastgelegd, waarmee ze haar tijd ver vooruit is. Ze overlijdt op 26

radiotherapieafdeling van het AVL. Korte tijd daarna promoveert hij op onderzoek

april 1989 op 50-jarige leeftijd.

over metingen van de groeisnelheid van tumoren. In die tijd wordt de radiotherapie
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als zelfstandig specialisme formeel afgescheiden van de radiologie; Breur wordt

Frieda C.A. den Hartog Jager, gastroenteroloog in zowel het AMC als het AVL, is

de eerste hoogleraar in dit vakgebied. Hij heeft veel assistenten opgeleid en van

een internationale pionier op het gebied van de palliatie met oesophagusstents,

zijn hand zijn een groot aantal belangrijke publicaties verschenen. Hij bekleedt

waardoor patiënten met een obstruerende slokdarmtumor weer beter kunnen

eten. Met de oprichting van de Poliepenclub staat ze aan de wieg van de stichting
Familiaire Tumoren, die binnen Nederland veel statistische en epidemiologische
analyses heeft gedaan die in internationale tijdschriften aandacht kregen. Ze
overlijdt op 23 januari 1991 op 50-jarige leeftijd.

Gertrude Baris komt in 1985 als radiotherapeut met als aandachtsgebied de
hoofd-halstumoren. Ze introduceert samen met de afdeling MDL (maag-darmleverziekten) de ‘high dose rate’ brachytherapie van het oesophaguscarcinoom,
waarmee passageklachten snel en effectief worden bestreden zodat de patiënten
beter kunnen eten. Zij overlijdt op 7 december 1993 op 41-jarige leeftijd.

Marion Burgers heeft een lange carrière opgebouwd als radiotherapeut, waarbij
ze een expert is op het gebied van kindertumoren en maligne lymfomen. Zij is
heel actief binnen de European Organisation of Research and Treatment of Cancer
(EORTC) en heeft vele trials opgezet en gecoördineerd voor patiënten met de ziekte

Radiotherapeut Klaas Breur

van Hodgkin. Met de MDL afdeling maakt ze de behandeling van het zeldzame
Non Hodgkin Lymfoom (NHL) van de maag tot een belangrijk aandachtsgebied.
Ze overlijdt op 25 september 1997 op 65-jarige leeftijd.

Hans Peterse komt in 1981 als klinisch-patholoog op de afdeling Pathologie/
Cytologie. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn de punktiecytologie en de
mammapathologie. Met name in de mammapathologie weet hij zich in korte
tijd nationale en internationale naam en faam te verwerven, versterkt door zijn
grote inzicht in klinisch-pathologische korrelaties. Hij is klinisch zeer betrokken,
hetgeen blijkt uit het altijd aanwezig zijn bij patiëntenbesprekingen. Hij overlijdt
op 6 juli 2007 op 57-jarige leeftijd.

Anesthesioloog Willem Ripping
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Anesthesist/pijnarts Joke Overweg
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Radiotherapeute Marion Burgers

MDL-arts Frieda den Hartog Jager

Patholoog Hans Peterse

Radiotherapeute Gertrude Baris

Tweede Wereldoorlog
het verzet gezeten en is hij in 1943 korte tijd gearresteerd geweest. Verder wordt
vermeld dat Van den Broek in januari 1945 vanuit Tiel vergeefs geprobeerd heeft
het reeds bevrijde zuidelijk deel van Nederland te bereiken. Zijn dood was het
gevolg van het in het wilde weg schieten van een Amsterdamse politieagent op
een groep mannen die brandhout kaapten uit de voormalige en gebombardeerde
meisjesschool aan de Euterpestraat, nu de Gerrit van der Veenstraat. Dit was het
beruchte hoofdkwartier van de SD.
Het is ons niet mogelijk geweest iets over zijn vermelde verzetswerk te weten
te komen. Een nicht van hem weet hier niets over en bij het NIOD is zijn naam
niet bekend. Van den Broek is medeauteur van een artikel over ijzerstofwisseling
(Veldman HA, van den Broek WA, Steyn Parvé EP, Westenbrink HGK. On the
liberation of iron from egg-yolk by gastric juice and reducing agents. Recueil des
Travaux Chimiques des Pays-Bas, 1945;64:314-315).

In het jaarverslag van de kliniek over 1945 vermeldt W.F.Wassink:
‘Op deze plaats willen wij tevens de twee medewerkers van de biochemische

Harm Veldman

afdeeling gedenken, die tengevolge van de oorlog omkwamen, Veldman en Van den

In 1945 werd Harm Veldman in het Chemisch Weekblad (1945;41:56-57) met

Broek. [.....] Beiden hadden, ook onder hun vakgenoten, een groote verwachting

een volle bladzijde en een foto herdacht door zijn vriend H.G.K. Westenbrink,

voor de toekomst gewekt.’

hoogleraar physiologische chemie (1946 – 1964) in Utrecht. Veldman was een man

Wie waren deze in ons biochemisch laboratorium werkende assistenten?

met idealen: het socialisme en de wetenschap. Geboren in een arbeidersgezin

Willy van den Broek

kon hij met een studiebeurs student worden. Begonnen met geneeskunde
aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam ging hij na het behalen van het

Veel zijn we over Willy van den Broek niet te weten gekomen. Als één van de

doctoraalexamen medicijnen chemie studeren, waarvoor hij zich bij de Vrije

93 leerlingen die de oorlog niet hebben overleefd, komt zijn naam voor op

Universiteit liet inschrijven. In april 1943, kort voor hij zijn kandidaatsexamen

een gedenkplaat in het Amsterdams Lyceum. Volgens het door C.P. Gunning

had zullen doen, onderbrak hij de chemiestudie om zich geheel te wijden aan

samengestelde en in 1947 uitgegeven gedenkboek van deze school heeft hij in

experimenteel werk. Hij werd als assistent aangesteld bij het Laboratorium voor
21

Physiologische Chemie. In 1943, toen Westenbrink als hoofd benoemd werd op

is ons niet bekend of het 7 bladzijden handgeschreven verslag van Schiebelhout,

Universiteit liet inschrijven. In april 1943, kort voor hij zijn kandidaatsexamen

aanwezig in het privé-archief van Ilja Veldman, ooit bij het NKI terecht is gekomen.

had zullen doen, onderbrak hij de chemiestudie om zich geheel te wijden aan

Vanuit Vught heeft hij nog brieven kunnen schrijven aan zijn vrouw. In één

experimenteel werk. Hij werd als assistent aangesteld bij het Laboratorium voor

hiervan deed hij de groeten aan zijn oudere vrienden Wassink, Westenbrink en

Physiologische Chemie. In 1943, toen Westenbrink als hoofd benoemd werd op

prof. B.C.P. Jansen, hoofd Laboratorium voor Physiologische Chemie (1928-1954)

de afdeling Biochemie van het Antoni van Leeuwenhoekhuis, ging Veldman met

te Amsterdam. Zij waren op de hoogte van zijn illegale werk.

hem mee. Hij was medeauteur van 13 publicaties, veel samen met Westenbrink

In brieven uit 1948 aan de Stichting ’40-’45 laten zowel Westenbrink als R.

vooral over vitaminen, de citroenzuurcyclus en later de ijzerstofwisseling in

Korteweg, die hoofd was van het gehele laboratorium van het AVL, weten dat

verband met kanker. Hij hield ook voordrachten, was kortom wetenschappelijk

zij van Veldmans illegale werk afwisten, hem vertrouwden en ook toelieten

buitengewoon actief. Maar niet alleen wetenschappelijk. Ook in de illegaliteit

dat er door het werk in het verzet weinig meer kwam van kankeronderzoek.

was hij zeer actief. Al in augustus 1943 werd hij gearresteerd en in het bekende

Dat verzetswerk was veelzijdig, bestond uit het vervalsen en distribueren van

Oranje Hotel in Scheveningen vastgezet. Het was een toevallige arrestatie. Zijn

persoonsbewijzen en bonkaarten, het mederedacteurschap van het linkse illegale

naam stond als repetitor in de agenda van een opgepakte student die in het verzet

blad ‘De Vrije Katheder’, als ook het fabriceren van brandbommen ten behoeve

zat. Helaas werd een vriend, een joodse biochemicus die tijdelijk bij hem thuis

van sabotageactiviteiten. Na zijn arrestatie vonden medewerkers een geweer,

was ondergedoken, ontdekt en direct via Westerbork gedeporteerd; hij is niet

een revolver en ook een koffer met dubbele bodem in zijn werkruimte in het

teruggekeerd. Veldman kwam zelf weer vrij dankzij bezoek van zijn goed Duits

laboratorium.

sprekende charmante jonge echtgenote.

In de steen der gevallenen van de VU staat ook de naam van Harm Veldman

Op 1 augustus 1944 volgde een definitieve arrestatie in café Oosterling op

gebeiteld. Bovendien wordt hij herdacht in het gedenkboek ‘De Vrije Universiteit

het Frederiksplein als gevolg van verraad. Een lijdensweg volgde van het

in oorlogstijd’. Bij de ingang van de Tweede Kamer bevindt zich de Erelijst van

hoofdkwartier van de SD in de Euterpestraat naar de Koepelgevangenis in Arnhem

Gevallenen 1940-1945, waarin Harm Veldman op bladzijde 728 van boek V over

via de concentratiekampen Vught, Sachsenhausen, Gross-Rosen en eindigend in

het verzet door de Staten-Generaal geëerd wordt.

Mittelbau-Dora waar hij ziek en uitgeput is gestorven vijf dagen na de bevrijding

Dochter Ilja, nog geen zes weken na zijn arrestatie geboren, heeft hij nooit kunnen

door de Amerikanen. Een overlevende medegevangene deed in een brief aan

zien. Recent heeft zij met haar man op het massagraf gestaan waar haar vader met

mevrouw Veldman uitvoerig verslag van die lijdensweg. Velen stierven, vooral

zijn bezweken medegevangenen onder de grond ligt.

ook tijdens de transporten van kamp naar kamp. Veldman, die wist dat hij aan
longtuberculose leed, deed daarom zijn landgenoot een verzoek: ‘ ….. mocht hij
het transport niet overleven, u [mevrouw Veldman] en het Kanker Instituut te
Amsterdam het doorgemaakte te melden’, zo schreef in 1948 de overlevende. Het
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Jaarverslag van de Kliniek over 1945
Evenals de geschiedenis van Nederland over 1945 uit twee geheel verschillende
deelen bestaat: de periode vóór en na de bevrijding, is dit het geval met de
lotgevallen van de kliniek van het Antoni van Leeuwenhoek-huis, waarvan
dit jaarverslag moet getuigen. Want ondanks het feit, dat men ons ongemoeid
heeft gelaten, heeft deze kliniek toch zeer sterk de gevolgen ondervonden van
den oorlogstoestand.
Deels was dit een gevolg van het feit, dat in gewone omstandigheden onze
patiënten vrij gelijkmatig uit het geheele land tot ons komen, waardoor de
afsnijding van groote gedeelten van het land zich in sterkere mate doen
gevoelen; deels door de bijzondere behoeften aan electrischen stroom en aan
de regelmatige hulp van de Philips-fabrieken te Eindhoven voor het in bedrijf
H. Veldman (12 okt. 1917 - 16 apr. 1945)

W. van den Broek (7 feb. 1922 - 26 jan. 1945)

houden van het helaas zoo kwetsbare toestel voor ultrahoogespanning. Zoo
kwam het, dat in het begin van 1945, in tegenstelling tot andere klinieken
hier ter stede, vrij veel bedden onbezet bleven staan, waar anderen plaats
te kort kwamen, zij het ook dat dit laatste ten deele een gevolg was van het
sluiten van afdeelingen wegens personeelsgebrek. Toen nu de nood steeds
hooger steeg, meenden wij de kliniek van het Antoni van Leeuwenhoekhuis niet alleen voor lijders aan kwaadaardige gezwellen, maar ook voor
andere chirurgische patiënten te moeten openstellen, al gaf dit het bezwaar,
dat wij dientengevolge ook voor spoedgevallen gedurende den nacht gereed
moesten staan, waarop de dienst feitelijk niet is berekend. Later waren het
vooral de verhongerde zuigelingen, waarvoor in andere ziekenhuizen geen
plaats meer was te vinden, die wij opnamen, ondanks onze daartoe weinig
doelmatige inrichting. Zoo vond een niet onbelangrijk aantal van deze
oorlogsslachtoffers hier verzorging. Het behoeft nauwelijks betoog, dat deze

Naamsvermelding in de Erelijst van de Gevallenen 1940-1945 (pag. 728)
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verandering in den aard der ziektegevallen in deze drukkende maanden voor

dit verslag vermeld.

het verplegend personeel als een weliswaar zeer verantwoordelijke, maar

Tenslotte werd, lang nadat de burgerij reeds van electriciteit was verstoken,

niettemin voldoening gevende taak en als een aangename afwisseling werd

ook hier de stroom verbroken, en moesten de noodvoorzieningen in gebruik

beschouwd.

genomen, die wij ondanks alle beloften van hulp – door allerlei instanties

Ondertusschen werden de uitzichten, vooral juist in de naaste omgeving van

waren ons telkens zoogenaamde nood-aggregaten voorgespiegeld en

ons ziekenhuis in letterlijken zin zoo dreigend, dat wij ons telkens hadden

ontelbaar waren de papieren, die hiervoor waren ingevuld – zelf hadden

af te vragen of het nog was geoorloofd ernstige patiënten, in het bijzonder

moeten improviseeren.

voor groote operaties, op te nemen; immers allengs werd het duidelijk, dat

Voor de stralenbehandeling waren wij toen uitsluitend op het radium

het geenszins denkbeeldig was, dat ook het terrein, waarop ons gebouwen-

aangewezen. Om de kostbare röntgen-installaties althans zooveel mogelijk

complex is gelegen, deel zou gaan uitmaken van het gevechtsgebied, waartoe

te beschermen, werden de meest kwetsbare deelen geheel gedemonteerd

de Duitschers deze zijde van het Oosterpark steeds meer gingen inrichten. Het

en op de veiligste plaatsen onder dikke zandlagen bedolven. Al deze

sprak dan ook van zelf, dat alle maatregelen voor een overhaaste evacuatie

maatregelen, die tenslotte gelukkig overbodig zijn gebleken, gaven veel, als

werden voorbereid, indien de nood daartoe zou dwingen. Door de hulp van

geestelijke afleiding niet geheel onnuttig, werk aan het medisch en technisch

het gemeentebestuur werd de beschikking verkregen over een schoolgebouw

personeel. Niet licht zullen wij de beklemming van dezen noodtoestand,

op een veel veiliger plaats gelegen, dat door ons voor dit doel werd ingericht.

die gelukkig slechts enkele weken duurde, vergeten, toen het oorlogsgevaar

Een deel van onze voorraden en verbandmiddelen alsmede van het archief

ons ziekenhuis steeds meer insloot. Vooral de inwonenden en niet in het

werd daarheen uit voorzorg overgebracht.

minst de directrice ondervonden den loodzwaren druk daarvan. Gedurende

Niettegenstaande dit alles ging, tot onze toenemende verwondering, de

ongeveer een jaar was minstens een der uitwonende artsen en ook een van

stroom van hulpzoekenden uit Amsterdam en omgeving steeds door en

het technisch personeel ’s nachts in het ziekenhuis aanwezig om zoo noodig

werden zelfs de spreekuren, ondanks de nu welhaast onbegrijpelijk slechte

onmiddellijk de leiding bij bominslag of evacuatie op zich te kunnen nemen.

verkeersmogelijkheden, betrekkelijk druk bezocht.

Eindelijk kwam de bevrijding en vrijwel onmiddellijk daarmede de

Doordat langzamerhand in de andere Amsterdamsche ziekenhuizen, met

hernieuwde toestrooming van oude en nieuwe patiënten uit de voordien

name in het Wilhelmina Gasthuis, de röntgentoestellen onklaar waren

afgesloten gedeelten des lands. Pas allengs werd het duidelijk hoevelen

geworden of de electrische stroom was afgesloten, werd steeds meer ten

hunner, door de onmogelijkheid van een tijdige behandeling, slachtoffers

behoeve van anderen, van onze hulpmiddelen gebruik gemaakt. De cijfers der

waren geworden van den oorlogstoestand. Wij hebben hen hier te gedenken,

aldus voor anderen behandelde of onderzochte patiënten zijn evenwel niet in

naast verscheidene oud-patiënten, die door het eigenlijke oorlogsgeweld het

leven verloren, naast de talrijke scharen van Joodsche zieken, die wij ondanks

van de toeneming van het werk in de kliniek in den loop van de laatste paar

al onze pogingen tenslotte toch niet hebben vermogen te redden. Op deze

jaren aan de hand van een aantal grafieken en een voorstel doen betreffende

plaats willen wij tevens de twee medewerkers van de biochemische afdeeling

de maatregelen, die z.i. zouden moeten worden genomen om de juiste

gedenken, die tengevolge van den oorlog omkwamen, VELDMAN en VAN DEN

ontwikkeling van het werk in de toekomst mogelijk te maken.

BROEK. Juist met hen beiden was de samenwerking zeer intensief geweest en

Hieronder mogen wij nu de gebruikelijke cijfers laten volgen, die een

beiden hadden, ook onder hun vakgenooten, een groote verwachting voor de

afspiegeling zijn van dit bijzondere jaar.

toekomst gewekt.

In 1945 bezochten 1334 (1342) nieuwe patiënten onze spreekuren, waarvan

Zooals reeds opgemerkt, herstelde zich het leven in de kliniek verrassend snel.

slechts 329 in de eerste 5 maanden en 1005 in de rest van het jaar. (In de

Binnen enkele weken was de wederopbouw der toestellen voltooid en waren

overeenkomstige maanden van 1943, dat de tot nu toe hoogste cijfers

deze opnieuw in gebruik genomen. Het bezoek aan de spreekuren werd

opleverde, waren dit resp. 589 en 871). Van deze 1334 patiënten werden 966

drukker dan ooit tevoren.

in behandeling genomen. Het totaal aantal consulten beliep 5651 (8309). Uit

Zoodra het mogelijk was, werden de eerste stappen gedaan ter verkenning

vorige jaren werden 258 patiënten behandeld, waarmede het totaal komt op

van de mogelijkheden om de plannen te verwezenlijken die in de

1224 met 14524 verpleegdagen (16707).

voorafgaande jaren waren uitgewerkt n.l. om tot een meer algemeene

Wat de aantallen der bestralingen betreft, is het bezwaarlijk vergelijkende

verzorging van de kankerbestrijding in Nederland te geraken en daardoor

cijfers te geven. In dit jaar toch trad het nieuwe tarief in werking, waardoor

tevens de kliniek van het Antoni van Leeuwenhoek-huis te ontlasten. In

het uit financieel oogpunt geen zin meer had de tellingen der bestralingen

overleg met het bestuur werden, reeds vóór het spoorwegverkeer was hersteld

op denzelfden voet voort te zetten. Voor de Röntgen bestralingen beschikken

en toen ons zoojuist bevrijde grondgebied nog onder Canadeesch militair

wij daarnaast over de cijfers uit het boek, dat daarover wordt bijgehouden.

bestuur stond door ondergeteekende, daarin welwillend geholpen door den

Volgens deze telling waren in 1943 24527, in 1944 23438 en in 1945 20358

geallieerden militairen geneeskundigen dienst, in Brussel stappen gedaan

bestralingen gegeven. Het is natuurlijk niet te verwonderen, dat deze cijfers

om het radiumbezit van het Ned. Kanker Instituut zoo spoedig mogelijk uit

achteruit zijn geloopen.

te breiden. Ook vonden in Eindhoven besprekingen plaats om onze Röntgen

Tegen het einde van het jaar was een sterke opleving merkbaar, zoodat het

diagnostiek apparatuur op zoo kort mogelijke termijn te moderniseeren en

waarschijnlijk is, dat weldra het peil van 1943 weer zal worden bereikt.

werden verdere bestellingen gedaan met het oog op de toekomst.

Om een indruk te krijgen van het gebruik van het radium, hebben wij

Nadat vele moeilijkheden waren overwonnen en voorbereidende besprekingen

uit de betreffende behandelingsboeken nagegaan hoe groot het aantal

waren gevoerd, mocht ondergeteekende in de bestuursvergadering van 21

milligrammen en uren was dat in 1945 werd gebezigd. Dit waren 10520

December 1945, die daartoe speciaal was bijeengeroepen, een beeld geven

mgr. gedurende 9962 uur, terwijl dit in 1944 7824 mgr. gedurende 8158
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uur waren. Deze sterke vermeerdering van het gebruik wordt grootendeels

die dit jaar plaats vonden. Eind October 1945 vertrok Dr. OKKER op korten

verklaard door de afsluiting van den electrischen stroom, waardoor wij

termijn door zijn benoeming tot chirurg aan het ziekenhuis in Middelburg.

voor de stralen-behandeling eenigen tijd uitsluitend op het radium waren

Dec. 1945 kwam Dr. ROEGHOLT zijn plaats innemen. Korten tijd later

aangewezen. Wat het aantal operaties betreft ziet men, dat het cijfer sterk

werd Dr. SCHOENMAECKERS benoemd tot radioloog aan de Vereeniging

is teruggeloopen n.l. van 620 tot 442. Voor het grootste deel ligt dit aan de

voor ziekenverpleging aan de Prinsengracht. Het verlies van deze beide

verminderde opneming, doch stellig ook aan onze neiging om het operatieve

gewaardeerde medewerkers, die bijna tegelijkertijd onverwachts vertrokken,

werk, zoo maar eenigszins mogelijk, in de plaats van inwoning der patiënten

en beiden ongeveer 3 jaar aan onze kliniek waren verbonden, heeft ons

te doen geschieden. Daarenboven werd in het laatst van dit jaar de telling

aanvankelijk voor groote moeilijkheden geplaatst. Wij vonden Dr. LOKKERBOL

gewijzigd. Het was n.l. ongemerkt gebruik geworden om, wanneer het geven

bereid, voorloopig de Röntgen-therapie op zich te nemen.

van radium met een kleine operatieve ingrijping gepaard ging, zooals dit

In Februari 1945 verliet ons Zr. VON MEYENFELDT, die sedert 1921 als

bijv. bij de éguillage of radiumpunctuur (Engelsch: ,,needling’) of zooals wij

hoofd van de polikliniek en als operatiezuster dienst had gedaan, door

het nu zelf willen noemen ‘Radiumpriemen’ plaats vindt, als een operatie

pensionneering. In Juni 1945 vertrok ook Zr. VAN DEN HEUVEL, eveneens met

op te teekenen. (Bij het nazien van het operatie-boek van 1944 blijkt de

pensioen. Zij was sedert 1926 als Röntgen-zuster werkzaam geweest. Met

toeneming van het aantal operaties tegenover 1943, welke destijds niet

beide zusters verloren wij twee van onze oudste en vertrouwdste krachten.

geheel verklaarbaar was, door dit feit te zijn veroorzaakt).

Op het einde des jaars besloot onze secretaresse, die ons ondanks haar

Het behoeft geen betoog, dat er in de eerste helft van 1945 volstrekt geen

tusschentijdsch huwelijk door de moeilijke oorlogsjaren had heengeholpen,

mogelijkheid was om het didactische gedeelte van onze taak te vervullen. Ook

haar werkkring te beëindigen. Een bijzonder woord van dank, mede voor

in de tweede helft ontbrak die gelegenheid nog vrijwel geheel, hoewel toch de

de wijze waarop zij deze laatste jaren hun taak hebben vervuld, moge dan

aanvragen om de kliniek te mogen bezoeken reeds weer begonnen binnen te

al deze vertrokkenen worden gebracht. Buitendien gingen 4 gediplomeerde

komen.

zusters kort na de bevrijding naar Indië. Het spreekt vanzelf, dat al deze

Ook het eigenlijke wetenschappelijke werk moest dit jaar nog grootendeels

mutaties in zoo korten tijd en op een schaal, als wij nimmer hadden beleefd,

blijven liggen. Veel tijd werd ondertusschen besteed aan de verzameling van

het werk in onze kliniek in ernstige mate hebben belemmerd.

gegevens voor het onderzoek naar den invloed van oorlogstijd en bezetting

Dr. W. F. WASSINK,

op het optreden van kanker in Nederland, terwille van het hoofdstuk ‘kanker’

Hoofd der Kliniek.

in het door Dr. BOEREMA uit Groningen op touw gezette boek, dat door
ondergeteekende zou worden verzorgd.
Tenslotte rest mij nog melding te maken van de wisselingen van personen
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Bovenstaande tekst is letterlijk overgenomen uit het Jaarverslag

Fondsenwerving
en Financiering

niet te doorkruisen. komt, weliswaar tijdelijk, de financiering van het instituut
in problemen. Zodra duidelijk is dat het KWF een blijvende organisatie voor
fondsenwerving ten bate van de kankerbestrijding zal zijn, maakt het AVL
afspraken met het KWF over samenwerking, fondsenwerving, verdeling van de
opbrengst en garanties voor de exploitatiebegroting van het instituut. Onderdeel
van deze overeenkomst is dat het AVL zal afzien van publieksvoorlichting en

De oprichting van de Vereeniging Het NKI staat geheel in het teken van

actieve leden- en donateurswerving. Daartegenover staat dat een substantieel

fondsenwerving voor het te stichten instituut. Voor de uitwisseling van

deel van de inkomsten van het KWF naar het AVL zal gaan.

oncologische kennis en ervaring was, gestimuleerd door de reeds bestaande

Vanwege de financiering van de nieuwbouw voor het ziekenhuis wordt in 1969

internationale vereniging, al op 20 februari 1910 de Nederlandsche Vereeniging

een afzonderlijke Stichting Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis opgericht,

voor Kankeronderzoek en Kankerbestrijding opgericht, voortgekomen uit het

waarin kliniek en bestralingsafdeling worden ondergebracht. Bestuursleden

in mei 1909 opgerichte Nederlandsch Comité voor Kankeronderzoek onder

van de vereniging zijn tevens bestuurslid van de stichting. Geleidelijk aan komt

voorzitterschap van de Utrechtse Hoogleraar Pathologie C.H.H. Spronck.

het personeel in dienst bij de stichting. Met de komst van Piet Borst als Weten-

De wijze waarop in 1913 de gelden bijeengebracht worden, doet niet onder voor

schappelijk Directeur in 1983 verandert het beleid ten aanzien van het verkrijgen

de ‘crowdfunding’ die 100 jaar later populair wordt. Op zaterdag 14 maart 1914

van geld voor het onderzoek. Er wordt voortaan naast de KWF-basisfinanciering

vindt in het nieuwe gebouw van de Hortus Botanicus te Amsterdam de eerste

vooral ook ingezet op onderzoeksubsidies en projectfinanciering.

vergadering plaats van de op 10 oktober 1913 opgerichte Vereeniging ‘Het

In verband met de wijziging van de financiering van de gezondheidszorg wordt

Nederlandsch Kankerinstituut’, waar stichters, leden en begunstigers bijeen

in 2008 als zelfstandig behandelcentrum de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek

komen. Stichters die een bijdrage geven van f 5000.- hebben gedurende tien jaren

Voor Speciale Behandeling opgericht, waarin activiteiten op het gebied van HIPEC,

het recht om per kalenderjaar over 60 vrije verpleegdagen in de derde-klasse-

plastische chirurgie e.d. ondergebracht worden.

zalen van het instituut te kunnen beschikken. Wie 5x zoveel bijdraagt, krijgt 300

In 2008 wordt de Vereniging het NKI opgeheven en voortgezet als stichting. Per

vrije verpleegdagen per jaar.

1 januari 2013 worden de beide stichtingen, het NKI en het AVL, samengevoegd

De fondsenwerving verloopt zeer succesvol door de inzet van over het hele land

en ondergebracht in de Stichting ‘Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni

verspreide lokale comités die leden en fondsen werven. Het Rotterdamse comité,

van Leeuwenhoek Ziekenhuis’. De organisatie gebruikt de handelsnaam

draagt nog wel bij aan het nationale initiatief, maar wenst uitdrukkelijk ook een

‘Antoni van Leeuwenhoek’. Het jaardocument vermeldt dat de juridische fusie

eigen instituut voor kankerbehandelingen op te richten, het Rotterdams Radio-

naar verwachting van tijdelijke aard is. Welke juridische en organisatorische

Therapeutisch Instituut.

veranderingen er aan komen, wordt niet genoemd. Er bestaan in die periode

In 1948 stelt het AVL de voorgenomen actie, om op grote schaal leden te werven,

plannen tot intensieve samenwerking met het Universitair Medisch Centrum

uit teneinde de nationale actie voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)

Utrecht (UMCU) en er is sprake van overname van onderdelen van het
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Slotervaartziekenhuis, waaronder de apotheek en de afdeling neurochirurgie. De

Leeuwenhoek Fonds’ en soms wordt ook de naam ‘AVL fonds’ gebezigd.

oprichting van een protonencentrum is in voorbereiding en er wordt een start

Succesvolle recente fondsenwervingsacties voor het NKI-AVL Fonds zijn de Dam

gemaakt met een revalidatiekliniek voor kankerpatiënten in samenwerking met

tot Dam Loop (€ 97.169), de Olympink (€ 61.539), en het benefietfeest van de

Reade, reumatologie- en revalidatiecentrum. Wie als vriend of donateur het

Stichting Tafelronde 48 (ruim € 13.000).

AVL zou willen steunen, wordt nu, na de opheffing van de Vereniging het NKI,

De aard van de relatie van het AVL met de gulle gevers is dankzij de

verwezen naar de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation.

webtechnologie directer en intensiever geworden. Het is nu mogelijk via de

In de afgelopen decennia is het aantal organisaties actief in fondsenwerving voor

website een actie aan te melden en daarvoor webpagina’s aan te maken, zie:

kanker enorm toegenomen en verdringing en concurrentie dreigt, zowel voor het

https://actie.avlfoundation.nl/. Wel wat anders dan de 20 lokale comités waar de

KWF als voor het AVL. Het AVL stelt een professionele fondsenwerver aan, Pelagia

vereniging in 1914 mee van start ging!

de Wild, en gaat in gesprek met het KWF over samenwerking en taakverdeling

Ruim 100 jaar na de oprichting zijn de onderzoekers en artsen van het AVL nog

in de publieksacties. Per 11 juli 2011 starten het AVL en KWF Kankerbestrijding

altijd zeer gedreven; de opbrengsten van acties voor KWF en het NKI-AVL Fonds,

een structurele samenwerking om gezamenlijk fondsen te werven en het NKI-

alsmede de donaties en legaten aan het AVL komen ten goede aan verdergaande

AVL Fonds wordt opgericht. Daarnaast bestaan inmiddels ook nog de Stichtingen

vernieuwing en verbetering, kortom innovatie, in de oncologie.

‘Antoni van Leeuwenhoek Fonds’, ‘Antoni van Leeuwenhoek Foundation’ en ‘van
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Actie van Olympink om fondsen te werven voor AVL; middenvoor in witte jas Gabe Sonke, internist, 2012

Fondsenwerver Pelagia de Wild, internist Babs Taal, verpleegkundige Marian Traudes en clustermanager Peter
Elsakkers na Dam-tot-Damloop, 2010

AVL Propaganda, … toen
Na de Tweede Wereldoorlog zet Joop Niesen zich belangeloos in voor het Rode Kruis

folderactie heeft maar liefst Fl. 240.00,- opgeleverd, afkomstig van 33 stichters,

en haalt Fl. 120.000,- op. Vervolgens is hij drie jaar lang chef publiciteit bij deze

3200 leden en 9700 begunstigers. In totaal heeft Joop in die drie jaar meer dan Fl.

organisatie. Het AVL wil nieuwe apparatuur aanschaffen en maakt plannen om

600.000,- voor het AVL opgehaald. Dat staat gelijk aan ruim 2,5 miljoen Euro nu!!

volop in te zetten op fondsen- en ledenwerving. In april 1949 besluit het bestuur
van de Vereniging NKI de heer J.J. Niesen hiervoor te vragen. Hij is van 12 mei 1949
tot 16 april 1952 bij het instituut werkzaam als assistant van het Dagelijks Bestuur
voor de Propaganda en als Leider van de afdeling Propaganda. Uit de tekst van het
getuigschrift dat Joop Niesen in 1952 ontvangt, blijkt dat het contract met hem
van langere duur moet zijn geweest. Met zoveel woorden wordt gerefereerd aan
‘de door regeringsinmenging herziene verhoudingen in de Kankerbestrijding in
Nederland’, i.c. de overeenkomst die met de Stichting Koningin Wilhelminafonds
was gesloten, ‘waarbij de Vereeniging tegen een daarbij vastgesteld, door de
Stichting jaarlijks aan haar uit te keren bedrag, afstand deed van haar recht
openbare propaganda te voeren ter versterking van haar middelen.’
Dit betekent de opheffing van de afdeling Propaganda van het AVL. De kantoorbaan
die de heer Niesen aangeboden wordt, is echter niet iets wat hij ambiëert. Hij
verlaat het AVL en zet zich vervolgens in voor de fondsenwerving van het Blinden
Instituut.
Joop Niesen heeft plakboeken bijgehouden van zijn activiteiten voor de
verschillende organisaties; op 19 oktober 2000, Joop is dan al 89 jaar, nemen
vertegenwoordigers van het Rode Kruis en van de Nederlandse Vereniging van
Blinden en Slechtzienden de plakboeken in ontvangst. Joop was wel teleurgesteld
dat niemand van het AVL aanwezig was. Zijn plakboek is korte tijd later in de
collectie van de bibliotheek van het AVL terechtgekomen.
Joop was zeer succesvol met zijn campagnes. Hij wist ook grote aantallen
vrijwilligers aan zich te binden waarop hij een beroep kon doen. De eerste

Propagandacommissie
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Vrijwilligers bezig met de folders, gehoorzaal Sarphatistraat, 1949

Bloemencorso, praalwagen Antoni van Leeuwenhoek, 1950

Voorlichtingsstand ca. 1950

Afscheid van Joop Niesen, 1952

Controle van de nummers bij de Trekking van de 2e Nationale Loterij, in de bibliotheek Sarphatistraat, 1950/51

Joop Niesen, de succesvolle propagandist van het AVL in 2000

Samenvatting van de opbrengst van de propaganda in de periode 1949-52, in totaal ƒ 634.789,86
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Gezamenlijk ten strijde
Het Koninklijk Huis heeft altijd veel belangstelling voor het AVL getoond, blijkens

voor de kankerbestrijding voor gemeenschappelijke rekening gevoerd, onder

de vele bezoeken aan het instituut. Maar ook de wens van Koningin Wilhelmina

auspiciën van beide verenigingen. Niettemin is er in 1950/51 nog sprake van een

om de Nationale Huldeblijk te bestemmen voor een Fonds ter bevordering van

Propagandacommissie die actief werft voor het NKI.

de kankerbestrijding past hierbij. In 1949 worden de Stichting én de Vereniging

Het in 1947 ingestelde ministerieel comité, de Centrale Commissie voor de

Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) opgericht. De Vereniging KWF heeft tot

Kankerbestrijding, ontwerpt conform de opdracht een geïntegreerd plan voor de

doel: ‘om een blijvend beroep op de offervaardigheid van het volk ter versterking

kankerbestrijding, waarin voorgesteld wordt één overkoepelende organisatie in te

van het fonds te onderhouden’. De Stichting KWF met als startkapitaal het

stellen voor de kankerinstituten, de universitaire kankercentra en de subcentra.

bedrag van meer dan 2 miljoen gulden van het nationaal geschenk, geeft steun

Dit leidt tot de oprichting in 1953 van de Stichting Landelijke Organisatie voor de

aan instellingen, organisaties of personen die zich met onderzoek dan wel de

Kankerbestrijding. In 1968 fuseert deze stichting met de Stichting KWF. In 2007

daadwerkelijke kankerbestrijding bezighouden. Kortweg: de Stichting besteedt,

wordt de vereniging (tot steun aan het) KWF opgeheven en worden alle activiteiten

de Vereniging verwerft fondsen.

van KWF Kankerbestrijding in één stichting ondergebracht.

In maart 1949 verschijnt een artikel over kankerbestrijding van W.F. Veldhuyzen,

De Stichting KWF laat zich voor de besteding van de gelden adviseren,

geneesheer-directeur van het AVL, waarin hij aangeeft dat de kankerbestrijding

aanvankelijk door de eerder genoemde Centrale Commissie, tegenwoordig door

in Nederland gegrondvest moet worden op de samenwerking van de overheid,

drie adviescommissies: de Wetenschappelijke Raad, de Maatschappelijke Raad

de kankerfondsen en de te reorganiseeren nationale vereniging voor de

en de Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning. In deze Raden en de

kankerbestrijding: ‘Het Nederlandsch Kankerinstituut’. De realiteit is dat op dat

subcommissies daarvan hebben diverse AVL-stafleden zitting.

moment er twee landelijke verenigingen zijn (NKI en KWF) die fondsen werven

De samenwerking tussen KWF en AVL heeft in 2011 een nieuwe dimensie gekregen

voor de kankerbestrijding en er naast de stichting KWF en een ministeriele

door de oprichting van het AVL-fonds (Antoni van Leeuwenhoek Foundation),

commissie, ook nog twee gespecialiseerde instituten (AVL en RRTI) bestaan.

een initiatief voor gezamenlijke fondsenwerving voor onderzoek in het AVL. Via

Het neemt dan nog geruime tijd voordat goede afspraken zijn gemaakt over de

de website kan iedereen een eigen actie starten en geld inzamelen bijvoorbeeld bij

verdeling van taken en gelden. De in 1948/49 geplande leden- en fondsenwerving

sportieve evenementen zoals de 30 [km] van Zandvoort (wandelen), de Dam tot

voor het NKI wordt uitgesteld teneinde de inzamelingsactie voor het nationale

Damloop (hardlopen) en de Alpe d’HuZes (fietsen) of ludieke acties zoals ‘stop

geschenk niet te doorkruisen. In afwachting van een definitieve regeling

Arjen in een raket’.

tussen KWF en NKI, worden voor korte tijd openbare acties tot fondsenwerving
32

Oud-ombudsman Mr. Marten Oosting voorzitter KWF in 2000
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Psychiatrisch verpleegkundige Peter van Seerden en psychiater Leo Gualthérie van Weezel op de Alpe d’Hues na 6 resp. 3 beklimmingen, 2013
34

Chirurg Marie-Jeanne Vrancken Peeters op de fiets voor het goede doel Alpe d’HuZes, 2013

Verpleegkundig specialist Feikje Hoving-Porte neemt deel aan de Alpe d’HuZes, 2013

Chirurg Hester Oldenburg op de massagetafel tijdens de Alpe d’HuZes, 2013
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Heelkunde
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Een van de oprichters van de Vereeniging Het Nederlandsch Kankerinstituut is

wordt gelegd op relativering van eigen belangrijkheid: ‘geen importantificatie’

de chirurg J. Rotgans, hoogleraar heelkunde in het Binnengasthuis en rector van

(Van Slooten) en ‘het belichten van vooral de goede eigenschappen van de ander’

de Universiteit van Amsterdam. In 1923 richt hij ook het Nederlandsch-Indisch

(Van Dongen). In deze periode vindt de afsplitsing van de subspecialismen plaats:

Kankerinstituut in Bandung op. Ook is hij bekend als oprichter van de Nederlandse

eerst Gynaecologie, daarna KNO/hoofd-halschirurgie, Urologie en Plastische en

Vereniging voor Heelkunde. Zelf heeft Rotgans echter niet in het AVL geopereerd.

Reconstructieve Chirurgie.

De eerste chirurg die in 1914 wordt aangesteld is I.H. Kuijjer, die overigens in 1921

In de tachtiger jaren komen er nieuwe collegae bij: de chirurgen Bin B.R. Kroon,

alweer vertrekt naar het ziekenhuis Zuidwal in Den Haag. Hij wordt opgevolgd door

Peter W. de Graaf (enkele jaren) en Frans A.N. Zoetmulder en later Emiel J.Th.

W.F. Wassink. Deze chirurg, die aanvankelijk vooral ook in het laboratorium werkt,

Rutgers, Frits van Coevorden en Omgo E. Nieweg. Nieweg emigreert in 2013 naar

is de eerste van het AVL die promoveert (‘Gezwellen van de fazant, veroorzaakt

Australië, waar hij aangesteld wordt in het Melanoma Institute Australia te Sydney.

door een worm’, 1916). Wassink is gedurende lange tijd gezichtsbepalend voor

Naast Rutgers en Van Coevorden bestaat in 2014 de groep van algemeen chirurgen

het ziekenhuis geweest en kan als grondlegger van de chirurgische oncologie in

uit Hester S.A. Oldenburg, Houke M. Klomp, Vic J. Verwaal, Marie-Jeanne T.F.D.

Nederland worden beschouwd. Evenals Kuijjer is ook hij hoofd van de kliniek. In de

Vrancken Peeters, Theo J.M. Ruers, Johanna W. van Sandick, Michel W.J.M.

jaren 1940-1942 is hij tevens hoofd van de Afdeling Radiotherapie. Zijn biografie

Wouters, Jos A. van der Hage, Arend G.J. Aalbers, Koen Hartemink, Alexander C.J.

‘W.F. Wassink een eigenzinnig pionier, eerste oncologisch chirurg in Nederland’ is

van Akkooi, Koert F.D. Kuhlmann en Frederieke H. van Duijnhoven. Ook Marianne

geschreven door Joop A. van Dongen. Wassink beoefent de chirurgische oncologie

Piek-den Hartog, van oudsher huisarts, maakt deel uit van de heelkundegroep als

nog in de volle breedte, subspecialismen hadden zich toen nog niet afgesplitst.

screeningsarts en follow-up arts van mamma-aandoeningen. Chirurgen met een

In 1953 wordt hij opgevolgd door Emil A. van Slooten bij wie zich vrij snel Sally

tijdelijke aanstelling zijn geweest J. (Koos) Wieberdink (regionale isolatie perfusie)

J. van Coevorden, Joop A. van Dongen en Ernst Gortzak voegen. Tot 1982 hebben

en Johan C. van Mourik (longchirurgie). Reinie Kaas is jarenlang vaste arts op de

deze vier chirurgen een part-time aanstelling in het NKI-AVL, daarnaast wordt

heelkundige verpleegafdeling geweest en screeningsarts op de mammapoli. Bij

er geopereerd in het Prinsengrachtziekenhuis (door Van Slooten en Van Dongen)

de regionale isolatie-perfusie-behandelingen fungeert Gooike W. van Slooten

en in het Centraal Israëlitisch Ziekenhuis (door Van Coevorden en Gortzak).

jarenlang als perfusionist. Na Wassink zijn Emil van Slooten, Sally van Coevorden,

Gedurende enkele decennia hebben deze vier chirurgen een duidelijk stempel

Joop van Dongen en Bin Kroon afdelingshoofd geweest. Momenteel bekleedt

op het AVL gedrukt, waarbij woorden als, ‘antihiërarchisch’ en ‘laagdrempelig’

Emiel Rutgers deze functie.

en zinnen als ‘aanzien op basis van inzet en kwaliteit’ de toon zetten. Nadruk

In de laatste decennia is de algemene heelkunde in ons ziekenhuis verder

opgesplitst in subgroepen met verschillende aandachtsgebieden: longchirurgie,

Chirurgische Oncologie aan Van Slooten, Van Dongen en Kroon. Ook op bestuurlijk

mammachirurgie, gastro-intestinale chirurgie, melanoom/sarcoomchirurgie en

gebied is de afdeling altijd zeer actief, zowel nationaal als internationaal.

schildklierchirurgie.

In 1994 wordt in de ziekenhuis organisatie de clusterstructuur ingevoerd.

Opleiding, onderwijs en wetenschap hebben een belangrijke plaats binnen de

Het cluster Heelkundig Oncologische Disciplines (HOD) bestaat sindsdien uit

chirurgische groep. Sinds jaar en dag worden chirurgen opgeleid tot chirurg-

de afdelingen Algemene Heelkunde, Anesthesie, KNO/hoofd-halschirurgie,

oncoloog, de laatste jaren als onderdeel van de landelijke ‘CHIVO’ - opleiding

Urologie, Gynaecologie en Plastische en Reconstructieve Chirurgie. Sinds 2006 is

(CHirurg In Voortgezette Opleiding). In totaal zijn nu, samen met het AMC in

ook de Afdeling Dermatologie onderdeel van het cluster HOD. Het cluster staat

een programma van één jaar opleiding in beide ziekenhuizen, twaalf van deze

onder de gezamenlijke leiding van het medisch clusterhoofd en de manager. Het

gecertificeerde chirurg-oncologen opgeleid. Deze zijn als universitair docent,

eerste clusterhoofd van het HOD is Bin Kroon, momenteel vervult Theo Ruers

hoogleraar of opleider, allen op uitstekende plekken in Nederland terechtgekomen.

deze functie. Managers waren: Stefan van Bergen, Jan Schaart en Hans J. Schoo.

In de laatste twee decennia wordt ook officiëel deelgenomen aan de opleiding tot

Per 15 juni 2014 is Luuk Versluis clustermanager.

algemeen chirurg, waarbij assistenten vroeg in hun opleiding een algemene stage
doorbrengen op de afdeling en laat in de opleiding als differentiant zich bekwamen
in één van de chirurgisch-oncologische aandachtsgebieden.
Op het gebied van de wetenschap hebben de chirurgen reeds vanaf de oprichting
van het ziekenhuis een voortrekkersrol met talrijke nationale en internationale
publicaties en voordrachten. Veel onderzoekers hebben hun promotie-onderzoek
op de afdeling verricht.
Verschillende vernieuwende ingrepen en strategieën zijn door de afdeling
in Nederland, maar vaak ook elders in Europa, geïntroduceerd. Voorbeelden
hiervan zijn in de laatste decennia de mammasparende ingrepen, Hypertherme
IntraPEritoneale Chemotherapie (HIPEC),

de sentinelnode-biopsie, neo-

adjuvante chemotherapie bij mamma- en longcarcinoom en neo-adjuvante
chemo-radiotherapie bij anus-, maag- en slokdarmcarcinoom.
De landelijke uitstraling van de afdeling is door al deze activiteiten groot en
waardering hiervoor blijkt o.a. uit de uitreiking van de legpenning in goud van
de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde aan Van Slooten bij zijn afscheid en
de toekenning van het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor
Hoofdzuster Jannie Timmer met afdelingssecretaresse Joke van der Veen, jaren tachtig
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W.F. Wassink

Sally van Coevorden, 1960

Emil van Slooten, tijdens Sinterklaasfeest, 1960

Ernst Gortzak, eind jaren zeventig

Marianne Piek-den Hartog, screening, diagnostiek en
follow-up mammacarcinoom

Vic Verwaal (links) met Hans Schoo, manager HOD en MOD, 2008

Joop van Dongen, eind jaren zeventig

Staf Chirurgie 1982. Van links naar rechts: Emil van Slooten, Ernst Gortzak, Bin Kroon, Joop van Dongen, Sally van
Coevorden

Staf Chirurgie 2003; staand v.l.n.r.: Hester Oldenburger, Frits van den Wildenberg (fellow), Emiel Rutgers, Vic Verwaal, Houke Klomp, Reinie Kaas (afdelingsarts), Fatih Polat (aios), Bart Vrouenraets (chivo), Omgo Nieweg;
zittend v.l.n.r.: Johan van Mourik, Bin Kroon, Frans Zoetmulder, Frits van Coevorden

Staf Chirurgie, april 2014. Van links naar rechts: Emiel Rutgers, Frits van Coevorden, Hester Oldenburger, Houke Klomp, Victor Verwaal, Marie-Jeanne Vrancken Peeters, Theo Ruers, Johanna van Sandick, Michel Wouters, Jos van der Hage,
Arend Aalbers, Koen Hartemink
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Afscheid Emil van Slooten, 1984

Gepensioneerd chirurg, getekend door Emil van Slooten

Verpleegkundige Cis van Rosmalen bij Sinterklaas (Bin Kroon), 1987

Afscheid Sally van Coevorden, klinisch directeur Joop Meilof spreekt hem toe; naast Sally zijn vrouw Fietje en hun
zoon Ruben, 1983

De zeven chirurgen
ste
uit de 20 eeuw
Sinds de opening in 1915 is het AVL uitgegroeid tot een van de toonaangevende
kankercentra ter wereld. Hierbij spelen de chirurgen een belangrijke rol. De
chirurg J. Rotgans is mede-oprichter. De eerste operaties in het ziekenhuis worden
verricht door I.H. Kuijjer. Na diens vertrek in 1921 bepaalt W.F. Wassink lange tijd
het gezicht van het ziekenhuis. Wassink en zijn opvolgers, E.A. van Slooten, S.J.
van Coevorden, J.A. van Dongen en E. Gortzak, zijn de eersten in ons land die
over het specifieke van de heelkundige benadering van tumoren publiceren. Ook
staan zij aan de wieg van de chirurgische oncologie als apart specialisme binnen
de heelkunde. Reeds vroeg onderkennen zij dat intensieve samenwerking tussen
chirurgen, radiotherapeuten en internisten vereist is om optimale resultaten te
bereiken. Deze multidisciplinaire benadering van de patiënt met kanker is tot op
de dag van vandaag de pijler van ons ziekenhuis. Kenmerkend voor de genoemde
chirurgen is hun fijnzinnige, soms zelfs kunstzinnige wijze van opereren.
Ook in de open communicatie met hun patiënten zijn zij hun tijd vooruit. Hun
laagdrempelige manier van samenwerken met weinig hiërarchische structuren,
met aanzien op basis van inzet en kwaliteit en met relativering van eigen
belangrijkheid, heeft geleid tot de typische AVL-sfeer, waarin zowel patiënten als
medewerkers zich zo vertrouwd voelen. Hun portretten zijn samengebracht in een
galerij, die in 2007 de chirurg B.B.R. Kroon bij zijn afscheid aan het AVL schenkt.
Deze galerij heeft tot doel de herinnering aan deze markante persoonlijkheden uit
het verleden levend te houden, hen blijvend te eren en hen een bron van inspiratie
te laten zijn voor toekomstige generaties.
S.J. van Coevorden, olieverfschilderij van Aya de Lange, 2009
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I.H. Kuijjer, circa 1920
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W.F. Wassink, detail uit het schilderij van de chirurg
Pieter Tanis, 2008

Opening galerij in 2010; v.l.n.r.: Mira (echtgenote van Emil van Slooten), Fietje van Coevorden, Sally van Coevorden;
daarachter: Frits van Coevorden, Bin Kroon, Joop van Dongen, Hans Schoo en Ernst Gortzak

E. Gortzak (afstudeerwerkstuk van Marja de Bruijn
van de Wackers Academie), 2009

J. Rotgans, marmerbuste van Julie Mendlik-Mijnssen,
1917

J.A. van Dongen (afstudeerwerkstuk van Tineke van
Beest van de Wackers Academie), 2008

E.A. van Slooten, brons van Ellie Hahn, 2000

Bedankkaart van Bin Kroon, die de Galerij ter gelegenheid van zijn afscheid in 2007 schonk aan het NKI-AVL; kaartontwerp Simone Bakker, AVC
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Chirurgenweek

poliklinieken waar bijzondere patiënten worden getoond en besproken. Uiteraard
wordt aan de hiertoe betroffen patiënten toestemming gevraagd en vrijwel

In 1969 verzoekt I. Boerema, hoogleraar Heelkunde UvA (destijds Gemeente

altijd verkregen. De dag wordt steeds afgesloten met een bespreking van nieuwe

Universiteit) E.A. van Slooten, werkzaam als hoofd van de afdeling chirurgie

patiënten die op de volgende dag geopereerd zullen worden.

van het Antoni van Leeuwenhoekhuis aan de Sarphatistraat te Amsterdam, het

De jaarlijkse cursus wordt aanvankelijk door Joop van Dongen georganiseerd, later

jaarlijkse uitstapje van zijn kliniek (een week lang bezoek aan een chirurgische

jarenlang door Ernst Gortzak. Na zijn afscheid is dit werk overgenomen door Frits

kliniek elders) te laten plaatsvinden in het Kankerinstituut. Van Slooten was voor

van Coevorden, die de laatste jaren daarbij geassisteerd wordt, eerst door Omgo

zijn benoeming (1958) in het Kankerinstituut een zeer geziene hoofdassistent bij

Nieweg en meer recent door Johanna van Sandick.

Boerema in het Wilhelmina Gasthuis.

Aanvankelijk op de vrijdag, later steeds op maandag wordt een afsluitings- resp.

Van Slooten en zijn stafleden Van Coevorden en Van Dongen zijn uiteraard verguld

kennismakingsbijeenkomst bij een van de gastheren thuis of elders buiten het

met dit verzoek en bereiden een programma voor dat toen reeds de formule had

ziekenhuis georganiseerd waarbij dan alle medewerkers aan de cursus aanwezig

van de in latere jaren steeds weerkerende ‘chirurgenweek’.

zijn. De vele jaren plaatsvindende bijeenkomsten bij Ernst en Nitza Gortzak zijn

In het ‘wetenschappelijk verslag 1969’ van het AVL meldt Van Slooten in de rubriek

legendarisch – ook al door de vele heerlijke, zeer bijzondere gerechten die steeds

Post Graduate Onderwijs dat ‘een goede ervaring werd opgedaan met een bezoek

werden voorgeschoteld.

van een aantal assistenten van Boerema. Een ontwerp wordt gemaakt, teneinde

De omvang van de groep cursisten wordt steeds beperkt gehouden tot ongeveer

dit soort bezoeken optimaal te doen functioneren en renderen’.

achttien, zodat deze in drie groepen van zes kon worden opgesplitst voor

Al in het volgende jaarverslag wordt gemeld dat van 5 – 11 october een

polikliniekbezoek en het bijwonen van operaties. Aanvankelijk participeren veel

‘chirurgencursus’ werd gehouden. Als medewerkers worden genoemd: ‘E.A. van

hoofden van de grote Nederlandse klinieken in de cursus; later vooral de (oudere)

Slooten, S.J. van Coevorden, G.B. Snow, K. Breur, J.M.V. Burgers, A.G. van ’t Hoog,

assistenten in opleiding. Een groot deel van de Nederlandse chirurgen heeft op

Ph. Rümke, J.A. van Dongen, O.A. van Dobbenburgh en J.J. Kruisbrink’. Bij latere

deze wijze contact gekregen met het AVL. Dit verlaagt de drempel om contact op

cursussen worden meer sprekers van uiteenlopende disciplines betrokken.

te nemen voor overleg over patiënten.

Uit de lijsten van sprekers blijkt dat veel nadruk werd en wordt gelegd op het

Gedurende een aantal jaren wordt de cursus in het Engels gehouden met een

noodzakelijkerwijs multidisciplinaire karakter van het behandelteam om goede

aantal deelnemers uit buitenlandse klinieken. Deze modus blijkt niet optimaal

resultaten te krijgen.

effectief en wordt in het begin van de 21e eeuw weer verlaten.

Voor de ochtenden wordt, nadat enkele inleidingen over diverse onderwerpen (in
de loop van de week van algemeen oncologische onderwerpen tot zeer speciële
themata variërend) zijn gehouden, een demonstratie-operatieprogramma
voorbereid, waarvoor incidenteel patiënten gedurende een korte wachttijd worden
44

opgespaard; in de middag weer voordrachten en bezoeken aan demonstratie-

Joop van Dongen

Cursusboek

Ernst Gortzak

Frits van Coevorden

Omgo Nieweg

Johanna van Sandick

Stafleden en oud-stafleden bij 40-ste chirurgenweek in 2010.
Voorste rij v.l.n.r.: Bin Kroon, Fietje (echtgenote van Sally van Coevorden), Sally van Coevorden, Ernst Gortzak,
Joop van Dongen, Hester Oldenburg; middelste rij v.l.n.r.: Johanna van Sandick, Michel Wouters, Omgo Nieweg,
Theo Ruers, Klaske Booij, Ronald Vuylsteke, Emiel Rutgers; achterste rij v.l.n.r.: Arend Aalbers, Frits van Coevorden,
Marie-Jeanne Vrancken Peeters, Jos van der Hage, Vic Verwaal, Marianne Piek-den Hartog
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Ontvangst Muzenplein 7, gastvrouw Nitza Gortzak met José de Boer, hoofd OK (negentiger jaren)

Ontvangst bij de familie Gortzak; Henk Schaap (echtgenoot van poli-assistente Wil Schaap), Sjoerd Rodenhuis en
Jan Schornagel

Een boeiende operatie

Prentje E.A. van Slooten

Vernieuwende chirurgie
Kanker is een grillige ziekte die op allerlei plaatsen in het lichaam kan voorkomen

met de nucleair-geneeskundige R.A. Valdés Olmos, is het mogelijk geworden

en zich op velerlei manieren kan uiten, o.a. in de vorm van solide tumoren.

mutilatie door klierdissectie sterk terug te dringen. Een ander voorbeeld van

Indien een dergelijke tumor verwijderd moet worden, maar zich op een moeilijk

minder mutileren is blaasvervangende chirurgie die door de uroloog S. Horenblas

toegankelijke plaats bevindt, moet nogal eens onconventionele chirurgie

in ons ziekenhuis is ontwikkeld en wordt toegepast na blaasverwijdering vanwege

worden toegepast. Inventiviteit is daarbij vereist, hetgeen kan leiden tot nieuwe

carcinoom. Reconstructieve chirurgie na tumorverwijdering, vooral in het

operatietechnieken.

hoofd-halsgebied, heeft in de laatste decennia een grote vlucht genomen. De

In het verleden zijn op deze wijze uitgebreide bekkenresecties en gecompliceerde

ontwikkeling van vrij gevasculariseerde weefseltransplantaten door de plastisch-

operaties rondom de oogkas mede in ons ziekenhuis ontwikkeld door de chirurg E.A.

reconstructieve chirurgen is hierbij van wezenlijk belang geweest.

van Slooten. Operaties waarbij chemotherapeutica en soms ook warmte worden

Deze voorbeelden laten zien hoe de heelkundige oncologie per definitie een

toegevoegd, zijn voorbeelden van het slim en optimaal combineren van chirurgie

discipline is waar innovatieve chirurgische technieken ontwikkeld worden.

met andere oncologische behandelingsmethoden. Regionale isolatieperfusie van
de ledematen en Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie (HIPEC) zijn
hiervan bekende voorbeelden. HIPEC wordt vanuit het AVL door de chirurg F.A.N.
Zoetmulder in Nederland geïntroduceerd en door V.J. Verwaal voortgezet.
Het streven om de patiënt zo weinig mogelijk schade door de operatie te berokkenen
(te mutileren) met niettemin een gelijkblijvende kans op genezing heeft o.a.
geleid tot het fulgureren (verdampen door verhitting) van rectumtumoren. Deze
methode werd reeds voor de Tweede Wereldoorlog in ons ziekenhuis toegepast
door de chirurg W.F. Wassink en bleef tot de negentiger jaren van de vorige eeuw
in zwang. Van meer recente datum is de borstsparende behandeling, sinds de
tachtiger jaren van de vorige eeuw in ons ziekenhuis toegepast met als pioniers de
chirurg J.A. van Dongen en de radiotherapeut H. Bartelink. Door de ontwikkeling
van de sentinelnode biopsie, in ons ziekenhuis voor het eerst in Nederland
toegepast door de chirurgen O.E. Nieweg en B.B.R. Kroon, in samenwerking
Regionale isolatieperfusie, v.l.n.r.: Koos Wieberdink (zittend), Bin Kroon en Gooike van Slooten, zoon van de chirurg
Emil van Slooten
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HIPEC-procedure

Robotchirurgie

Robotchirurgie

Robotchirurgie

Keramische voorstelling operatie (Marijke van Dongen, echtgenote van de chirurg Joop van Dongen)

Videoconferentie; uitzending naar Italië

Neoblaas, reconstructie met behulp van een stuk
dunne darm

De sentinelnode kleurt aan

Schema sentinelnode
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‘Kunst en vliegwerk’, prentjes van Emil van Slooten die de kunstzinnigheid (links: het gebruik van een buikwandspreider) en het improvisatietalent (rechts) van de operateurs verbeelden
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Een rumoerige avond!

daarna dan de algemene discussie. Het toeval wilde echter dat diezelfde
middag de bewuste chirurgen een grote operatie moesten verrichten.
De gedoodverfde discussieleider begon in de middag nog aan een

De activiteiten van de medici hadden al vanaf de beginjaren van

pancreatico-duodenectomie, een zeer grote operatie en de inleider van

de behandeling van patiënten in de kliniek van het AVL een sterk

de discussie assisteerde daarbij. Zoals eigenlijk wel te verwachten was

onderzoekend karakter door het werken op basis van protocollen en

liep een en ander uit en de sprekers kwamen ernstig verlaat aan. De

de zorgvuldige evaluatie en publicatie van het behandelingsresultaat.

borrel in de boerderij liep dus ook uit ... met alle gevolgen van dien.

Wassink deed ook belangrijk werk t.a.v. de epidemiologie van kanker

Bij binnenkomst troffen de chirurgen een rumoerig tafereel: ‘rumor erat

en de samenwerking van de klinici met de patholoog-anatomen was

in casa!’ Er stonden al vele flessen op de tafeltjes en het aantal decibellen

vanaf het begin intens, resulterend in positieve ontwikkelingen in beide

was hoog! Wat te doen? Na overleg met Hampe besloten de nieuw

vakgebieden.

binnengekomen stafleden toch de introductie van de geplande discussie

De snelle ontwikkelingen in alle medische vakgebieden in de jaren na

zo snel mogelijk te laten plaatsvinden om daarna van de uiersoep te

de Tweede Wereldoorlog noodzaakte tot een schaalvergroting van de

genieten. De te voren gemaakte ‘flap-over’-vellen (toentertijd een veel

medische staf en het zich ook meer bezig houden met de ambachtelijke

gebruikte praktische vervanging van toespraak-ondersteunende dia’s)

kant van alle specialismen. Midden jaren ’60 ontstond echter een

werden op Hampe’s schildersezel gefixeerd en de gastheer maande

gevoel van onbehagen bij een aantal van de clinici, die zich geïsoleerd

tot stilte en vroeg om aandacht. De spreker deed zijn best, maar werd

gingen voelen. Zij misten de inspirerende facetten van onderzoek en

overstemd door luide uitroepen. Vanuit de basale researchwerkers

bij een aantal hunner ontstond de gedachte om het begrip klinische

klonken geluiden als: ‘wij doen de research al; doen jullie je werk maar

research meer leven in te blazen door daarvoor tijd vrij te maken bij de

als echte dokters’ .....etc. En de clinici waren ook niet erg solidair met

taakstelling van de werkers in de kliniek en ook brugposities te creëren:

de spreker met teksten als ‘laten we liever gaan eten...’ ‘het wordt

stafleden die deels in het laboratorium, deels in de kliniek werkten.

toch niks...’ etc. Alom gekrakeel. Het was een grote frustratie voor de

Een tweetal van de chirurgen werd belast een avond te organiseren

idealistische initiatiefnemers en een serieuze discussie kon niet tot stand

voor een intensief overleg tussen de ‘dokters’ en de werkers in het

komen.

basale research-laboratorium. Dat zou een grote groep worden. Hampe,

Het was overigens verder een gezellige

hoofd van de afdeling Pathologische Anatomie, altijd al een brugfiguur,

avond. Laat op de avond vertrok de bus

woonde in een grote, oude boerderij (er stonden nog enkele koeien!)

weer naar Amsterdam.

in de kop van Noord-Holland en bood aan gastheer te zijn voor een

Hampe verontschuldigde zich de volgende

dergelijke avond. Het chirurgengroepje prepareerde een inleiding

dag de gastheer te zijn geweest van deze

waarin alle facetten ter sprake zouden komen als basis voor een nuttige

recalcitrante club!

discussie. Aldus georganiseerd. Een grote autobus vervoerde ieder naar

Het duurde nog enige tijd voordat de

het platteland en in afwachting van de sprekers werd door Hampe

klinische researchsectie goed van de grond

een goede borrel verzorgd. De sprekers zouden vóór de maaltijd de

kwam!

inleiding houden, dan zou een stevige maaltijd met uiersoep volgen, en

Hampe had een ecologische duurzame visie op het boerenbedrijf. Hij placht altijd de uier van een op zijn ‘bedrijfje’
geslachte koe te gebruiken voor het maken van een stevige soep!
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Spraakwater uit voorraad leverbaar
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Discussies tijdens borrel met o.a. Emil van Slooten, Gordon Snow en Philip Rümke in afwachting van de sprekers

Jan Hampe (met pijp) en Emil van Slooten

Hoofd-halsoncologie en -chirurgie
Bij de start van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 1913 is chirurgie de

heelkunde in Rotterdam, van waaruit hij nog jaren in de Raad van Bestuur van het

belangrijkste therapiemodaliteit. Daarbij speelt ‘orgaandenken’ nog geen rol:

AVL heeft gezeten als vertegenwoordiger van het RRTI, de latere Daniel den Hoed

wanneer er een indicatie voor chirurgie bestaat, dan wordt de ingreep uitgevoerd

Kliniek. Struben wordt in 1961 opgevolgd door de KNO-arts W.A. Horrée, zoon van

door een algemeen chirurg. Tot 1951 is dit de chirurg W.F. Wassink, tevens hoofd

een Amsterdamse vroedvrouw, geboren en getogen in de Jordaan. Ook hij is in het

van de kliniek. In 1951 komt hier verandering in door toedoen van de in dat jaar

WG werkzaam bij Jongkees en eveneens parttime aan het AVL verbonden.

nieuw aangetreden voorzitter van de Raad van Bestuur, de keel-, neus- en oorarts

Wim Horrée ontwikkelt zich tot een volwaardige hoofd-hals chirurg, die samen

Jongkees. Hij speelt een belangrijke rol in de aanstelling in het AVL van W.H.

met de latere hoogleraar aan de VU, Gordon Snow (staflid in het NKI-AVL van

Struben, zijn chef de Clinique in het Wilhelmina Gasthuis (WG) en gynaecoloog

1967 tot 1977), die het vak weer van hem leert, een echte hoofd-hals school in

Sindram. In het jaarverslag 1951/2 valt daarover te lezen: ‘Medische Staf. Deze staf

Nederland opbouwt. KNO-artsen met oncologische belangstelling uit Groningen,

werd uitgebreid met twee orgaanspecialisten, zowel om dr. Wassink, Hoofd van de

Nijmegen, Leiden, en Rotterdam vinden allen hun weg naar Amsterdam om daar

Kliniek, te verlichten in zijn veelomvattende taak, als om de noodzakelijkheid van

de fijne kneepjes van het hoofd-hals chirurgische oncologie-vak te leren. Dit is,

medewerking van specialisten op dit gebied, van belang voor de behandeling van

zoals al gememoreerd, mede te danken aan de opstelling van de chirurgen rond Van

kankerpatiënten.’ Daarmee is de Keel-, neus- en oorheelkunde de eerste orgaan-

Slooten, die tegen landelijke weerstand in deze deel-specialistische oncologische

specialistische afdeling en kunnen Jongkees en Struben beschouwd worden als

chirurgie verdedigen, een ontwikkeling die later ook in andere landen volgt. Het is

grondleggers daarvan in het AVL en in Nederland. Dat dit goed gaat, is zeker

daarom terecht dat de eerste erepenning van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-

mede te danken aan chirurg Emil van Slooten, in 1953 benoemd tot opvolger van

Hals Tumoren in 1992 aan Van Slooten is toegekend.

Wassink, die dan met pensioen gaat. Van Slooten en zijn latere collegae hebben
Struben en zijn opvolgers de oncologische chirurgie bijgebracht en in den lande
verdedigd dat de KNO/hoofd-hals chirurgie een te specialistisch ‘vak’ is om er ‘bij
te doen’ naast een andere oncologisch chirurgische discipline.
Van 1951 tot 1961 ‘doet’ Struben het AVL naast zijn aanstelling aan het WG en
zijn particuliere praktijk, iets wat in die tijd vaak gecombineerd wordt. Op 30
maart 1961 promoveert Willem Struben op het onderwerp ‘Over de behandeling
van het larynx carcinoom’ bij Jongkees. Later dat jaar wordt hij hoogleraar KNO53

W.H. Struben, 1967
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E.A. van Slooten, 1969

L.B.W. Jongkees, 1975

E.A. van Slooten ontvangt als eerste de erepenning van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren in 1992
Links: F.J.M. Hilgers en rechts NWHHT-voorzitter J. Roodenburg

W. A. Horrée, ca. 1980

Erepenning van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren

G. B. Snow, 1976

Hoofd-halsoncologie wordt volledige dagtaak

nog steeds parttime aan de afdeling verbonden.

In 1977 ontstaat er een acuut probleem door de ernstige ziekte van Horrée, waarvan

Door de jaren heen heeft het hele team in zijn verschillende samenstellingen een

hij gelukkig na enkele maanden goed herstelt, en tezelfdertijd het vertrek van

belangrijke rol gespeeld in de opleiding van hoofd-halschirurgen in Nederland.

Snow naar de VU, maar opnieuw lost Jongkees dit op door de oudste arts-assistent

Vele KNO-artsen, die nu zich helemaal of het overgrote deel van hun tijd met

in opleiding in het WG, Frans Hilgers, van de ene op de andere dag naar het AVL te

hoofd-halsoncologie bezighouden in de verschillende door de Nederlandse

dirigeren. Daarmee wordt Hilgers de eerste fulltime KNO-arts van het AVL, eerst

Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT) erkende centra, hebben tijdens een

als KWF-fellow om van Horrée en Van Slooten ‘het oncologische snijvak’ te leren

fellowship in het AVL daarvoor de basis gelegd. De schooltraditie van chirurg Emil

en vanaf mei 1978 als vast staflid. Hilgers kent het AVL goed omdat hij daar als

van Slooten is daarmee voortgezet, hetgeen voor het bestuur van de NWHHT in

klinisch en research-assistent heeft gewerkt en in 1976 is gepromoveerd op een

2010 mede aanleiding is om hun elfde erepenning aan Hilgers toe te kennen. De

virologisch-oncologisch onderwerp. Horrée vertrekt halverwege 1978 en Hilgers

volledige integratie van de hoofd-halschirurgie en oncologie in één klinische

werkt vanaf die tijd samen met Paul Schouwenburg, die aanvankelijk parttimer is

afdeling, waar zowel chirurgische als met chemotherapie en radiotherapie

vanuit de VU, maar in 1991 vertrekt naar het AMC, waar hij hoogleraar wordt. Kort

behandelde patiënten samen zijn opgenomen, is nog steeds uniek in Nederland.

daarvoor leidt de samenwerking met het AMC tot overname van de oncologische

De voordelen voor de patiënt en de gespecialiseerde verpleegkundigen spreekt

praktijk van Horrée wanneer deze met pensioen gaat. Daardoor kan een derde

voor zich. Ook de multidisciplinaire polikliniek waar zeer laagdrempelig patiënten

KNO-arts hoofd-halschirurg worden aangesteld, Fons Balm opgeleid door Snow.

door meerder specialisten worden gezien, is een groot voordeel. De laatste jaren

Na het vertrek van Schouwenburg komt R. Theo Gregor uit Zuid-Afrika 3 jaar

zijn ook complexe huidtumoren en reconstructieve chirurgie steeds meer tot het

de gelederen versterken en mede door zijn toedoen krijgt de afdeling ook meer

werkgebied van de hoofdhalschirurgie gaan behoren.

internationale aansluiting. Na diens vertrek (hij wordt hoogleraar in Zuid-Afrika)
gaat het snel met de uitbreiding van de afdeling: eerst in 1995 de komst van Bing
Tan, die al eerder als KWF-fellow in het AVL heeft gewerkt, dan in 2000 Michiel
van den Brekel, ook al oud-fellow in het AVL en vervolgens completeren Marcel
Copper, Peter Lohuis, en Ludi Smeele het septet dat op het schilderij van de hand
van Aya de Lange, echtgenote van Ludi Smeele, staat afgebeeld.
Ook Copper en Lohuis zijn als fellow in het AVL begonnen en na het vertrek van
Copper in 2007 komen Martin Klop, eveneens oud-assistent en oud-fellow, Lotje
Zuur, ook oud-assistent, en Baris Karakullucku, het team versterken
Frans Hilgers, hoofd van de afdeling sinds 1989 wordt in 2009 opgevolgd door
Michiel van den Brekel; Frans gaat weliswaar in 2011 met emeritaat, maar hij is
AVL-proefschriften Hoofd-halsoncologie
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HH-chirurgen AVL, schilderij van de hand van Aya de Lange uit 2006. v.l.n.r.: L.E. Smeele, P.J.F.M. Lohuis, A.J.M. Balm, F.J.M. Hilgers, I.B. Tan, M.P. Copper, M.W.M. van den Brekel

Prospectief onderzoek in de HH-oncologie

Het permanente stoma wordt afgedekt met een warmte- en vochtwisselende

Klinisch wetenschappelijk onderzoek is aanvankelijk vooral toegespitst op

filter, dat de ‘kortgesloten neusfunctie’ voor een belangrijk deel vervangt en

retrospectieve analyses van de behandelde patiëntengroepen, waarvan het

daarmee veel longklachten voorkomt. Deze bevindingen zijn vastgelegd in meer

proefschrift van Struben uit 1961 over het larynxcarcinoom één van de eersten

dan 100 publicaties en boekhoofdstukken en in acht van de ruim 20 proefschriften

is. Hoewel dit type onderzoek altijd een belangrijke rol is blijven spelen, mede als

die sinds 1993 vanuit de Hoofd-halsafdeling van het AVL zijn verschenen en

audit instrument, is in de laatste 30 jaar het klinisch onderzoek veel gevarieerder

die mede geleid hebben tot een versterking van de academische banden met

en meer prospectief geworden. Zo is er veel onderzoek verricht over revalidatie

de Universiteit van Amsterdam en de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta,

van de functiestoornissen ten gevolge van totale laryngectomie. De afdeling heeft

Indonesië. Verschillende Hoofd-halschirurgen van het AVL zijn tevens hoogleraar

daarin een grote internationale faam verworven mede door de continuïteit in

geworden: Frans Hilgers en Fons Balm, beiden in 2003 aan de UVA, Bing Tan in

deze onderzoekslijnen sinds het begin van de 80er jaren. Aanvankelijk betreft

2009 in Yogyakarta aan de Gadjah Mada Universiteit, Michiel van den Brekel en

dit vooral de prothetische stemrevalidatie met de ontwikkeling van de Provox-

Ludi Smeele in 2011 aan de UvA.

stemprothese, die inmiddels wereldwijd toegepast wordt. Daarna krijgt ook

De afdeling heeft voorts een belangrijke nationale en internationale rol gespeeld

de longrevalidatie middels een warmte- en vochtwisselaar (heat and moisture

bij de ontwikkeling van fotodynamische therapie als nieuwe behandelmodaliteit

exchanger, HME) veel aandacht en vervolgens de revalidatie van het ruiken,

voor hoofd-halskanker. PDT is gebaseerd op de interactie tussen een lichtgevoelige

met in het verlengde daarvan het kwaliteit-van-leven- en dysfagie-onderzoek.

stof (fotosensitizer), zuurstof en laserlicht met een specifieke golflengte (Light

Dit onderzoek naar de mogelijke verbetering van de functionele gevolgen van

Amplification by Stimulated Emission of Radiation). De theorie van de laser is

ingrijpende tumorbehandeling kan niet zonder de klinische ondersteuning vanuit

gebaseerd op de kwantumtheorie van straling uit 1917 van Albert Einstein. Het

de logopedie; met name de logopedisten Benita Scholtens en Corina van As weten

is nauwkeurig en snel toe te dienen, met minder kans op functieverlies van het

de nieuwe inzichten te vertalen naar de klinische praktijk. Het onderzoek van

behandelde gebied. Bij mondholtekanker in een vroeg stadium lijkt PDT even

de psychologe Annemieke Ackerstaff naar kwaliteit van leven, het fonetisch

effectief als chirurgie.

onderzoek van Corina van As, en meer recentelijk het dysfagie-onderzoek van

Naast al het klinische onderzoek is ook de laboratoriumresearch en met name

Lisette van der Molen heeft bijgedragen aan diepgang en wetenschappelijke

het translationele onderzoek in de laatste 20 jaar verder uitgebreid, waardoor de

fundering van de hoofd-halsrevalidatie.

band met de wetenschappers zoals Fiona Stewart binnen het NKI laboratorium

Een schematische voorstelling van de revalidatie na totale laryngectomie laat zien

versterkt is.

dat een stemprothese met een eenrichtingsklep geplaatst in een chirurgische
fistel tussen luchtweg en slokdarm het mogelijk maakt lucht in de keel te blazen,
waardoor het slijmvlies ter plaatse in trilling komt en met het zo geproduceerde
geluid weer vlot kan worden gesproken; de eenrichtingsklep voorkomt aspiratie.
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Hoogleraren Hoofd-halschirurgie AVL: L.E. Smeele, M.W.M. van den Brekel, I.B. Tan, A.J.M. Balm, F.J.M. Hilgers
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Schematische voorstelling van revalidatie na totale laryngectomie; de stemprothese met eenrichtingsklep geplaatst
in een chirurgische fistel tussen luchtweg en slokdarm maakt vlot spreken mogelijk

Stoma met stemprothese in trachea-achterwand

Stoma afgedekt met warmte- en vochtwisselend
filter (HME)

Postacademiaal onderwijs in de HH-oncologie

based ontwikkelingen in een behandelingsbudget, nodig om een en ander te

Onderwijs speelt van oudsher een belangrijke rol. Door de geschetste

kunnen implementeren in de klinische praktijk, is lange tijd een probleem. In

ontwikkelingen op het gebied van de revalidatie na totale laryngectomie worden

2010, echter, wordt het door Hilgers, Van der Molen en de revalidatie arts L’Ortye

er vanaf het begin van de 90er jaren enkele congressen georganiseerd rondom

in het AVL ontwikkelde hoofd-halsrevalidatieprogramma officieel erkend als

dit thema. En vanwege de grote belangstelling wordt daarna een praktische

multidisciplinaire behandeling en daarmee valt het onder de vergoeding van

cursus opgezet, die aanvankelijk één dag in beslag neemt met 6-8 deelnemers

de basisverzekering. Daarmee is deze belangrijke nazorg na de zeer ingrijpende

met een gemiddelde frequentie van 4 maal per jaar, maar die de laatste 10 jaar

tumorbehandeling beter geborgd dan ooit te voren. De intensieve betrokkenheid

twee dagen omvat en rond de 20 deelnemers telt. Deze twee dagen zijn geheel

van andere paramedici zoals diëtisten en fysio- en ergotherapeuten, in het

gevuld met voordrachten en praktische sessies, waaronder een kadaverdissectie

bijzonder ook de wetenschappelijke inbreng vanuit de fysiotherapie in het AVL,

om alle chirurgische en prothetische technieken volledig te kunnen bespreken

is hierbij onontbeerlijk.

en te demonstreren. Inmiddels is eind 2013 de 86ste cursus succesvol afgerond
met naar schatting in totaal nu zo’n 1200 cursisten uit de hele wereld en het
einde is nog niet in zicht, mede door de doorgaande researchinspanningen op
dit gebied, die voortdurend vernieuwingen voor de cursus opleveren. Inmiddels
heeft deze cursus een wereldwijde uitstraling gekregen door de oprichting van
de Global Postlaryngectomy Rehabilitation Academy (GPRA) die nu jaarlijks op
alle continenten workshops organiseert in samenwerking met het AVL. Ook
congresmatig is de afdeling actief. Sedert 1993 wordt om de twee jaar een groot
tweedaags multidisciplinair internationaal symposium georganiseerd rondom
een belangrijk hoofd-hals-thema. In het voorjaar 2014 heeft het 11de symposium
plaatsgevonden. Voorts bestaat er nu ook al weer geruime tijd een specifieke
hoofd-halsoncologie-dysfagiecursus, gebaseerd op de uitkomsten van prospectief
onderzoek binnen de afdeling.
Het vele retro- en prospectieve klinische onderzoek en het mede daarop
gebaseerde postacademiale onderwijs heeft in toenemende mate geleid tot een
verandering van de oncologische en chirurgische hoofd-hals-praktijk. Met name
is de aandacht voor functieherstel, re-integratie in de maatschappij en kwaliteit
van leven steeds belangrijker geworden. De vertaling van al deze evidenceAnnemieke Ackerstaﬀ temidden van de overige sprekers tijdens het multidisciplinair internationaal HH-symposium
te Amsterdam, 1995
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GPRA cursus, 2012

NKI-AVL symposium, 11de editie, 2014

Het hoofd-hals aanzien gecompleteerd

de tot dan toe van hard kunststof vervaardigde en vaak aan een brilmontuur

Moderne hoofd-halsoncologie is niet meer denkbaar zonder een aantal

gefixeerde prothese ook nadelen heeft. Zo willen patiënten wel eens in het

toegewijde (para)medische specialisten: tandarts en maxillo-faciale prothetist,

openbaar hun bril kunnen afzetten en zijn soepele materialen gewenst die

aangezichtsprothetist, mondhygiënist en uiteraard de logopedist, diëtist en

beter hun gezichtsbewegingen ‘volgen’. Ook op dat gebied heeft het AVL een

fysiotherapeut, die vaak intensief bij de behandeling zijn betrokken. Van Slooten

voortrekkersrol vervuld in de persoon van Ruud Fontijn die zich vanuit zijn functie

ziet al vroeg het grote belang van de tandarts met speciale interesse in de maxillo-

als hoofd van de radiotherapie-moulagekamer ontwikkelt tot een van de meest

faciale prothetiek (MFP) bij het cosmetisch en functioneel herstellen van grote

vooraanstaande aangezichtsprothetisten in Nederland. Zijn ‘plakprotheses’ zijn

aangezichtsdefecten. Jongkees brengt hem al in 1953 in contact met zijn eigen

vaak ware kunstwerkjes, waarbij zelfs soms de aangrenzende normale huid als

tandarts J.J. Kruisbrink, die een speciale opleiding in defectprothetiek heeft

de ‘prothetische’ wordt aangewezen door omstanders. Op zijn beurt heeft ook

gevolgd in Wenen en Utrecht, en samen publiceren zij in 1957 een eerste casus

Fontijn weer ‘schoolgemaakt’ met in de negentiger jaren George Lieben (en voor

op dit gebied. Joop Kruisbrink wordt in het jaarverslag van het AVL over 1956

zijn pensionering in 2011 ook nog Shirley Bouman), die het gebruik van de ‘aan het

overigens pas voor het eerst als consulent genoemd, maar is dan al enkele jaren

bot verankerde’ prothese heeft helpen uitbouwen, wat een verdere verbetering

betrokken bij deze zorg. Hij en zijn collega F.D. van Steenbergen, die er midden

van deze zorg heeft betekend.

van de 60er jaren bijkomt (maar in het jaarverslag van 1971 pas vermeld wordt als
consulent), hebben tot hun pensionering (in 1979 resp. 1987) de MFP niet alleen in
eigen huis, maar zeker ook in de rest van Nederland vorm gegeven, mede doordat
zij enkele MFP-ers uit academische centra hebben opgeleid.
Ook hun opvolgers Adriaan Timmers en Steven Gonggrijp zijn door Joop Kruisbrink
en Free van Steenbergen opgeleid en net als Joop beginnen zij enkele jaren eerder
in het AVL dan de eerste vermelding in het jaarverslag (1985). Timmers (tot 2011)
en Gonggrijp (tot 2007) hebben op hun beurt weer de volgende (3de) generatie MFP
tandartsen (Menno Krap en Michiel Lieshout) opgeleid, waardoor de continuïteit
van deze essentiële zorg nu al ruim 60 jaar gewaarborgd is. Belangrijk is nog te
vermelden dat vanaf het begin de tandartsen, samen met de mondhygiënist, ook
een belangrijke rol hebben gespeeld in de speciale tandheelkundige zorg nodig
voor die patiënten die op het hoofd-halsgebied bestraald moeten worden.
De aangezichtsprothetiek, aanvankelijk dus ‘in handen’ van de tandartsen
heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Eind 70er jaren wordt duidelijk dat
Ruud Fontijn in de moulagekamer van de radiotherapie, begin jaren ’70
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Gezamenlijke publicatie Kruisbrink en Van Slooten,
1953

Neus-kaakprothese voor correctie van een groot aangezichtsdefect, beschreven in de publicatie van Kruisbrink en Van Slooten

Kruisbrink was een fervent fotograaf, tekening E.A.
van Slooten

Oogprothese verankerd middels magneten op in het bot vastgezette titaniumschroefjes

Plastische en
reconstructieve chirurgie
Het AVL en de plastische chirurgie ontlopen elkaar niet veel qua leeftijd; de

aan de (post-)oncologische patiënt.

plastische en reconstructieve chirurgie ontwikkelt zich vooral tijdens de Eerste

Plastisch chirurgen in de staf betekent niet alleen een verbetering van continuïteit

Wereldoorlog met de vele oorlogsverwondingen. Toch duurt het tot de vijftiger

in reconstructieve zorg, maar ook betere bereikbaarheid en aanspreekbaarheid.

jaren alvorens een plastisch chirurg in het AVL komt werken. Vanaf 1954 wordt

Bijgevolg is er een snelle ontwikkeling van de oncologische reconstructieve

in de jaarverslagen onder de ‘consulenten’ van de kliniek ook de naam van een

chirurgie binnen het AVL en neemt het aantal (mede-)behandelde patiënten

plastisch chirurg vermeld. De eerste is J.H. Piers, verbonden aan de Chirurgische

gestaag toe.

Universiteitskliniek van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. Piers richt zich

In 2014 bestaat het plastisch chirurgische team uit: vijf medisch specialisten

vanaf 1954 vooral op het herstel van de grote defecten in het gelaat ontstaan

Joris Hage, Leonie Woerdeman, Martine van Huizum, Marije Bruggink-Hoornweg

door de steeds grotere en ook functioneel ingrijpender tumorresecties. Hij

en Marieke van den Berg, een arts-dermatograaf Brigitte Drost, een plastisch-

maakt hierbij gebruik van buislappen. Vanaf 1972 wordt hij geflankeerd door de

chirurgisch verpleegkundig specialist Yvonne van Stek-Smit en één arts in

plastisch chirurg P. Lichtveld. In 1976 komt Rob B. Bergman er bij. Piers blijft tot

opleiding tot specialist.

zijn pensioen in 1980 in het AVL werken. Bergman is vooral actief op het gebied

Op alle deelgebieden van de oncologische chirurgie worden de ingrepen

van de borstreconstructie; dit resulteert in een dubbelpromotie vanuit het AVL

uitgebreider, zodat het team steeds vaker betrokken wordt bij de reconstructie van

over de borstreconstructie samen met de psycholoog Frits van Dam. Bergman en

de defecten. Dankzij de plastisch chirurgen kunnen de resecties bij melanomen,

Lichtveld blijven tot 1988 werkzaam in het AVL.

sarcomen en borstkanker veel ruimer gedaan worden en de thoraxchirurgen, de

Daarna wordt de plastisch-chirurgische zorg in het AVL geboden door de plastisch

urologen en gynaecologen doen ingrepen die voorheen ondenkbaar of onwenselijk

chirurgen Kurt E. Bos en J. Hans de Boer van het Academisch Medisch Centrum te

waren.

Amsterdam. In 2000 worden de twee plastisch chirurgen Leonie A.E. Woerdeman
en J. Joris Hage aangesteld als vaste stafleden in het AVL. Deze aanstellingen
benadrukken dat de Raad van Bestuur en de Medische Staf van het AVL belang
hechten aan niet alleen de reconstructieve chirurgie als onderdeel van de
oncologische zorg, maar ook aan het bieden van een optimale kwaliteit van leven
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Rob Bergman met echtgenote, ca. 1980

Hans de Boer, ca. 1990

Kurt Bos, geschilderd door Jurriaan van Hall in 2000

Joris Hage, Arjen van Turnhout en Leonie Woerdeman, 2013

Huidige staf plastische chirurgie: Leonie Woerdeman, Marieke van den Berg, Martine van Huizum, Brigitte Drost,
Joris Hage en Marije Hoornweg, 2013

Pagina 92 uit het gezamenlijke proefschrift van plastisch chirurg R.B. Bergman en psycholoog F.S.A.M. van Dam,
Universiteit van Amsterdam, 1981

Overzicht van het aantal eerste poliklinische bezoeken (EPB) en plastisch-reconstructief chirurgische ingrepen
(PRC)
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Gynaecologie
De afdeling gynaecologie van het AVL gaat in 1952 van start met de parttime

uitgegeven door Evert Aartsen, die in 1966 in het AVL is komen werken en nu

aanstelling van I.S. Sindram. Zijn opdracht is om naast de radiotherapie de

hoofd van de afdeling wordt. Aartsen werkt aanvankelijk onder de vleugels van

chirurgische behandeling van gynaecologische maligniteiten te promoten. Als

Sindram; later torst hij de afdeling grotendeels alleen. Er komen weliswaar

hij zijn opleider M.A. van Boudijk Bastiaanse bekent niet veel van de ‘andere’

verschillende nieuwe collega’s, maar die vertrekken en worden soms hoogleraar

oncologie te weten, antwoordt deze: ‘Dat leren ze je daar wel’. In 1957 wordt de

elders. Evert Aartsen blijft de continue factor voor een stevige basis van de

eerste AVRUEL-operatie, de abdominale radicale hysterectomie met abdominale

gynaecologie. Met zijn enorme kennis en vaardigheden blijft de afdeling goed

lymfklierextirpatie uitgevoerd. De ingreep is een combinatie van de twee radicale

werk leveren. Daarnaast is Aartsen nog enige tijd gastoperateur in het LUMC

operaties voor het cervixcarcinoom: de abdominale Wertheim en de vaginale

om de gynaecologische oncologie aldaar vlot te trekken. Anderzijds komen de

Schauta. Complicaties zijn mictieklachten en vaginaverkorting. Volgens Sindram

Leidse assistenten-in-opleiding in het AVL meekijken bij operaties. Het is in die

zijn mictieklachten onvermijdelijk: ‘zonder mictieklachten na een radicale

tijd ook nog eens moeilijk om goede operatieassistentie te regelen. In 1973 krijgt

hysterectomie is er niet goed geopereerd’. In 1964 start Sindram een lymfografisch

Aartsen één dag in de week hulp van Eric Tasseron die ‘pro deo’ een polikliniek

onderzoek om metastasering in bekkenklieren aan te tonen. De methode blijkt

en colposcopie programma voor zijn rekening neemt. Tasseron heeft een grote

niet specifiek genoeg. De resultaten van de AVRUEL zijn de aanzet tot verder

kennis van het melanoom van de vulva en blijft tot 1994.

onderzoek uitmondend in een proefschrift (Low stage carcinoma of the uterine
cervix; aspects of etiology, treatment and prognosis, Kenter 1991).
Ook op andere gebieden is Sindram vernieuwend, zoals trofoblasttumoren
en DES problematiek. In 1974 opereert hij het eerste door DES-geïnduceerde
cervixcarcinoom in Nederland. Ook op het gebied van het vulvacarcinoom wordt
expertise opgebouwd met beiderzijds lieskliertoilet-en-bloc. De resultaten
worden veel later (1992) in een proefschrift verwerkt door gynaecoloog Anca
Ansink geïnitieerd in haar AVL tijd (Het plaveiselcelcarcinoom van de vulva.
Etiologie, therapie en prognose. Utrecht).
In 1973 wordt Sindram medisch directeur van het AVL. Bij zijn afscheidssymposium
in 1978 krijgt hij ‘An atlas of drawings of the AVRUEL procedure’ getekend en
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Superradicale resectie volgens de AVRUEL procedure, tekening van Evert Aartsen uit zijn boek ‘An atlas of drawings
of the AVRUEL procedure’

Intussen introduceert Evert Aartsen met hulp van de gastroenterologe Frieda
den Hartog Jager de laparoscopie. In de jaren ’70 wordt het AVL kenniscentrum
voor diagnostiek en therapie van trophoblasttumoren. De ‘reactie van Boot’ blijkt
een belangrijk diagnostisch hulpmiddel. De activiteit van het tumorproces hangt
samen met de gonadotrophinenspiegel in de urine, die ingespoten bij muizen
veranderingen teweegbrengt die zijn af te lezen in een vaginale uitstrijk. In 1971
wordt de werkgroep ‘Trophoblast Tumoren’ opgericht, in 1977 gevolgd door de
‘Mola-registratie’. Aartsen is bestuurslid tot 1994. De AVL-internisten Evert
Engelsman en Wim ten Bokkel Huinink zijn hierbij actief betrokken vanwege
het Hoog-Brabant-chemotherapieschema, genoemd naar de vergaderlokatie
in Utrecht. In 1971 wordt de eerste exenteratie, een buitengewoon uitgebreide
resectie, voor een recidief van een gynaecologische maligniteit uitgevoerd.

Uitbreiding in de jaren ’80
Gynaecoloog Johan Hamerlynck komt van 1979 tot 1983 de gelederen versterken:

Eric Tasseron

hij doet enerzijds onderzoek naar hormonen en kanker en anderzijds ontwikkelt
hij de techniek van de Tenckhoff-catheter, die in de buikholte geplaatst wordt
voor de lokale toepassing van chemotherapie bij het ovariumcarcinoom.
Hij wordt in 1984 opgevolgd door Peter Heintz. In die tijd ontstaat er in Nederland
veel aandacht voor de DES-problematiek, die reeds in 1974 door Sindram in het AVL
is aangezwengeld. Evert Aartsen en Peter Heintz nemen plaats in de gelijknamige
commissie van de Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Theo J.M.
Helmerhorst zal later de richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van de DESdochters en –moeders schrijven. Het AVL is het middelpunt in de contacten met
patiënten, de ‘DES-Actiegroep’ en de Werkgroep DES van de NVOG.
Wanneer in 1984 de resultaten van de AVRUEL-operatie voor het cervixcarcinoom
niet beter blijken te zijn dan die van de (enigszins gemodificeerde) Wertheimoperatie, wordt deze operatietechniek verlaten. Heintz ontwikkelt de neovaginaplastiek na radicale operaties en heeft daarnaast speciale aandacht voor het
ovariumcarcinoom, een onderwerp waarop hij in 1985 promoveert.

Evert Aartsen met de MDL-arts Frieda den Hartog Jager bij het afscheid van fotograaf Jack Haijes
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Samenwerking
In de jaren ’80 zijn er operatieve en chemotherapeutische doorbraken. Debulking
operaties worden uitgevoerd met als doel maximale tumorreductie, waarbij de
uterus soms retrograad wordt geëxtirpeerd. De resultaten van intraperitoneale
chemotherapie (cisplatine) met de Tenckhoff-catheter worden geanalyseerd,
waarbij een intensieve samenwerking met de internisten ontstaat. Ook nationale
samenwerking lukt goed in de Joint Study group for Ovarian Cancer, hoewel de
samenwerking met de EORTC Gynecological Cancer Cooperative Group traag
verloopt. Peter Heintz is internationaal actief: hij is medeoprichter van de
International Gynecological Cancer Society (1985) en van het International Journal
of Gynecological Cancer. Tevens organiseert hij een internationaal congres in
Amsterdam (1987). In deze periode ontstaat een langdurige samenwerking met de
sociaal verpleegkundigen. Evert Aartsen richt zich vooral op de klinische zorg en
is daarnaast actief via voordrachten en deelname aan werkgroepen.
Na het vertrek in 1988 van Peter Heintz wegens zijn benoeming tot hoogleraar

Mathé Burger (geheel links), Theo Helmerhorst (3e van rechts), René Verheijen (2e van rechts) en Peter Heintz
(geheel rechts), circa 1990

in Utrecht, staat Evert Aartsen er weer alleen voor. In hetzelfde jaar nog komt
een intensieve samenwerking met de afdeling gynaecologie van de VU tot stand.
Gelukkig is in 1989 de afdeling weer op sterkte met de aanstelling van Theo
Helmerhorst als staflid en een jaar later wordt hij hoofd van de afdeling. De
patiëntenzorg krijgt weer de normale omvang, de premaligne afwijkingen (met
CO2-laser behandeling) worden in het takenpakket opgenomen en de radicale
operaties worden voortaan weer door twee ervaren gynaecologen uitgevoerd.
Binnen het AVL is de samenwerking met de chirurgen en urologen optimaal
geregeld voor de klinische afdeling abdominale chirurgie.
De Werkgroep Gynaecologische Tumoren is een actieve multidisciplinaire
groep van gynaecologen, medisch oncologen, pathologen, radiotherapeuten en
radiologen, die niet alleen in het AVL thema-avonden organiseert, maar ook
regionaal (IKA), landelijk (WOG congres in Amsterdam 1997) en internationaal
activiteiten onderneemt. De banden met de omliggende (academische)
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Theo Helmerhorst, 1996

ziekenhuizen worden aangehaald en het wetenschappelijk onderzoek wordt weer
opgestart. Onder leiding van Peter Kenemans (AZVU) en Theo Helmerhorst wordt
onderzoek verricht op verschillende terreinen: prognostische factoren bij het
cervixcarcinoom (proefschrift Van Bommel 1996), tumormarkers (proefschrift
Bonfrer 1995), fotodynamische therapie bij ovariumcarcinoom (proefschrift
Veenhuizen 1997) en colposcopie (proefschrift Hopman 2000). Samen met de
epidemiologe Floor van Leeuwen wordt de DES-problematiek geïnventariseerd
(proefschrift Verloop 2013). Het onderzoek naar de rol van HPV in de oncogenese en
diagnostiek van het cervixcarcinoom leidt tot een succesvolle onderzoekslijn met
een groot aantal publicaties en proefschriften. De 13th International Papilloma
Conference wordt in 1994 in Amsterdam gehouden.
Een bijzondere samenwerking ontstaat onder de vleugels van het European
Cancer Center (ECC-1992), waarin de beide Amsterdamse Universiteiten en het
AVL participeren: de Amsterdamse Gynaecologische Oncologie Groep (AGOG).
Hierdoor ontstaat eendrachtige samenwerking in protocollering van de zorg, in

Gynaecoloog I.S. Sindram in gesprek met internist Ph. Rümke, eind jaren ’60

wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Helmerhorst is trekker en

chirurg Frans Zoetmulder) de OVHIPEC-behandeling van het ovariumcarcinoom:

hoofd van de groep. De eerste landelijke postacademische cursus Oncologische

ultraradicale cytoreductie, gevolgd door intraperitoneale chemotherapie. Marc

Gynaecologie wordt in Amsterdam georganiseerd (1996). De afdeling wordt door

van Beurden verricht onderzoek naar de premaligne afwijkingen van de vulva

het ECC in staat gesteld (buitenlandse) fellows op te leiden (Verkinderen, Peccatori

(proefschrift 1997).

en Scheele).

In 1996 wordt Theo Helmerhorst benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd

Uitbreiding van de groep op weg naar de 21e eeuw

in Rotterdam. Hij bestempelt bij zijn afscheidsymposium zijn ‘AvL-tijd als
onvergetelijk en onontbeerlijk voor een serieuze loopbaan’. Nine van der Vange,

Evert Aartsen neemt in 1994 na 28 jaar afscheid met een symposium waarbij hij een

in dienst sinds juli 1995, wordt dan hoofd van de afdeling, zij vertrekt in 2002 om

Liber Amicorum ontvangt. Hij wordt geprezen als pionier van het subspecialisme

haar eigen bureau te beginnen. Intussen is in 1997 Arnold van Lindert gekomen,

oncologische gynaecologie, als beminnelijk arts en mens, een voorbeeld voor

die om gezondheidsredenen niet lang kan blijven (2002). Marc van Beurden

jonge collegae. Zijn opvolgers zijn uiteraard afkomstig van de samenwerkende

blijft als enige gynaecoloog achter en hij zoekt dan ook direct samenwerking met

afdelingen in de AGOG: Nine van der Vange (in 1995) en Marc van Beurden (vanaf

het AMC en later eveneens met de VU. Met de komst van Willemien van Driel

1997 als staflid, daarvoor als fellow), waarmee ook de langgevraagde stafuitbreiding

(2004), Guus Fons (2004, in 2009 naar AMC) en Petra Biewenga (2009) is de groep

tot 3 gynaecologen wordt gerealiseerd. Van der Vange introduceert (samen met de

versterkt.
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Met de VU en het AMC is in 2009 het Centrum voor Gynaecologische Oncologie
Amsterdam (CGOA) opgericht met als hoofd Gemma Kenter, hoogleraar
gynaecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk in het AMC
wordt zij ook aangesteld als gynaecoloog bij het AVL. Het CGOA is inmiddels
verwijscentrum voor 20 omliggende klinieken, waarmee video-consultaties
worden gehouden. Door concentratie van zorg is de afdeling gynaecologie van het
AVL inmiddels uitgebreid tot een flinke afdeling, waar fellows en differentiatieassistenten worden opgeleid. Met de komst van Hans Trum (2010), Henry Zijlmans
(2012) en Luc van Lonkhuijzen (2012) is de afdeling uitgegroeid anno 2014 tot 7
gynaecologen, bijgestaan door een hormoonspecialist en een verpleegkundig
specialiste. De belangrijkste aandachtgebieden zijn: oncogenese van het
ovariumcarcinoom, immunosurveillance en

-therapie bij HPV-gerelateerde

tumoren en kwaliteit van leven na behandeling voor gynaecologische tumoren.
Landelijk wordt deelgenomen aan de studies van de Dutch Gynaecological
Oncology Group (DGOG).
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Marc van Beurden in gesprek met Bin Kroon bij afscheid Theo Helmerhorst in 1996

Theo Helmerhorst, Frits van Coevorden en Evert Aartsen, midden negentiger jaren in de koﬃekamer 7e etage

Groep Gynaecologie, 2013; van links naar rechts staand: Christianne Lok, Henry Zijlmans, Willemien van Driel, Hans
Trum, Petra Biewenga; zittend: Gemma Kenter, Marc van Beurden

Een halve eeuw
urologie in het AVL
Tot 1965 ontbreekt het specialisme urologie in het AVL. Tot dan toe behoort het

gewenst is en successievelijk worden Axel Bex (1999), Henk van der Poel (2002)

verwijderen van blaas, nier, testis of het maken van een urinedeviatie tot de

Bas van Rhijn (2011) als staflid aangenomen. De laparoscopische ingrepen worden

taak van de (algemene) chirurgen die er hun handen niet voor omdraaien. De

steeds vaker gedaan met behulp van de operatierobot, een ingenieus apparaat

chirurgische oncologie is dan nog een orgaanoverschrijdend specialisme met

waarmee operaties met grote precisie kunnen worden uitgevoerd.

een breed chirurgisch repertoire. Een cystoscopie is door iedereen te leren, dat

De urologie in het AVL neemt in de 90er jaren een hoge vlucht en groeit uit tot

geldt ook voor de radiotherapeut Jan Battermann met een speciale belangstelling

een gerenommeerde uro-oncologische afdeling met internationale uitstraling.

voor urologische tumoren. Langzaam maar zeker worden de ingrepen uitgebreid

Dat begint met onderzoek en behandeling van het peniscarcinoom. Maar ook

met transurethrale en endoscopische technieken waarvoor toch echt een uroloog

met de chirurgische behandeling van blaas en testis is de urologie in het AVL nu

nodig is. En zo doet Jan Renaud in 1965 als consulent zijn intrede.

toonaangevend in Nederland. Bovendien wordt deze afdeling een verwijscentrum

Na het overlijden van Jan Renaud wordt in 1980 de uroloog Herman de Voogt,

voor behandeling van problemen na bestraling, zoals fistels, en gecompliceerde

hoogleraar in het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam,

ingrepen na eerdere niet-succesvolle therapieën. Vanwege de weefselsparing

de urologisch consulent. De Voogt heeft zich toegelegd op de combinatie van

worden de voordelen van een minimaal invasieve operatie d.m.v. laparoscopie

chirurgie en radiotherapie bij de behandeling van blaas- en prostaatkanker en is

snel onderkend en als een volwaardige chirurgische techniek ingezet. Door het

actief bij de introductie van de brachytherapie.

werk van uroloog Henk van der Poel wordt het AVL een ziekenhuis met specifieke

In 1983 wordt uroloog Tom Boon vast staflid voor de urologie naast Herman de

zorg voor de behandeling van prostaatkanker met de operatierobot die vanaf

Voogt. Hij heeft een grote belangstelling voor de laser. De Nd-YAG laser wordt

2007 wordt gebruikt. Met deze Da Vinci Robot worden jaarlijks ongeveer 300

tot ver in de jaren negentig gebruikt voor een scala aan oncologische afwijkingen.

operaties bij patiënten met prostaatkanker uitgevoerd. Met deze methode is de

Tom vertrekt naar Utrecht in 1988 om daar hoofd van de afdeling te worden en

opnameduur, in vergelijking met de open operatie teruggebracht van 5 tot 7 dagen

hoogleraar in de urologie.

naar 1 à 2 dagen. Begin 2014 heeft het AVL een nieuwe operatierobot aangeschaft

Vanaf 1988 wordt de urologie voor het eerst voltijds voortgezet door Simon

waarmee ook fluorescentie-beeldgeleide chirurgie mogelijk is en twee operateurs

Horenblas. Tezamen met Wim Meinhardt wordt de verdere opbouw van de

tegelijkertijd kunnen opereren. Tumorweefsel kan hiermee in meer detail in beeld

afdeling voortvarend aangepakt. Andere vormen van urinedeviatie worden

gebracht worden.

geïntroduceerd. De werkzaamheden groeien zodanig dat uitbreiding dringend

Met onderzoek naar nierkanker, de toepassing van de schildwachtkliertechniek
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en de expertise in gecompliceerde bekkenchirurgie groeit de uro-oncologische
afdeling zover uit dat in 2013 bijna 15% van de chirurgische patiëntenpopulatie
in het AVL voor rekening van de urologie komt. Met de aantallen van de diverse
ingrepen staat de AVL-afdeling bovenaan in de lijst van urologische afdelingen
in Nederland. Intensivering van de contacten met het researchlaboratorium en
met de afdeling medische oncologie belooft een nieuwe impuls te geven aan meer
basaal gericht onderzoek.
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Herman de Voogt, hoogleraar aan de VU, vanaf 1980 tevens urologisch consulent in het AVL

Simon Horenblas wordt de eerste hoogleraar urologische oncologie in Nederland

Tom Boon, van 1983 tot 1988 in het AVL, met de Nd-YAG-laser

Simon Horenblas en Wim Meinhardt vermomd als dokter
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Axel Bex en Simon Horenblas verrichten een robotoperatie

Simon Horenblas en Wim Meinhardt bezig met een laparoscopische operatie

Henk van der Poel heeft zijn 100ste robotoperatie verricht, 2008

De robotarmen zijn aangesloten op de laparoscopie-poorten

Salarisbespreking
‘Moet je horen wat mij nu is overkomen’. Verhit komt de net benoemde
collega snijdend specialist mijn kamer in. En dan volgt zijn verhaal.
Opgewekt en tevreden, specialist in het AVL, niet de minste plek, was hij
naar de Afdeling Personeelszaken gegaan voor de salarisbespreking. Een
formaliteit, salarissen stonden vast, we hebben het over de negentiger
jaren van de vorige eeuw. Er werd niet onderhandeld. Maar toen hij
hoorde wat zijn salaris zou worden, schrok hij. Minder dan de helft van
wat in de periferie verdiend kon worden. Hij kon dan ook niet nalaten
de medewerkster van dit verschil op de hoogte te stellen. Haar antwoord
is voor mij, Bin Kroon, een klassieker geworden: ‘maar het is wel drie
keer zoveel als ik verdien’. Vanaf dat moment hebben onze manager
en ik meteen besloten om de salarisbesprekingen met nieuwe HODOK-personeel op het dak naast de OK bekijkt de bijna totale zonsverduistering om 12.27 uur op 11 augustus 1999

specialisten voortaan zelf te voeren.
Ondanks deze teleurstellende ervaring, liet de jonge specialist zijn
benoeming doorgaan. Hij behoorde onmiskenbaar tot ‘de bevlogen
gekken’ (uitdrukking geleend van Fons Balm), waar het AVL zo rijk
aan was en hopelijk nog steeds is. Gelukkig is in de negentiger jaren
het salaris van alle HOD-specialisten opgetrokken tot de norm van
de LAD (Landelijke Artsen in Dienstverband) en enkele jaren later
met de invoering van de AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten) is dit ook gebeurd voor de overige AVL-specialisten. Je hoeft
tegenwoordig dus minder en ík denk zelfs helemaal niet meer gek te zijn
om in het AVL te gaan werken.

Personeel van de chirurgische afdeling (6e etage), staand v.l.n.r.: Ludo Beentjes, Georgette van der Hoek, Henk van
Halteren, Emmie Stolwijk, Cis van Rosmalen, Joop van Dongen, Josephke Lafleur, Taapke van Dijk, Cindy Overwater;
in het midden Jannie Timmer (hoofdzuster); voorste rij: Bea Ykema, Arinka Bongertman en Marianne de Waard,
circa 1980
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Specialismen van de anesthesie
In 1953 wordt in de jaarverslagen van het AVL in de lijst van medewerkers van de

Na het overlijden van Ripping in 1980 komt Joke Overweg-van Kints, die samen

kliniek voor het eerst een narcotiseur genoemd: B. de Vries Robles. Tot 1959 werkt

met Mireille een pijnbestrijdingsteam vormt. In 1981 komt Cordelia Blackburn en

hij als ‘consulent’, daarna als volledig staflid.

in 1990 Monica Kaag bij de afdeling anesthesie, die tot 1997 onder leiding staat van

Vóór die tijd wordt de narcose uitgevoerd door assistenten en narcosezusters

Mireille Hellendoorn.

onder verantwoordelijkheid van de operateur, die soms ook de ‘inleiding’ en

In de daarop volgende jaren groeit de afdeling anesthesiologie. In 2014 bestaat de

intubatie zelf doet. Bij afwezigheid van de consulent-anesthesist De Vries

afdeling Anesthesiologie, Intensive Care, Pijngeneeskunde en Supportive Care uit

Robles wegens vakanties of bezigheden in andere ziekenhuizen wordt één van de

17 medisch specialisten en een chef de clinique, waaronder ook subspecialisten

andere narcotiseurs uit Amsterdam gevraagd in te vallen. Bij kleinere ingrepen

intensive care en pijnbestrijding. Omdat de pijnbestrijding in 2012 bij de

doet de operateur alsnog zelf de narcose, want het vinden van een waarnemend

anesthesiologie is ingedeeld, behoort Marchien van der Weide als interniste

anesthesist is moeilijk en tijdrovend vanwege het beperkte aantal narcotiseurs in

niettemin toch bij deze afdeling. Het team van anesthesiologen staat nu onder

Amsterdam.

leiding van Peter Schutte en wordt ondersteund door anesthesiemedewerkers,

In die jaren is het gebruikelijk dat één anesthesist met de hulp van een

verkoeververpleegkundigen, intensive en medium care verpleegkundigen,

narcosezuster of -broeder op meerdere operatiekamers tegelijk werkt.

sedatiepraktijkspecialisten en een verpleegkundig specialist pijn.

Mireille Hellendoorn-Smit volgt in 1966 De Vries Robles op en vanaf 1967 komen
Willem Ripping en Hetty Vis de groep versterken. In de daarop volgende jaren

De werkzaamheden

wordt op hen ook vaak een beroep gedaan bij operaties ‘in de stad’ (Prinsengracht

De (her)indeling van de afdeling en het samenvoegen van de verschillende (sub)

Ziekenhuis,

specialismen heeft niet alleen organisatorische gevolgen. Ook het klinisch werk

Boerhaavekliniek)

chirurgen

van

het

AVL

regelmatig

opereren. Zowel de narcotiseurs als de chirurgen hebben in die periode nog een

is daardoor complexer en uitdagender geworden.

deeltijdaanstelling en zullen pas later voltijds in het AVL werken. Overigens

Dick Buitelaar heeft een grote stimulans gegeven aan de regionaalanesthesie, die

komen de anesthesiologen pas in 1996 in loondienst.

nu net als elders vrijwel uitsluitend echografisch geleid plaatsvindt.

Na de verhuizing naar de Plesmanlaan in 1973 neemt de taak van de groep

De operatieve ingrepen zijn soms zeer complex en de peri-operatieve zorg is sterk

narcotiseurs toe, zowel door de groei van de kliniek als door de ontwikkelingen in

verbeterd, waardoor een steeds zwaardere categorie patiënten op de Intensive

de anesthesietechnieken en komt de verantwoordelijkheid voor de Intensive Care

Care terecht komt met de bijkomende uitdaging tot verdere professionalisering

en de Recovery er nog bij.
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waar

van de zorgverleners.

kader van het patiëntveiligheidsmanagementsysteem. De anesthesiologen zijn

De anesthesiologen beoordelen op het poliklinische preoperatieve spreekuur de

hoofd van het reanimatieteam. De leden van het reanimatieteam zijn dezelfde als

gezondheidstoestand van de patiënten en bespreken met de patiënten de voor

van het SIT (anesthesioloog, WAN-hoofd, IC-verpleegkundige, de dienstdoende

hen optimale anesthesietechniek. Ook verlenen zij de anesthesiologische zorg bij

arts of hoofdbehandelaar); de anesthesioloog of het WAN-hoofd heeft de leiding.

ingrepen buiten de operatiekamers, bijvoorbeeld bij radiologische ingrepen zoals

WAN-hoofden zijn de verpleegkundigen die de verantwoordelijkheid hebben

CT-geleide RFA (Radio Frequency Ablation) behandeling van tumormetastasen

tijdens de weekeind-, avond- en nachtdiensten.

in lever of long en de behandeling van (primaire) niertumoren. Ook innovatieve
radiologische ingrepen als chemosaturatie van de lever worden uitgevoerd met
medewerking van de afdeling anesthesiologie. Een ander voorbeeld is het geven
van diepe sedatie door de sedatiepraktijkspecialist tijdens ingrepen op het
Onderzoek en Behandel Centrum, met name bij diverse scopieën door MDLartsen en longartsen.
De zorg op de intensive care is in medisch en verpleegkundig opzicht hoogcomplex en vergt een dagelijkse multidisciplinaire teambespreking, waarin de
intensivist, de IC-verpleegkundige, chirurgen, oncologen, de apotheker en de
medisch microbioloog het beleid bespreken. Jaarlijks worden ruim 700 patiënten
op de IC behandeld.
In 2012 wordt het pijnteam onderdeel van de afdeling anesthesiologie en ook voor
deze groep zijn de klinische en poliklinische werkzaamheden in de loop der jaren
sterk toegenomen. In 2014 wordt het pijnteam uitgebreid met het Supportive
Care team bestaande uit een specialist ouderenzorg, een verpleeghuisarts en een
verpleegkundige palliatieve zorg. Door wekelijkse multidisciplinaire besprekingen
wordt met de toenemende complexiteit van pijnklachten en symptomen rond
kanker rekening gehouden.
Het Spoed Interventie Team (SIT) ingesteld in 2009 heeft tot doel de vroegtijdige
signalering en behandeling van de zieke/vitaal bedreigde patiënt, waardoor de
kansen voor de patiënt verbeteren en er minder en/of kortere IC-opnames zullen
plaatsvinden. Deze SIT’s zijn op last van de Minister van VWS ingesteld in het
Bij Chateau Neercanne tijdens de Anesthesiologendagen 2008: v.l.n.r.: May Ronday, Peter Schutte, Tina Efthymiou,
Angelique Keijzer, Inge Vergouwe, Anne Lukas, Christiaan Keijzer, Dick Buitelaar en Michael Šrámek
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Bert de Vries Robles, Sarphatistraat 1964

Hetty Vis, anesthesiologe

Cordelia Blackburn, anesthesiologe

Mireille Hellendoorn, anesthesiologe

Anesthesisten in 2006 : Tino Stoppa, Hans Huitink, Christiaan Keijzer, Michael Šrámek, Dick Buitelaar, Peter Schutte,
Julia ten Cate en May Ronday (middenvoor)

Koningin Beatrix en burgemeester Cohen in gesprek met internist Sjoerd Rodenhuis, verpleegkundige Arjanne
Nijborg en anesthesist Peter Schutte tijdens bezoek aan het OK-complex, 2008

Staand v.l.n.r.: Tino Stoppa, Christiaan Keijzer, Peter Schutte, Dick Buitelaar, Michael Šrámek; zittend v.l.n.r.: Tina Efthymiou, May Ronday, Julia ten Cate
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Pijnbestrijding &
supportive care
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In de jaren zeventig komt er steeds meer behoefte aan een arts met specifieke

pijnbestrijding, zoals in een project van de Gezondheidsraad, waar ook palliatieve

ervaring in pijnbestrijding. Tot die tijd wordt pijn meestal behandeld door de

zorg en later het thema euthanasie aan bod komen. Daar werkt ze met Dr. Els Borst-

internist, die mede zorg draagt voor de oncologische behandeling van de patiënt.

Eilers, de latere minister van Volksgezondheid, aan de zorgvuldigheidscriteria en

Gestimuleerd door psycholoog Frits van Dam en internist Evert Engelsman begint

het opzetten van een toetsingscommissie.

Joke Schulkes, arts-assistent in het AVL, zich in 1975 voor pijnbestrijding in te

In het AVL wordt de pijnbestrijding overgenomen door de anesthesisten Mireille

zetten. Ze wordt consulent op de klinische afdelingen, waar ze adviezen geeft aan

Hellendoorn en Joke Overweg, die naast hun technische kennis van pijnbestrijding

de behandelend artsen. Op de polikliniek wordt ze vaak gevraagd mee te kijken

ook de psychosociale begeleiding zeer belangrijk vinden. Joke Overweg is eind

en, wanneer de patiënt weer thuis is, staat ze de huisarts bij met adviezen over

jaren ’80 de eerste in het ziekenhuis met een draagbare computer, waarmee ze

een gerichte aanpak. Geleidelijk wordt haar functie duidelijker en krijgt ze een

snel de klinische gegevens kan opzoeken in haar databestand wanneer een patiënt

eigen poli voor de pijnbestrijding. Zo staat zij aan het begin van een belangrijke

haar belt.

ontwikkeling: het vergaren en uitdragen van kennis over pijnbestrijding. In maart

Ook buiten het AVL wordt pijnbestrijding belangrijk gevonden. Er volgen

1981 ontwikkelt ze met de psychiater G. Hovinga namens de Nederlandse Vereniging

discussies, brochures en rapporten, zoals: Advies inzake pijnbehandeling, rapport

ter Bestudering van Pijn (NVBP) de brochure ‘Pijnbestrijding bij de patiënt met

nr 38 van de Gezondheidsraad, aangeboden aan de Minister en de Staatssecretaris

kanker’ met enkele richtlijnen en behandelingsmethoden. In dit boekje van bijna

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op 15 dec 1986 en een nieuwe uitgebreide

40 bladzijden worden alle aspecten van pijn in de oncologie behandeld, van het

brochure met illustraties van de chirurg Emil van Slooten en een folder van het KWF

afnemen van een gerichte anamnese, pijnbestrijding door tumorverkleining tot

in maart 1990. Om de kennis over pijnbestrijding te vergroten en communicatie

farmacologische benadering. Een half jaar later verschijnt haar artikel over de

te verbeteren volgt het symposium ‘Pijn bij kanker’ in de RAI Amsterdam op

medicamenteuze aanpak van pijn in het veelgelezen Geneesmiddelenbulletin (7

30 maart 1990 met als dagvoorzitter Els Borst-Eilers, vice-voorzitter van de

okt 1981, jaargang 15, nr 14), waardoor de aandacht voor pijnbestrijding enorm

Gezondheidsraad.

toeneemt.in de tweede druk van het boekje pijnbestrijding van september 1984,

Anesthesiologe en pijnarts Ans P.E. Vielvoye-Kerkmeer komt in 1991 uit het

is het hoofdstuk ‘Epidurale toediening van medicamenten’ toegevoegd. In 1983

Academisch ziekenhuis Leiden naar het AVL om met haar expertise een pijnteam

verlaat ze het AVL om als huisarts te werken, maar ze blijft actief betrokken bij de

op te zetten. Onder haar stimulerende leiding wordt de klinische en poliklinische

begeleiding van patiënten geïntensiveerd, waarbij 24 uur per dag een pijnarts voor
advies bereikbaar is. Ze doet wetenschappelijk onderzoek en schrijft verscheidene
artikelen met haar collega’s Carlien Mattern en Marchien van der Weide.
Het huidige pijnteam bestaat uit vijf pijnartsen: interniste Marchien van der
Weide (sinds 1998 werkzaam in het AVL) en anesthesiologe Anne Lukas (sinds
2004 in het AVL) die alleen pijnbestrijding doen en de anesthesiologen Sannine
Buma, Tina Efthymiou en Anita Ophof die sinds 2014 een derde functieplaats in
het AVL delen en een week pijnbestrijding afwisselen met twee weken OK. Verder
is er een verpleegkundig specialist pijn, Dick Visser, zowel voor de postoperatieve
als de chronische pijn.
Bij het eerste contact met een patiënt worden pijn en andere symptomen in kaart
gebracht. Men hanteert al vele jaren een vragenlijst en een pijnscore van 0 tot
10 (0 = geen pijn, 10 = de ergste pijn). Zonodig worden aanvullende onderzoeken
verricht om vervolgens een persoonlijk behandelplan op te stellen, waarbij

Anne Lukas, anesthesioloog-pijnarts, 2013

Marchien van der Weide, internist-pijnarts, 2013

gekozen kan worden voor verschillende medicamenteuze therapieën al dan niet
gecombineerd met een invasieve ingreep. Het aantal klinische en poliklinische
consulten en invasieve ingrepen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen
waarbij multidisciplinaire behandeling op de voorgrond staat.
Het pijnteam doet onderzoek in het kader van een KWF-project naar een nieuwe
behandeloptie op het gebied van post-mastectomiepijn. Anne Lukas heeft
hiervoor een eigen spreekuur.
Nieuwe werkvelden voor het pijnteam zijn de palliatieve zorg en heel recent de
supportive care, waarmee het team in februari 2014 van start is gegaan. Hiervoor
zijn aangesteld oncologieverpleegkundige Sonja Koch met specialisatie palliatieve
zorg en specialist ouderengeneeskunde Tjomme de Graas. De pijnartsen maken
deel uit van het kernteam.
De patiënten die in consult gezien zijn, worden in een wekelijks multidisciplinair
overleg besproken.
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Joke Schulkes, pijnarts, tijdens congres in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1988
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Het AVL gebruikt deze schalen voor het meten van pijn

Anne Lukas verricht een Pulse RadioFrequency behandeling, 2014

Dermatologie, toen en nu
In 1967 komt W.P. de Groot als eerste consulent voor huidziekten in het AVL. Hij

Het zwaartepunt in de oncologische dermatologie ligt bij de vroege diagnostiek,

wordt in 1975 opgevolgd door de dermatoloog Herman Neering. Omdat er duidelijk

in het bijzonder geldt dat voor de familiaire syndromen van epidermale

behoefte is aan een vast dermatologiespreekuur met aansluitend een klinisch

en gepigmenteerde tumoren. De behandelingen en het onderzoek zijn

consulten-rondje begint Neering hiermee met één spreekkamer (B1), eenvoudig

interdisciplinair. Intensieve samenwerking in de kliniek met de hoofd-

en bescheiden met de uiterst krappe kleedhokjes. Niettemin loopt het spreekuur

halschirurgen en de melanoomchirurgen is succesvol.

vanaf de eerste week soepel en ontspannen. Het aantal huidkankerpatiënten is

De toename van dermatologische controles leidt tot capaciteitsproblemen en het

dan nog niet groot, en met de drukte valt het mee.

aantal spreekuren moet worden uitgebreid. Niettemin is vaak nog hulp nodig van

De dermatologische oncologie bestaat in de zeventiger jaren voornamelijk uit

tijdelijk gedetacheerde dermatologen, die extra spreekuren voor hun rekening

diagnostiek en controles, waarbij de diagnostiek weliswaar soms zeer moeilijk

nemen. In maart 2006 neemt Neering afscheid van het AVL, maar tijdens vakanties

kan zijn. Epidermale tumoren worden met Röntgenbestraling behandeld en in

neemt hij nog regelmatig waar voor zijn collega’s.

uitzonderlijke gevallen chirurgisch. Later komen daar lokale chemotherapie met

Door de drukke klinische praktijk is er in het begin van de 21e eeuw helaas te

5-Fluoruracil en op uitgebreide schaal cryotherapie bij, vooral voor oppervlakkige

weinig tijd en ruimte voor de noodzakelijke herstructurering en vernieuwende

basaalcelcarcinomen. Steeds vaker verwijdert de dermatoloog deze laesies zelf

zaken. Wetenschappelijke activiteiten beperken zich dan tot de organisatie van

met een kleine chirurgische ingreep. Proefbehandelingen met retinoïden worden

twee minisymposia/workshops over retinoïden en fotodynamische therapie, en

gestart, maar helaas met minder goed resultaat.

onderzoek naar de risico-index voor familieleden van melanoompatiënten. Hier

Gepigmenteerde laesies van de huid zijn, behalve voor de diagnostiek en de

komt in 2009 mede dankzij de dermatoloog Wietze van der Veen en de chirurg

follow-up, aanvankelijk het werkterrein van de chirurgen die grote en ingrijpende

Omgo Nieweg verandering in. De sterke toename van het aantal huidtumoren en

excisies, klierdissecties en perfusies uitvoeren, later aangevuld met de

melanomen en het belang van een multidisciplinaire aanpak, leidt tot de start

sentinelnode procedure. Ook bij het immunologisch onderzoek en de behandeling

van een Huid-en Melanoomcentrum in het AVL met als doel patiënten snelle

van metastasen heeft de dermatoloog dan nog slechts een bescheiden inbreng.

diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Dit centrum, in 2010 gerealiseerd

In 1970 beschrijft de Amerikaanse patholoog Breslow een methode om de dikte

dankzij de inzet van dermatologe Germaine Relyveld, chirurg Michel Wouters

van een melanoom te meten, wat belangrijk is voor de prognose. Sindsdien wordt

en verpleegkundig specialiste Sylvia ter Meulen, is een samenwerkingsproject

dit criterium als Breslow-dikte ook in het AVL gehanteerd en meegenomen in de

van dermatologen, melanoom- en hoofd-halschirurgen, radiotherapeuten,

regelmatige PA-besprekingen.

internisten, pathologen en verpleegkundig specialisten.
83

De vraag naar dermatologische controles neemt in rap tempo toe. Enerzijds zijn

huidtumoren. Marianne Crijns doet onderzoek naar de ‘quality of life’ van

er sinds 2009 nieuwe gerichte therapieën voor het gemetastaseerde melanoom,

huidkankerpatiënten en Biljana Zupan richt zich op onderzoek met de confocale

anderzijds doen zich bij de behandeling van andere typen kanker bijwerkingen

microscoop.

voor met manifestaties in de huid.

De dermatologen, nemen deel aan verschillende tumorwerkgroepen in Nederland,

De afdeling dermatologie bestaat inmiddels uit vier parttime dermatologen

en zijn betrokken bij nascholingen voor huisartsen en andere specialismen. Een

(Marianne Crijns, afdelingshoofd, Biljana Zupan-Kajcovski, Germaine Relyveld

van hen heeft zitting in de medisch ethische commissie van het AVL. Kortom, de

en Soe Janssens) en twee verpleegkundig specialisten (Sylvia ter Meulen en

oncologische dermatologie heeft in enkele decennia een stormachtige groei en

Stephanie van der Kleij); per week wordt 24 dagdelen spreekuur gedraaid. Op

ontwikkeling doorgemaakt.

‘melanoomdagen’ zijn alle betrokken specialisten aanwezig. Een melanoompatiënt
krijgt één contactpersoon voor het hele ziektetraject toegewezen. Een uniek
planningsysteem maakt het mogelijk om meteen vast te leggen bij wie en wanneer
de controle zal zijn en om de diverse afspraken steeds zoveel mogelijk op één dag
te zetten. De vernieuwingen in de diagnostiek hebben geleid tot de opzet van
specifieke ‘mole-map spreekuren’ voor patiënten met veel (atypische) naevi en
een verhoogd risico op melanoom. Met de confocale microscoop werkt het team
aan verbetering van snelle en gerichte diagnostiek en is het wetenschappelijk
onderzoek in de oncologische dermatologie uitgebreid.
Wekelijks is er multidisciplinair overleg over alle huidkankerpatiënten.
Halfjaarlijks overleg van alle stafleden van het huid- en melanoomcentrum draagt
bij aan de innovatie en groei van de klinische afdeling. Daarnaast is er intensieve
en multidisciplinaire samenwerking in het onderzoek. Germaine Relyveld en
Stephanie van der Kleij zijn betrokken bij onderzoek naar behandelingen van ‘intransit’ metastasen van het melanoom, daarnaast houdt Germaine zich bezig met
onderzoek naar nieuwe diagnostische hulpmiddelen en plaveiselcelgerelateerde
84

Herman Neering, eerste dermatoloog in dienst van het AVL

Sylvia ter Meulen en de Vivascope

Biljana Zupan met de confocale microscoop

Groep dermatologie: medisch en verpleegkundig specialisten. A.S. Janssens, M.B. Crijns, B. Zupan-Kajcovski, G.N. Relyveld, S.M. van der Kleij, S. ter Meulen (v.l.n.r.)
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Afdelingshoofden en
voortrekkers in de Radiotherapie
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In 1913 komt G.F. Gaarenstroom in dienst als radioloog en is van 1915 tot 1921

Hij is vanaf 1973 werkzaam in het AVL. In 1989 gaat Bangert met pensioen.

hoofd van de radiotherapie. Hij wordt opgevolgd door K.C.A. Valken die in 1919

Vanaf 1985 deelt Harry Bartelink het hoofdschap met Bangert. Hij is in het

promoveert op een röntgenologisch onderwerp bij de neuroloog Wertheim

bijzonder verantwoordelijk voor de research. Bartelink is vanaf 1972 werkzaam in

Salomonson, de eerste buitengewoon hoogleraar in de röntgenologie in Nederland

het AVL. Na de pensionering van Bangert zal hij tot 2007 afdelingshoofd zijn en

(benoeming in 1899 aan de Universiteit van Amsterdam).

daarnaast hoogleraar klinische experimentele radiotherapie aan de UvA. Bartelink

In 1925 wordt Daniel den Hoed hoofd radiotherapie bij het AVL. Hij is dat tot

bevordert de ontwikkeling van de beeldgeleide bestraling en chemoradiatie.

1940. In dat jaar wordt Den Hoed benoemd tot directeur van het Rotterdams

In 2007 wordt Marcel Verheij medisch clusterhoofd radiotherapie in het AVL.

Radiotherapeutisch Instituut, dat later zijn naam zal dragen. In 1931 ontvangt

Verheij komt in 1990 in het AVL te werken en promoveert in 1996 cum laude op

Daniel den Hoed de Wertheim Salomonson medaille en in 1934 promoveert hij op

onderzoek naar apoptose door straling. Sinds 2004 is hij hoogleraar translationele

onderzoek naar de eigenschappen van harde röntgen- en gammastraling.

radiotherapie aan de Vrije Universiteit.

Na het vertrek van Den Hoed geeft Willem Wassink leiding aan de

Naast de afdelingshoofden zijn er diverse radiotherapeuten die een belangrijke rol

bestralingsafdeling. Chirurg Wassink is tevens hoofd van de kliniek tussen 1921

als voortrekker hebben gespeeld.

en 1953. In juli 1940 verricht hij de radiumbestralingen en blijft nauw betrokken

Marion Burgers komt in 1962 in opleiding bij Henri Lokkerbol en gaat naar het

bij de ontwikkeling van de radiotherapie in combinatie met chirurgie.

Christie ziekenhuis in Manchester voor een specialisatie bij prof. Ralston Paterson.

Van 1945 tot 1964 wordt Henri Lokkerbol hoofd radiotherapie in het AVL. Hij

In 1964 komt zij als radiotherapeut in het AVL en wordt dan Chef de Clinique

werkt nauw samen met professor Ralston Paterson in Manchester.

van de bestralingsafdeling. In 1982 promoveert Marion op de behandeling van

In 1964 wordt Lokkerbol opgevolgd door Klaas Breur als afdelingshoofd. Hij

tongtumoren met brachytherapie. Zij speelt een belangrijke rol in de EORTC bij

heeft tevens een aanstelling aan de UvA als hoogleraar radiotherapie - de eerste

internationaal klinisch onderzoek naar verbetering van lymfoombehandelingen.

in Nederland. Breur geeft in het bijzonder aandacht aan de ontwikkeling van de

Samen met Tom Voûte is zij in Europa een voortrekker in de kinderoncologie. In

multidisciplinaire behandelwijze. Hij neemt in 1980 wegens ziekte afscheid en

samenwerking met prof. Hassan Awwad leidt zij opleidings- en researchprojecten

overlijdt kort daarna in 1981.

in Egypte.

Na het onverwachte wegvallen van Breur in 1980 wordt Jan Bangert afdelingshoofd.

Anton H. Tierie werkt in de jaren ’70 met Klaas Breur en Marion Burgers aan de

ontwikkeling van de megavolttherapie. Hij komt in 1966 in dienst als assistent

prostaatcarcinoom krijgen zijn aandacht. Van 1990 tot 1998 is hij hoofd van de

bij Breur en voltooit in 1970 zijn opleiding. Hij heeft bijzondere belangstelling

researchsectie Radiotherapie.

voor de chirurgische aspecten van het vak. In 1978 verlaat hij het AVL wegens zijn

Coen Rasch begint in 1991 aan de opleiding tot radiotherapeut bij Bartelink en wordt

benoeming tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij hoofd

in 1996 aangesteld tot radiotherapeut-oncoloog in het AVL. In 2001 promoveert

van de afdeling radiotherapie wordt.

hij aan de VU op beeldvorming en delineatie bij conformele radiotherapie. Naast

Jan Battermann is vanaf 1970 in opleiding bij Breur en Tierie. Hij heeft

zijn klinische taken is hij sinds 2005 groepsleider voor de implementatie van de

belangstelling voor de chirurgische aspecten van de radiotherapie en ontwikkelt

beeldgestuurde radiotherapie (Image Guided Radiation Therapy - IGRT), waarover

zich tot specialist in de brachytherapie. Hij heeft van 1975 tot 1980 de leiding over

hij voordrachten en cursussen geeft voor de European Society for Radiotherapy &

het neutronen-projekt, waarop hij in 1981 promoveert. Battermann ontvangt

Oncology (ESTRO), vooral in Europa, maar ook in Azië. In 2011 verlaat Rasch het

in 1979 de Wertheim Salomonson prijs voor dit onderzoek. Hij verlaat het AVL

AVL en wordt hoogleraar en hoofd van de Radiotherapie in het AMC als opvolger

in 1986 wegens zijn benoeming tot hoogleraar en tevens hoofd van de afdeling

van Caro Koning.

radiotherapie in Utrecht.
Caro Koning begint haar opleiding radiotherapie bij Breur in 1979 en ontwikkelt
haar belangstelling voor de internistische kant van de radiotherapie. Zij is auteur
van een toonaangevend artikel in het NEJM over de waarde van de combinatie
van radiotherapie en cisplatine bij het bronchuscarcinoom. Op dit onderwerp
promoveert zij in 1991. Caro Koning verlaat in 1995 het AVL en wordt hoofd van de
afdeling Radiotherapie in de Haagse ziekenhuizen; enkele jaren later volgt haar
benoeming tot hoogleraar en hoofd van de radiotherapie in het AMC.
Joos Lebesque is in 1979 gepromoveerd in de natuurkunde, behaalt in 1981
het artsexamen en begint daarna zijn opleiding in de radiotherapie bij Breur.
In 1985 wordt hij radiotherapeut-oncoloog in het AVL. Hij introduceert o.a.
een exacte techniek van veldaansluitingen bij de mammabestraling, een
simultane boosttechniek van de prostaat en biologische parameters in de
treatment planning. Joos is projectleider van vele researchprojecten o.a. in
conformele, intensiteitsgemoduleerde en beeldgestuurde radiotherapie. Maar
ook onderwerpen als longschade en longkankerbehandeling, dosisverificatie
en geometrische marges, de effecten van orgaanbeweging en dosisescalatie bij

Radiotherapeute Caro Koning temidden van het multidisciplinaire team van de chirurgische afdeling (6e etage),
v.l.n.r. chirurg Bin Kroon, arts-assistent Bram Stegeman, zaalarts Reinie Kaas, Caro Koning, verpleegkundige Taapke
van Dijk en fellow-chirurg Ben Storck
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Frans Gaarenstroom

Caro Koning

Henri Lokkerbol

Daniel den Hoed

Marion Burgers

Klaas Breur

Joos Lebesque

Harry Bartelink

Coen Rasch

Anton Tierie

Jan Battermann

Marcel Verheij
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De patiënt in beeld tijdens de bestraling
De afdeling RT is bij uitstek de plek waar basaal onderzoek een grote impact heeft op

komen er ook betere beeldplaten. Met de firma Elekta optimaliseert de groep

de dagelijkse praktijk, omdat de Klinische Fysica en de research geïntegreerd zijn

van Marcel van Herk de bijbehorende software. De volgende doorbraak in de

in de kliniek. Het onderzoek aan beeldgeleide bestraling is daar een goed voorbeeld

beeldvorming, de ConeBeam CT uit Canada, wordt i.s.m. de groep van Van Herk

van. In 1950 introduceert Lokkerbol de rotatie- en kruisvuurbestralingen. Daarbij

verder ontwikkeld tot een klinisch systeem. Zo komen ook zachte weefsels en

wordt de patiënt gedraaid, terwijl de radioloog de bestralingsvelden volgt op een

bewegende tumoren goed in beeld tijdens de radiotherapie. Sedert 2004 werkt

fluoroscopiescherm, dat de anatomie van de patiënt uitbeeldt door middel van de

de RT-afdeling aan de ontwikkeling van de software voor reconstructie en

uittredende straling. Deze opstelling is ontworpen en gemaakt door Ir. Sangster,

beeldanalyse, die recentelijk ook toegepast worden in preklinische systemen voor

hoofd van de afdeling Biofysica. Lokkerbol krijgt in 1955 een bedrag van 780.000

tumoren bij muizen.

van het KWF, waarmee in 1961 een cobaltstraler in een metalen ring van 5 meter

Dit baanbrekende onderzoek heeft het AVL naast een groot aantal patenten ook

wordt gemonteerd, die over 360° kon draaien. Met een aparte röntgenbuis en

veel wetenschappelijke waardering opgeleverd zoals blijkt uit de benoeming van

beeldversterker wordt de patiënt in dit megatoestel afgebeeld.

Marcel van Herk tot bijzonder hoogleraar 4D-beeldvorming in de radiotherapie

De cobaltstraler is zeer geavanceerd, maar de halfwaardetijd van cobalt is 5,3 jaar.

aan de Universiteit van Amsterdam in 2005.

In 1968 wordt het bakbeest vervangen door een lineaire versneller. Na 25 jaar
basaal onderzoek op de afdeling kan met dit systeem voor het eerst de positie
van de patiënt nauwkeurig worden gevolgd tijdens de bestraling. De opvolgers van
Klaas Breur, Jan Bangert en Harry Bartelink, stimuleren dit onderzoek en geven
de afdeling Fysica ook een solide wetenschappelijke basis door het aantrekken
van fysici, zoals Harm Meertens en Marcel van Herk die het Electronisch
Portal Imaging Device (EPID) ontwikkelen en de bijbehorende software voor de
automatische analyse van de beelden. In 1982 komt de ‘Portal Imaging’ met film op
kleine schaal in gebruik met de nieuw ontwikkelde elektronische beelddetector,
een platte sandwich van 2 printplaten uit 1984, zodat in 1986 de eerste klinische
megavoltfoto’s gemaakt worden. Samen met de industrie wordt dit systeem ook
een commercieel succes en wordt vanaf 1988 tot 2000 geleverd aan honderden
instituten. Op basis van halfgeleiderdetectoren ontwikkeld voor radiodiagnostiek
90

Jan Bangert en Harry Bartelink, 1986

Ontwikkeling van de beeldvorming tijdens de radiotherapeutische behandeling
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Groei van de Radiotherapie
Op 22 januari 1915 registreert radioloog Gaarenstroom de eerste behandeling met

werklast overeen met 10.871 ‘gemiddelde’ behandelingen (series).

straling, spoedig volgen vele patiënten uit het hele land. De bestralingsafdeling

De radioloog G.F. Gaarenstroom heeft in 1915 één assistent-arts, gespecialiseerd

maakt in de periode 1915-1945 een enorme groei en ontwikkeling door.

in de radiologie. In 2013 kent de afdeling radiotherapie 308 medewerkers, waarvan

In 1915 worden aan 173 patiënten in 2747 zittingen röntgen- of radiumbestralingen

de helft in de directe patiëntenzorg, zoals de 24 radiotherapeut-oncologen, circa

gegeven; in 1928 zijn het al 498 patiënten, 6667 röntgenbestralingen en 2066

10 arts-assistenten en ruim 120 gespecialiseerde paramedici.

radiumbestralingen. In het piekjaar 1937 worden 31.868 röntgenbestralingen, 1141
radiumbehandelingen en 431 röntgencontactbestralingen uitgevoerd.
In de eerste decennia worden radium- en röntgenbestraling afwisselend toegepast.
In het begin wordt veel gebruikgemaakt van de goedkopere röntgenstraling,
totdat rond 1920 de tegenvallende resultaten leiden tot een voorkeur voor
radiumbehandelingen. Nauwkeurige dosimetrie met ionisatiekamers maakt rond
1928 de röntgenbehandeling effectiever. Zodra krachtiger toestellen beschikbaar
komen, worden röntgenbehandelingen veel vaker toegepast.
Aanvankelijk wordt iedere verrichting met bestraling afzonderlijk geteld.
Vanaf het begin van de jaren ’50 wordt geteld in series, bestaande uit volledige
behandelingen van 20-25 bestralingen. Vergelijkingen in de tijd zijn hierdoor
lastig, ook al omdat tot in de jaren ’30 per röntgenbestraling met lage doses werd
gewerkt en daarbij langer en vaker werd bestraald. In 1972 zijn de aantallen
als volgt: bestralingsseries totaal 2123, verdeeld over lineaire versneller met
8 MeV fotonen (891), het Cobaltapparaat (429), röntgenbestraling (578) en
radium (225). In 2012 stijgt dit tot 5076 stralingsbehandelingen (series) en 301
brachytherapiebehandelingen.
Voor landelijke vergelijkingen wordt tegenwoordig met ‘gewichtsfactoren’
geteld, waarin de complexiteit van de verrichtingen verdisconteerd wordt. De
5076 stralingsbehandelingen in het AVL komen vanwege deze complexiteit qua
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Het aantal stralingsbehandelingen van 1915 tot 1945 - Röntgenbestralingen per jaar op schaal van 0 tot 40000; één
behandeling bestaat uit gemiddeld 30 Röntgenbestralingen of 2 Radiumbestralingen

Promotie van mevrouw C.Ph. van Raamsdonk (voorste rij derde van links); naast haar radiotherapeut G.F. Gaarenstroom, achter hen chirurg W.F. Wassink, directrice J. Lintner (op voorste rij in donkere japon), 1921
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Groepsfoto van de medewerkers van de afdeling radiotherapie, 2007

Bestralingstoestellen

Radioloog Henri Lokkerbol en fysicus Hubertus Wijker ontwikkelen een
dosimetrie-methode voor rotatiebestralingen. Een belangrijke toepassing van
dit toestel is de bestraling van het oesofaguscarcinoom.
Na 6 jaar ontwikkeling wordt in 1961 een beeldgeleide, isocentrische Cobaltstraler

Het eerste bestralingsapparaat van het AVL is een Reiniger Gebbert & Schall type

in gebruik genomen. Dit door Lokkerbol ontworpen toestel is uniek en tevens een

Apex dieptetherapietoestel met een buisspanning van 80 à 100 kV bij een stroom

primeur.

van 3 mA. De röntgenbuizen zijn gasbuizen van het Crookes-type. Daarnaast

In 1968 wordt de eerste lineaire versneller in gebruik genomen met een harde

beschikt radioloog Frans Gaarenstroom over 100 mg radium, dat gebruikt wordt

fotonenbundel van 8 MV versnelspanning. Vijf jaar later beschikt het AVL over 2

voor gynaecologische bestralingen en oppervlakkige toepassingen.

lineaire versnellers, een cobaltstraler en een neutronengenerator.

Het aantal verrichtingen van de bestralingsafdeling groeit sterk. Uitbreidingen

Naast de standaardtherapie met lineaire versnellers worden de mogelijkheden

volgen elkaar op en in 1916 beschikt het AVL al over 4 bestralingstoestellen. In 1929

van alternatieve stralingsbronnen onderzocht. Onder leiding van radiotherapeut

wordt in de Sarphatistraat een grote bestralingszaal gebouwd voor 4 toestellen.

Jan Battermann wordt radiotherapie met neutronenstraling onderzocht onder

Vanaf

De

klinische omstandigheden. Deze onderzoekslijn wordt in 1981 afgesloten. Er

hoogspanning wordt daarbij met geïsoleerde kabels aangesloten, zodat

wordt vastgesteld dat neutronentherapie geen verbetering is, noch voordeel biedt

gevaar bij aanraking niet meer bestaat. In de bedieningsruimte verschijnen

ten opzichte van megavolt-fotonentherapie. [Battermann JJ, Mijnheer BJ. Int J

waarschuwingslampen en bestralingsklokken.

Radiat Oncol Biol Phys1986;12:2093-2099]

In 1939 installeert Philips een experimenteel röntgentoestel met de toen zeer

Het eerste Selectron-LDR (Low Dose Rate) wordt in 1978 in het AVL in bedrijf

hoge spanning van 1 miljoen volt. Radioloog Den Hoed onderzoekt de klinische

genomen. Met deze automatische afterloader zijn de gynaecologische bestralingen

mogelijkheden van de harde röntgenbundel. Het toestel wordt echter geen succes.

met radioactieve bronnen voor patiënt, arts en verpleging veel rustiger en veiliger

De winst in dieptedosis is niet groot, huidsparing treedt niet op en het instellen

geworden.

van de patiënt is lastig.

Radiotherapeut Harry Bartelink en chirurg Joop van Dongen introduceren een

Na de Tweede Wereldoorlog introduceert radioloog Henri Lokkerbol de in

succesvolle mammasparende combinatietherapie, waarbij op veilige wijze

het Christie Hospital in Manchester ontwikkelde Beam Direction Fixation

de mamma bestraald wordt door automatische afterloading met radioactief

voor

iridiumdraad.

1930

worden

nauwkeurige

nieuwe,

veilige

kruisvuurbestraling

röntgentoestellen

met

orthovolt

geïnstalleerd.

(kV

buisspanning)

röntgenbestraling.

Vanaf 2002 wordt de bestralingscapaciteit sterk uitgebreid. De firma Elekta

Vanaf ca 1950 worden technieken voor bewegingsbestraling toegepast in het AVL.

installeert 10

In 1954 introduceert Philips de TU1, een isocentrisch roterend orthovolttoestel

collimatoren, elektronisch portal-imaging en conebeam-CT-imaging. Hiermee

met portal filmcassette. Eén van de eerste toestellen wordt in het AVL geplaatst.

wordt het mogelijk om conformatietherapie op een hoog niveau te brengen met

beeldgeleide lineaire versnellers, voorzien van multileaf-
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Intensity Modulated en Image Guided radiotherapie. Sinds 2013 is dit ook mogelijk
op twee versnellers in de nevenvestiging van het AVL in Hoofddorp. Samen met
leverancier Elekta worden voor deze machines nieuwe bestralingstechnieken
ontwikkeld.

Bedieningsruimte met veiligheidsvoorzieningen, 1939
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Bestralingsruimte, 1929

Röntgenbestralingstoestel, 1915

Schema van vaginale radiumbehandeling, 1915

De ‘miljonair’, 1939

Beam direction fixation, 1949

Den Hoed en Wassink inspecteren de 1 MV generator, 1939
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Philips TU1 roterend röntgentoestel, 1954

Cobaltbestraling met beeldgeleiding, 1961

Philips/MEL lineaire elektronenversneller, 1968

Beeldgeleide lineaire versneller, 2002

Experimentele lineaire versneller, 2010

Isocentrische bestraling volgens Emil van Slooten, ca. 1961

Automatische afterloading bij brachytherapie, 1978
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Klinische Fysica
en Instrumentatie
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Daniel den Hoed, van 1925 tot 1940 afdelingshoofd in het AVL, legt met fysisch

dat de basis wordt van het commerciële Nucletron Planning Systeem (NPS).

en radiobiologisch onderzoek de wetenschappelijke basis voor de radiotherapie.

Vanaf 1973 is er een tweede lineaire versneller met elektronenbundels van 4

Samen met de fysici H. Walch en M. Kwieser ontwikkelt hij de stralingsdosimetrie,

tot 20 MeV, die echter niet direct geschikt zijn voor klinisch gebruik omdat er

waarmee een nauwkeurige toediening van de bestraling mogelijk wordt.

te veel straling buiten het bestralingsveld terecht komt. De student medische

De ontwikkelingen in de bestralingstechnieken zijn niet alleen het gevolg van

fysica I.A.D. Bruinvis en de fysicus R. van der Laarse ontwikkelen een verbeterd

het beschikbaar komen van nieuwe apparatuur, maar ook van het werk van

collimatiesysteem, dat door Philips omstreeks 1976 op de beide versnellers in het

de fysici en technici van de afdeling. Optimale en doelgerichte dosering met

AVL geïnstalleerd wordt.

zo min mogelijk schade aan omliggende weefsels, nauwkeurige planning en

Voor de inwendige bestraling werden naalden met radioactief materiaal door

in vivo metingen dragen bij aan de kwaliteit en de klinische resultaten van de

de radiotherapeut handmatig in het weefsel gestoken. Vanwege de gevaren van

bestralingen. Invoering van rotatiebestraling in 1957 verbetert de behandeling

beroepsmatige blootstelling aan straling wordt in 1975 afterloading apparatuur

van oesofaguscarcinomen. De fysicus H. Wijker ontwikkelt de dosimetrie daarbij.

aangeschaft. Hierbij wordt de stralingsbron in korte tijd ingebracht in een tevoren

De lineaire elektronenversneller brengt in 1968 de voordelen van megavolt-

tot in het doelgebied aangelegd transportkanaal. Met het Selectron gebeurt dit

bestraling: een doordringende en scherp begrensde 8 MeV fotonenbundel spaart

automatisch en op afstand bediend. Dankzij de intensieve samenwerking tussen

de huid en een 10 MeV elektronenbundel is juist geschikt voor oppervlakkige

klinisch fysicus H. Meertens (AVL) en de firma Nucletron kan het eerste Selectron-

doelgebieden met optimale sparing van onderliggende weefsels.

LDR (Low Dose Rate) in 1978 in gebruik genomen worden. Met deze automatische

De fysici H.R. Marcuse en R. van der Laarse ontwikkelen software voor de

afterloader zijn de gynaecologische bestralingen met radioactieve bronnen voor

bestralingsplanning. Technicus Th. Wilmering realiseert veel medische en

patiënt, arts en verpleging veel rustiger en veiliger geworden.

technische hulpmiddelen en elektronicus H. van der Gugten specialiseert zich in de

In 1989 wordt het zeer geavanceerde 3-dimensionaal treatment planning

versnellertechniek en bouwt dosimeters. In 1971 implementeert Van der Laarse de

systeem Scandiplan aangeschaft, ontwikkeld door de University of Michigan,

computerdosisberekening van fotonenbestralingen met het programma MFEXT,

USA. De samenwerkende fysici E.M.F. Damen en I.A.D. Bruinvis van het AVL

waarmee het voorbereidingsproces sneller en nauwkeuriger kan verlopen. In 10

en B.A. Fraass en D.L. McShan uit Michigan introduceren het systeem in de

jaar tijd ontwikkelt hij dit tot een volwaardig Treatment Planning Systeem (TPS),

kliniek. Driedimensionele conformele radiotherapie (3-D Conformal RT)

betekent dosisverdelingen die het doelgebied in drie dimensies nauw omsluiten,

Met de EPID-megavoltdetector die geschikt gemaakt is voor in-vivo dosimetrie,

waardoor gezond weefsel aanzienlijk gespaard wordt met de mogelijkheid van

wordt door B. J. Mijnheer e.a. de nauwkeurige kwaliteitscontrole van IMRT-

dosisescalatiestudies van bijvoorbeeld de prostaat.

behandelingen ontwikkeld, waarbij tijdens de bestraling dosisverdeling en

De klinisch fysicus B. J. Mijnheer ontwikkelt nauwkeurige kwaliteitscontroles

gecumuleerde dosis vergeleken worden met de voorgeschreven behandeling en

gebruikmakend van electronic portal imaging device (EPID) beelden en diode

eventuele afwijkingen automatisch gedetecteerd.

in-vivo dosimetrie (IVD), waarbij een halfgeleider (diode) als detector geplaatst
wordt in het stralingsveld op de huid.
In 2002 wordt een Synergy versneller met een prototype Cone Beam Computed
Tomography-systeem geïnstalleerd om CT-scans tijdens de bestralingssessie te
maken en zo de actuele anatomie en ligging van de patiënt in beeld te brengen.
Marcel van Herk, Jan-Jakob Sonke en anderen in het AVL maken gebruik van
software voor beeldreconstructie en –analyse en ontwikkelen de geavanceerde
image guided radiotherapie.
Nieuwe computergestuurde versnellers worden onder supervisie van klinisch
fysici in gebruik genomen. Vanaf de jaren ’90 is de fysicus F. Wittkämper
verantwoordelijk voor het beheer en de aanschaf van de bestralingsapparatuur.
Onder zijn leiding zijn normen en werkwijzen verbeterd zowel voor de
kwaliteitscontrole als het technisch onderhoud van deze apparatuur.
In de klinische praktijk worden de gegevens van de voorgeschreven behandeling
en van de daadwerkelijke uitvoering in een electronisch document vastgelegd.
Dit document is ook de basis voor de (semi)automatische instelling van de
computergestuurde bestralingsapparatuur. Fysicus R. W. de Boer is de specialist
die dit elektronisch dataverkeer beheert en daarvoor software ontwikkelt.
In 2002 wordt het Pinnacle TPS aangeschaft en hiermee wordt door E.M.F.
Damen, C. van Vliet-Vroegindeweij en anderen de Intensity-Modulated RT
(IMRT) breed in de kliniek ingevoerd. IMRT biedt geavanceerde mogelijkheden
om dosisverdelingen (mathematisch) te optimaliseren: complexe doelgebieden
worden adequaat bestraald, terwijl risiso-organen optimaal gespaard worden.

Laborante Riet van der Heide met elektronencollimator, 1976

H. R. Marcuse
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Nucletron Planning System in gebruik, begin jaren ’80

Schedelplanning MFEXT, 1971

Scandiplan: anatomie, bundels en dosis in 3-D treatment planning

IMRT planning van de prostaat op het Pinnacle systeem, 2002

Radiobiologische research
Vanaf de start van het AVL wordt er stralingsonderzoek gedaan, niet alleen in

waaronder de invloed van hormonen op de stralengevoeligheid van tumoren en

de vorm van klinische observaties maar ook basaal onderzoek naar de aard en

de effecten van straling op het ontstaan van o.a. long- en mammatumoren bij de

effecten op weefsels.

muis.

Veel wordt gepubliceerd in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde

In 1964 weet de radioloog B.G. Ziedses des Plantes, als hoogleraar verbonden aan

en in Acta Radiologica, het tijdschrift van de Radiologische Verenigingen in

het Wilhelmina Gasthuis (WG), te bewerkstelligen dat K. Breur hoofd wordt van de

Denemarken, Finland en Noorwegen. Ook in diverse Duitse vakbladen verschijnen

bestralingsafdelingen van het WG en het AVL. Breur vernieuwt de radiotherapie

AVL-publicaties. Kankeronderzoek en de radiotherapie zijn internationaal

op basis van retrospectief klinisch en radiobiologisch onderzoek. Hij wordt in

georiënteerd en het AVL is een van de voorlopers.

1964 hoogleraar aan de UvA en promoveert in 1965 in Leiden op het proefschrift:

In 1921 promoveert Catharina P. van Raamsdonk aan de Universiteit van

‘Groeisnelheid en stralengevoeligheid van gezwellen bij de mens’.

Amsterdam (UvA) op het proefschrift: ‘Resultaten van stralenbehandeling bij

Hennie van Peperzeel start in 1966 samen met Breur onderzoek naar de invloed

carcinoma uteri’.

van bestraling op het metastaseringsproces van enttumoren bij muizen, een

Het radiobiologisch onderzoek van de radioloog Daniel den Hoed is vanaf 1928

onderzoek waarop zij in 1970 bij Breur promoveert. In 1972 verlaat zij het AVL

gericht op het effect van (gefractioneerde) bestraling op menselijk en dierlijk

wegens haar benoeming tot hoogleraar in Utrecht.

weefsel. Proefdier is de fruitvlieg, Drosophila melanogaster. Met het hiermee

In 1970 wordt G.W. (Eddie) Barendsen benoemd tot buitengewoon hoogleraar

verkregen inzicht worden de doseringen in de kliniek aangepast en daardoor

radiobiologie aan de UvA. Hij combineert zijn werk in het WG met een aanstelling

effectiever. [Den Hoed D, Stoel G. De werking van ultra-harde röntgenstralen op

bij TNO in Rijswijk. Klaas Breur en Eddie Barendsen doen o.a. onderzoek naar

Drosophila-eieren. Ned Tijdschr Geneeskd 1940;84:1355]

neutronenstraling.

De assistent-arts Betje Levie doet tot 1933 onderzoek naar de suikerstofwisseling

Op verzoek van Breur neemt Barendsen in 1973 zijn intrek bij de afdeling

bij kankerpatiënten. In 1937 promoveert zij aan de UvA op een geheel ander

Radiotherapie in het nieuwe AVL, ten behoeve van een nauwe samenwerking van

onderwerp, namelijk de stralingsbehandeling van keelkanker. Zij doet voorts

laboratorium en kliniek. Deze inhuizing eindigt wanneer het WG verhuist naar

onderzoek naar de tijdsfactor en tolerantiedoses van stralenbehandeling.

het nieuwe Academisch Medisch Centrum in 1983. Stafleden in deze periode zijn

In de jaren ’40 verschijnen er vrijwel geen radiologische of radiotherapeutische

o.a. B. Dijs, B. Kipp, J. Aten en A. Jongsma.

publicaties meer vanuit het AVL. Het onderzoek stagneert vanwege te weinig

Barendsen ontwikkelt zijn bekende L.Q.-model, dat de overleving van bestraalde

ervaren personeel: Den Hoed is in 1940 naar Rotterdam vertrokken en Betje Levie

cellen beschrijft als functie van de dosis. Een voorbeeld van toegepast onderzoek

wordt op last van de bezetter in 1941 ontslagen en vertrekt in 1946 naar Palestina.

uit die jaren is het werk over ruggemergschade door A.J. van der Kogel. (Late effects

Vanaf 1957 vermelden de AVL jaarverslagen weer radiobiologisch onderzoek,

of radiation on the spinal cord: dose-effect relationships and pathogenesis, 1979,
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Proefschrift UvA)

of -resistentie. In 1998 kan op basis van fluorescentie van chromosoomafwijkingen

G.M.M. (Harry) Bartelink, hoofd van de afdeling radiotherapie van 1985 tot 2007,

na bestraling de ‘intrinsieke stralingsgevoeligheid’ van tumorcellen bepaald

weet in 1984 de radiobiologen A.C. Begg en F.A. Stewart van het Gray Laboratory

worden. In 2002 volgt een voorspeller van de tumorrespons op DNA-, RNA- en

in Londen aan te trekken. Zij starten als projectmedewerkers met 2 analisten; in

eiwit-niveau, de micro-array. René Bernards en Laura van ’t Veer ontwikkelen

1986 worden zij lid van de vaste staf.

hieruit de Mammaprint®, waarmee de genezingskans na een borstsparende

Adrian Begg richt zich op de radiobiologische effecten bij tumoren. Hij onderzoekt

behandeling met chirurgie en radiotherapie wordt bepaald.

welke parameters in menselijke tumoren de respons op radiotherapie beïnvloeden

De radiotherapeut Marcel Verheij, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en hoofd

en kijkt naar gerelateerde tests om individuele behandelingsresultaten te

van de radiotherapie in het AVL sinds 2007, bestudeert het mechanisme van

verbeteren, brengt genexpressie-profielen in kaart die het behandelresultaat

apoptosis, ‘geprogrammeerde celdood’. Momenteel wordt gericht onderzoek

voorspellen en zoekt naar methoden om stralengevoeligheid te verhogen. Hij

gedaan naar stoffen die tumorcellen gevoeliger maken voor bestraling en naar

wordt in 2002 benoemd tot hoogleraar Moleculaire Radiobiologie aan de Radboud

biomarkers die deze stralingsgevoeligheid kunnen voorspellen.

Universiteit in Nijmegen. Hij blijft tot aan zijn pensioen in 2011 verbonden aan

In 2011 wordt in het laboratorium een compact Image-Guided bestralingstoestel

het AVL.

in gebruik genomen waarmee de nieuwe chemotherapeutica in een realistische

Fiona Stewart bestudeert de effecten van radiotherapie op gezond weefsel.

simulatie van de moderne klinische praktijk worden getest op kleine proefdieren,

In de jaren ’90 start zij samen met de longarts Paul Baas en de KNO-arts Bing

zoals muizen.

Tan radiobiologisch onderzoek voor de fotodynamische therapie. Sedert 2002
doet zij onderzoek naar het ontstaan van stralingsschade aan hart en nieren en
de vasculaire aspecten daarvan teneinde een strategie te ontwikkelen om deze
schade te reduceren. In 2013 neemt zij afscheid van het AVL.
Harry Bartelink onderzoekt de effectiviteit van gelijktijdige bestraling en
toediening van cisplatina. Dit resulteert in 1991 in verbeterde lokale controle
en overlevingsduur bij patiënten met inoperabel longkanker in het AVL. Het
behandelschema wordt aangepast aan de tumorkarakteristieken door meting
van de potentiële tumor-verdubbelingstijd, een techniek ontwikkeld door Adrian
Begg. In 1996 wordt in een internationale EORTC-trial het succes van deze aanpak
bevestigd.
Nieuwe therapieën worden afgestemd op de individuele patiënt aan de hand van
specifieke tumorkenmerken, zoals genetische oorzaken van stralingsgevoeligheid
104

Begg AC, Stewart FA, Vens C. Nat Rev Cancer 2011;11:239-253

Daniel den Hoed bij broedstoof voor de kweek van Drosophila eieren, 1940

Compacte µ-IGRT opstelling, 2011

UvA laboratorium in het AVL, 1975
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B. Levie

Radiotherapie – klinische research
Bij de behandeling van hoofd-halstumoren is het voor de patiënt heel belangrijk

de FDG-PET-scan gecombineerd met de CT-scan om het doelgebied in te tekenen.

de functies van het hoofd-halsgebied, zoals praten en eten, te bewaren. De

Stereotactische bestralingen met Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) zijn

ontwikkelingen van de stralingsbehandelingen voor deze tumoren zijn dan ook

nauwkeuriger en geven een snellere afgifte van de doses. Hierbij draait het toestel

gericht op verhoging van de effectiviteit met behoud van functie.

om de patiënt terwijl de vorm van de bundel continu wordt aangepast. Met de

Bij longtumoren is het van groot belang nauwkeuriger te bestralen, met minder

Respiration Correlated CT-scan (RCCT) is het mogelijk om tijdens het maken van

schade in omliggend weefsel, waardoor de behandeling beter wordt verdragen en

de planning-CT-scan ook de ademhalingsbeweging van de longtumor in beeld te

de resultaten verbeteren.

brengen en daar in het bestralingsplan rekening mee te houden.

In de 90er jaren worden conformal intensity modulated radiation therapy en
image-guided radiotherapy, verder ontwikkeld. Deze moderne technieken zorgen
in de jaren 2008 – 2014 samen met de aanschaf van revolutionare megavolt
bestralingsapparatuur met Cone Beam CT-beeldvorming voor een doorbraak.
Met een masker is het mogelijk de patiënt tijdens de bestraling in het hoofdhalsgebied te fixeren teneinde nauwkeurig te bestralen. Om rekening te houden
met orgaanbewegingen (ademhaling, peristaltiek, bloedsomloop) komen in het
begin van de 21ste eeuw vierdimensionale technieken beschikbaar.
Middels beeldvorming & -gestuurde radiotherapie (IGRT) kan sedert 2001 op het
bestralingstoestel de anatomie van de patiënt in relatie tot de bestralingsbundels
gecontroleerd en de bestraling met hogere precisie toegediend worden. Voor
de bestraling van longtumoren heeft het AVL de Cone-Beam-scan ontwikkeld,
waarmee het mogelijk is om rekening te houden met positie en beweging van de
tumor en veranderingen in de anatomie gedurende de behandelingsperiode.
Door gebruik van intensiteitgemoduleerde bestraling (IMRT) kan de dosis op
omliggende organen, zoals slikspieren in het geval van hoofd-halstumoren,
verder verlaagd worden en in 2008 wordt het mogelijk om MRI en FDG-PET scans
in bestralingshouding te gebruiken en daarmee met nog grotere nauwkeurigheid
het bestralingsgebied te bepalen. Bij longkankerpatiënten wordt nu routinematig

Bestralingsmasker
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De houding bij de CT-scan uitgevoerd voor start van de bestraling (links) kan heel precies vergeleken worden met
een CT-scan gemaakt op het bestralingstoestel (rechts)

Het doelgebied (zwarte lijn) ontvangt dezelfde hoge dosis (rood), maar de dosis er buiten is veel lager

Het doelgebied omlijnd op de CT-scan (links) en op de FDG-PET scan (rechts)

De dosisverdeling tussen 64 en 84 Gy (links) die geoptimaliseerd is op basis van de FDG-PET-scan (rechts)

Research Klinische Fysica – beeldgeleiding
Vanaf 1950 werkt Henri Lokkerbol aan beeldgeleide rotatietherapie. Hij ontwikkelt

Cone Beam Computed Tomography

een rotatiebestraling met een stilstaand röntgentoestel en een patiënt op een

Fysicus David Jaffrey (Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada) bedenkt het

draaiende stoel, waarbij tijdens de bestraling onder röntgendoorlichting correctie

concept voor een Cone Beam CT-scanner (CBCT), met een kV-fotonenbundel,

mogelijk is. In 1956 komt de eerste röntgenbeeldversterker van Philips in het AVL

die onderdeel wordt van de lineaire versneller. Dit betekent een verbetering in

en in 1961 wordt een beeldgeleid cobaltapparaat in gebruik genomen.

de kwaliteitscontrole en voortgang in de ontwikkeling van vergaand complexe

Electronic Portal Imaging

bestralingstechnieken. Marcel van Herk ontwikkelt de imaging software hiervoor.
In 2002 wordt door Elekta een versneller met een prototype CBCT geinstalleerd.

In de jaren ‘80 wordt de megavolt portal filmopname een belangrijke
kwaliteitscontrole van de juiste bundelpositie. Er ontstaat behoefte aan een
snelle, elektronische opnametechniek en fysicus Harm Meertens doet de eerste
experimenten. In 1982 komt de medisch fysicus Marcel van Herk als student
in het AVL. Samen met Jan de Gans wordt het prototype van de 128x128 matrix
ionisatiekamer Electronic Portal Imaging Device (EPID) gebouwd. In 1986 worden
de eerste beelden tijdens een bestraling opgenomen, vanaf 1988 wordt de EPID
routinematig toegepast.

De patiënt wordt bestraald met fotonen, de EPID

detecteert de bundel achter de patiënt en toont daarmee een afbeelding van de
anatomie en de bundelgrenzen. De EPID beelden zijn in 1988 al gelijkwaardig aan
de conventionele megavolt-filmopnamen.
De EPID wordt in de jaren ‘90 op grote schaal ingevoerd in het AVL. De groep
van Van Herk ontwikkelt de software voor de geavanceerde digitale bewerking
van de beelden. Producenten van medische apparatuur ontwikkelen op basis
van deze AVL-techniek een commerciëel product voor portal imaging dat nu
wereldwijd wordt gebruikt. Variaties in patiëntposities worden met EPID tijdens
de behandelsessies vastgesteld en eventueel gecorrigeerd. Dit geschiedt op basis
van automatische herkenning en vergelijking van veldgrenzen en botstructuren
tussen het simulatorreferentiebeeld en het EPID-beeld.
In 1961 wordt een naar het ontwerp van radiotherapeut H. Lokkerbol gebouwd beeldgeleid cobaltapparaat in
gebruik genomen
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Jan de Gans
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Experimentele beeldgeleide rotatiebestraling met behulp van een röntgen fluorescentiescherm, 1950

Elekta versneller met CBCT

Marcel van Herk

EPID controle van de patiëntbestraling, 1990

Automatische analyse instelfout

Vergelijking referentie CT-scan met CBCT-scan

Prototype EPID, 1986
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Interne geneeskunde
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Het is opvallend dat bij de start van het AVL geen enkele internist is betrokken,

Lokkerbol het directorium. Er is een tekort aan bedden, zodat een deel van het

als in 1913 de uitgever De Bussy en de chirurg Rotgans de handen ineen slaan

zusterhuis wordt opgeofferd voor 12 bedden. In februari 1956 wordt de nieuwe

om een kankerziekenhuis te stichten. Chirurgie is dan de enige effectieve

interne afdeling geopend, ‘bedoeld voor het stofwisselingsonderzoek bij

behandelmethode. Men slaagt er in belangrijke wetenschappers en zakenlieden

kankerpatiënten, waarvoor speciaal samengestelde en nauwkeurig afgewogen

aan zich te binden om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

diëten noodzakelijk zijn’, aldus het jaarverslag.

In het jaarverslag van 1914 staat: Aan de kliniek zijn verbonden: Dr. I.H. Kuijjer,

Gerbrandy vertrekt in 1959 om hoogleraar te worden in het Dijkzigt Ziekenhuis

Chirurg, Hoofd der kliniek, G.F. Gaarenstroom, arts, Hoofd der stralenbehandeling en

Rotterdam (later Erasmus Universiteit); hij wordt

Mej. J. Lintner, Directrice. Verder 4 zusters, 4 dienstboden, 2 knechts. Het aantal zusters

Maurits Frenkel die in 1968 eveneens naar Rotterdam vertrekt als hoogleraar met

zal tot minstens 8 worden uitgebreid. De kliniek heeft ruimte voor 17 patiënten. Aan

het aandachtsgebied gastroenterologie. In 1959 komt internist Philip Rümke om

het laboratorium zijn verbonden: Prof. W.M. de Vries, als voorloopig Directeur, W.F.

de afdeling immunologie op te zetten; hij ontwikkelt zich tot expert op het gebied

Wassink, Arts en Mej. Slingenberg, Amanuensis. Eén knecht. Het laboratorium heeft 8 à

van het melanoom, is internationaal actief in de EORTC en leidt veel onderzoek

10 werkplaatsen.

op dit gebied. Philip blijft in het AVL tot zijn pensioen in 1988. Richting jaren

Pas in 1933 krijgt de internist G.A. Kreutzwendedich von dem Borne, die al enige

zeventig groeit de staf langzaam met de komst van twee internisten: R. Somers en

tijd voor halve dagen in het AVL werkt, een volledige aanstelling om de waarde

F. Cleton. Renier Somers komt in 1970 in het AVL en wordt, zowel in Nederland als

van een veelbelovend medicament uit Milaan te onderzoeken: het cobratoxine

daarbuiten, met name in de EORTC, voortrekker op het gebied van het Hodgkin-

van Prof. Fichera, een behandelingsmethode die veel stof doet opwaaien en

lymfoom, waarbij voor het eerst met chemotherapie genezing wordt bereikt. Frans

later niet effectief blijkt. Na het vertrek van Von dem Borne om hoogleraar te

Cleton, die in 1975 wetenschappelijk directeur wordt, vertrekt in 1982 naar Leiden

worden in Groningen, wordt hij opgevolgd door internist E. Kits van Waveren,

waar hij de eerste hoogleraar in de medische oncologie wordt met de opdracht om

die tot 1954 in het AVL blijft. Zelfs in de oorlogsjaren schrijft hij enkele artikelen

ook daar de oncologie op te zetten.

voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over serumeiwitten, maar hij

In het AVL is het veelvoorkomende mammacarcinoom een belangrijk onderwerp

werkt tegelijkertijd voor het verzet bij de Inlichtingendienst van de Binnenlandse

van onderzoek zowel in het researchgebouw als in de kliniek. Evert Engelsman

Strijdkrachten.

onderzoekt vanaf 1965 de rol van oestrogeenreceptoren en hormonale behandeling

In 1953 wordt zijn opvolger J. Gerbrandy aangesteld als research-internist. Hij

van mammacarcinoom (proefschrift in 1978), later ook de chemotherapie, terwijl

doet onderzoek naar calcium- en fosfaat-metabolisme bij mammacarcinoom.

internist-endocrinoloog Peter Bruning in 1977 start met meer basaalgericht

Gerbrandy vormt samen met chirurg E.A. van Slooten en radiotherapeut H.

onderzoek op dat gebied samen met biochemicus Hans Bonfrer.

opgevolgd door internist

Daarna breidt de groep zich snel uit, zodat er eind zeventiger jaren al negen
internisten aangesteld zijn. Dit houdt verband met de toenemende mogelijkheden
voor diagnostiek en behandeling. Wim ten Bokkel Huinink komt in 1975 en Pjotr

Personalia
In memoriam dr. E. Kits van Waveren. – Op 3 september 1995 overleed dr.E.Kits van Waveren,
internist. Hij werd op 20 maart 1906 geboren in Haarlem. In zijn geboorteplaats deed hij in 1922
het eindexamen HBS. Vervolgens bezocht hij gedurende een jaar een Engelse kostschool. Hij

Israëls, gedeeltelijk werkzaam bij de Bloedbank, brengt in 1978 zijn hematologische

studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en legde in 1932 het artsexamen af. Na

kennis mee en versterkt het aandachtsgebied melanomen.

een volontair-assistentschap bij de afdeling Pathologische Anatomie in het Wilhelmina Gasthuis

De uitbreiding van de interne betekent ook meer samenwerking en multidisciplinair
werken rond een thema: samen met chirurgen en radiotherapeuten worden

ter bewerking van een dissertatie, was hij van 1933 tot 1937 assistent van prof. Ruitinga aan de
Kliniek voor Inwendige Ziekten in het Binnengasthuis. In 1935 promoveerde hij bij prof. Deelman
op een proefschrift over de anatomie en de histologische diagnostiek van glomerulonefritis. Van

standaardbehandelingen uitgewerkt en trials opgezet om meer kennis te vergaren.

1937 tot midden 1954 fungeerde hij als internist bij het Nederlands Kanker Instituut. Hij had

Ook wordt meer contact gezocht met de researchafdelingen voor translationeel

een particuliere praktijk van 1937-1981, een fondspraktijk van 1954-1971 en deed keuringen

onderzoek. Met de komst van wetenschappelijk directeur Piet Borst in 1983 wordt
het aanvragen van subsidies voor onderzoek sterk gestimuleerd.

voor levensverzekeringsmaatschappijen van 1937-1990. Hij was 10 jaar voorzitter van de
Vereniging van Medische Adviseurs ‘Leven’ en van 1946 tot medio 1989 medisch adviseur van vele
levensverzekeringsmaatschappijen.
J. Ariëns Kappers, Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2003

Maurits Frenkel

Frans Cleton

Evert Engelsman

Peter Bruning
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Doorbraak cisplatine

Zaalarts of zaalspecialist?

Wanneer in de jaren zeventig blijkt dat het nieuwe cytostaticum cisplatine

In de jaren tachtig is er in Nederland een overschot aan internisten. Zo komen er

werkzaam is bij testiscarcinoom en ovariumcarcinoom, is Wim ten Bokkel Huinink

in het AVL volledig opgeleide internisten om ervaring in de oncologie op te doen.

één van de eersten in Nederland die het middel toepast. Het is een toxisch middel,

Zij zijn zaalarts, eventueel chef de clinique. Evert Bais is zo’n internist die komt als

maar het betekent een doorbraak als er genezing optreedt bij gemetastaseerde

‘zaalarts’, maar zich onmisbaar maakt door de enorme kennis en ervaring die hij

ziekte. Er wordt samengewerkt met andere oncologen uit diverse universiteiten

gaandeweg opdoet; hij is jarenlang actief in de ondernemingsraad en uiteindelijk

om snel klinische trials op te zetten en er wordt basaal onderzoek aan gekoppeld.

komt hij in 1994 als staflid in de interne groep. In diezelfde positie wordt internist

Vooral de behandeling met lokale toediening van cisplatine in de buikholte bij

Tiny Benraadt, een allround clinicus, aangenomen; zij vertrekt later voor een

ovariumcarcinoom is onderwerp van studie. Met de komst van Gordon McVie in

leidende positie bij het IKA. Vanwege haar oncologische kennis en ervaring met

1980 wordt een nieuwe unit opgezet om experimentele middelen te onderzoeken.

trials in het AVL krijgt internist Jantien Wanders een belangrijke internationale

Er komen research nurses om de protocollen nauwgezet uit te voeren en de

functie bij een farmaceutisch bedrijf. Zo zijn er meer internisten geweest die

patiënten te begeleiden. De eerste is Godelaine Simonetti, al snel volgt Ria

op de bescheiden positie van zaalarts zijn gekomen en later een goede positie

Dubbelman. In de tachtiger jaren is de 4A unit met gespecialiseerd personeel een

elders vinden. Het is nog lang een punt van discussie geweest: is er behoefte aan

moderne afdeling voor farmacokinetisch en ander onderzoek. Met de komst van

een middenkader voor louter patiëntenzorg of is het wetenschappelijke aspect

Jan Schellens in 1996 en de samenwerking met ziekenhuisapotheker Jos Beijnen

onontbeerlijk?

wordt dit een bloeiende afdeling, waarvan het onderzoek tot betere behandelingen
en ook vele proefschriften heeft geleid.

114

Gordon McVie

Tiny Benraadt

Jantien Wanders

Van algemeen internist naar subspecialist

2005, Michel van den Heuvel in 2006, Josine Quispel-Janssen in 2010 en Wanda

Door de snelgroeiende informatie rondom diagnostiek en behandeling van

de Kanter in 2014. Research rond het mesothelioom is een belangrijk onderdeel,

kanker is er ook behoefte aan meer gespecialiseerde kennis op een aantal

maar ook anti-rookbeleid, het thymoom en de neuroendocriene tumoren krijgen

deelgebieden. In 1973 krijgt internist Frieda den Hartog Jager uit het Wilhelmina

bijzondere aandacht. Daarnaast worden veel trials opgezet. Anno 2014 heeft de

Gasthuis te Amsterdam een deeltijdaanstelling om de gastro-enterologie en

groep drie verpleegkundig specialisten.

met name de endoscopie-afdeling als onderdeel van het behandelcentrum

Sinds de huisarts Joke Schulkes met de hulp van Evert Engelsman en psycholoog

op te zetten. In 1982 komt internist Babs Taal om het vakgebied uit te breiden

Frits van Dam tijdens een stage in 1975 in het AVL een pijn-poli heeft opgezet,

met chemotherapieschema’s en zij heeft een voortrekkersrol in onderzoek en

wordt de pijnbestrijding ook als deelspecialisme steeds belangrijker. De

behandeling van carcinoid, later neuroendocriene tumoren genoemd. Na het

anesthesist Ans Vielvoye-Kerkmeer heeft dat in 1991 uitgebreid en inmiddels is

overlijden van Den Hartog Jager in januari 1991 komt anderhalf jaar later Henk

er in 2014 een multidisciplinair team bestaand uit de internist Marchien van der

Boot er bij die naast zijn brede kennis ook ervaring met nieuwe endoscopische

Weide (1989), de anesthesiologen Anne Lukas (2003) en Sannine Buma (2013),

technieken meebrengt. De gastro-enterologie breidt verder uit: Annemiek Cats

alsmede een verpleegkundig specialist. Vanwege uitbreiding met anesthesiologen

in 2000 als derde MDL-arts en Marianne Smits is van 2004 tot 2009 de vierde

valt de groep nu onder de heelkundige discipline.

MDL-arts. In 2012 komen MDL-arts Monique van Leerdam en internist Cecile

Al vanaf de start van het AVL is multidisciplinaire samenwerking een belangrijke

Grootscholten, terwijl internist Margot Tesselaar, reeds vanaf 2008 in het AVL, in

pijler van onderzoek en behandeling van de kankerpatiënt. Dat blijkt uit de

2012 de groep neuroendocriene tumoren (NET) gaat leiden. In 2014 komt Wieke

samenwerking op de poli, waar verschillende specialisten hun spreekuurtijden op

Verbeek. Intussen is de MDL-groep ook uitgebreid met twee verpleegkundig

elkaar hebben afgestemd om over en weer te overleggen of een patiënt te zien. In

specialisten.

de laatste decennia met het groeien van het aantal specialisten is die informele

In de jaren ’80 is er ook behoefte aan een longarts vanwege de toenemende vraag

opzet bestendigd in speciale combinatiespreekuren en sneldiagnostiekpoli’s.

naar endoscopische diagnostiek. Nico van Zandwijk zet de afdeling in zijn eentje

Al veel eerder zijn er ook op de afdeling steeds specialisten van de grote drie

op, en is al snel een expert. In samenwerking met de radiotherapeuten verbetert de

aanwezig: chirurg, internist en radiotherapeut.

behandeling van longkanker. Hij is van 1988 tot 1994 voorzitter van de EORTC Lung

De multidisciplinaire aanpak is niet alleen in de directe patiëntenzorg zichtbaar,

Cancer Cooperative Group; na zijn pensioen vertrekt hij in 2007 naar Australië voor

maar ook in de tumorwerkgroepen waar men verbetering van diagnostiek

een hoogleraarschap aan de Universiteit van Sydney. Hij wordt tevens directeur

en behandeling nastreeft. Zo veel mogelijk wordt ook samengewerkt met

van het onderzoeksinstituut ADRI, een instituut dat zich onder andere zal richten

wetenschappelijk onderzoekers in het researchgebouw, de translationele research.

op asbestgerelateerde kwaadaardige longaandoeningen. In 1992, ruim tien jaar na
de start van de afdeling longziekten in het AVL, komt de tweede longarts Paul Baas.
De groep breidt zich verder uit met Sjaak Burgers in 2002, Wieneke Buikhuisen in
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Babs Taal met Sjoerd Rodenhuis

Frieda den Hartog Jager

Ans Vielvoye

Nico van Zandwijk

Opleiden en leiding geven

Aanvankelijk is er slecht één internist, J. Gerbrandy, die leiding geeft aan arts-

Verschillende internisten zijn met de expertise opgedaan in het AVL vertrokken

assistenten. In januari 1955 wordt een overeenkomst met de hoogleraar-internist

naar een universiteit om daar hoogleraar te worden. Dat geldt voor de eerste

J.G.G. Borst uit het Binnen Gasthuis te Amsterdam gesloten, waarbij afgesproken

internisten zoals Gerbrandy en Frenkel, die beiden vertrekken naar Rotterdam.

wordt dat er voortdurend één assistent interne voor stage naar het AVL komt.

Ook later is dat het geval. Bob Pinedo werkt slechts kort in het AVL van 1978 tot

Daarmee is het tekort aan artsen op de afdeling opgelost en zijn de banden met

1981, hij wordt daarna hoogleraar aan de VU, verwerft enorme bekendheid in

de Universiteit verstevigd. Nog vele jaren is een stage in het AVL onderdeel

binnen- en buitenland en komt later nog terug als directeur in deeltijd. Internist

geweest van de opleiding tot internist. Er is ook een vervolgopleiding gekomen,

Elaine Rankin is van 1989 tot 1998 werkzaam in de patiëntenzorg en de research

zodat een internist na een aanvullende stage van 18 maanden in het AVL,

van melanomen; zij vertrekt voor een hoogleraarspost in de UK. Hematoloog Dick

eventueel aangevuld met een Verdiepingsstage van zes maanden, zich officieel

Richel begint in 1990 en vertrekt in 1993 als medisch oncoloog naar Enschede

kan registreren voor het subspecialisme medische oncologie; opleider is internist

en wordt in 2000 hoogleraar in het AMC. Internist Winald Gerritsen brengt in

Jacqueline Stouthard, sinds 2011 in het AVL werkzaam. Internist Joke Baars komt

1992 zijn kennis over beenmergtransplantatie mee, maar gaat in 1998 naar de

in 1993 naar het AVL en houdt zich vooral bezig met de behandeling van patiënten

VU, waar hij in 2005 directeur wordt van het VUmc Cancer Center Amsterdam en

met maligne lymfomen en hoge dosis chemotherapie gevolgd door perifere

tenslotte hoogleraar in Nijmegen. Bert de Gast is al hoogleraar in Utrecht sinds

stamceltransplantaties (PSCT). Door inzet van het hele PSCT-team is de JACIE-

1980, wanneer hij in 1997 naar het AVL komt; na zijn pensioen is hij nog actief als

accreditatie verkregen voor het uitvoeren van autologe stamceltransplantaties.

voorzitter van de protocoltoetsingscommissie (PTC) in het AVL.

Niet alleen in het AVL is Joke nauw betrokken bij de opleiding maar ook als lid van

Intussen ijvert het AVL om ook leerstoelen te verkrijgen en daarmee specialisten

de ESMO examencommissie.

te behouden. Het AVL heeft als categoraal ziekenhuis zelf geen leerstoelen,

Aanvankelijk behoort de internist Gerbrandy tot het directorium. Na zijn vertrek

maar door samenwerkingsverbanden met de Universiteiten van Amsterdam,

in 1967 wordt Frans Cleton wetenschappelijk directeur en tevens hoofd van

Utrecht en Leiden zijn er toch veel specialisten van het AVL hoogleraar geworden.

de internisten. In 1970 neemt Renier Somers de leiding over de steeds grotere

Philip Rümke is al in 1982 hoogleraar aan de UvA vanwege de Vereniging voor

internistengroep voor een lange periode op zich. Pas in 1994 breekt er een nieuw

Fertiliteitsstudie door zijn niet oncologische werk op het gebied van antilichamen

tijdperk aan onder Sjoerd Rodenhuis. Hij combineert klinisch werk met zijn

tegen spermatozoën. De eerste leerstoel voor de Vereniging Het Nederlands Kanker

research op het gebied van hoge dosis chemotherapie bij het mammacarcinoom.

Instituut aan de UvA in 1974 is voor Cleton. In 1983 vertrekt hij al naar Leiden.

Hij wordt al snel ook lid van de Raad van Bestuur. Ook Jan Schornagel, die in 1991

Daarna volgt er een hoogleraarspositie voor de internisten Sjoerd Rodenhuis (UvA

zijn kennis over metabolieten meebrengt, zet zijn organisatorische talenten in

1996), Jan Schellens (UU 1999), John Haanen (Leiden 2009) en Sabine Linn (UU

voor het AVL wanneer hij in 1992 klinisch directeur ad interim wordt, en vervolgens

2012) en de longarts Paul Baas (UvA 2010). Per 1 januari 2014 heeft internist Emile

van november 1994 tot 1998 de functie van eerste geneeskundige binnen de

Voest, hoogleraar te Utrecht, de overstap gemaakt naar het AVL, waar hij lid is

Raad van Bestuur bekleedt; ook is hij voorzitter van de medische staf van 1994

geworden van de Raad van Bestuur.

tot december 1997. John Haanen is vanaf 2009 hoofd van de interne groep, hij
117

heeft sinds zijn aanstelling in het AVL in 2001 als aandachtsgebied melanoom en
niercelcarcinoom.
Inmiddels is de interne groep uitgebreid met: Jan-Paul de Boer 2000, Martijn
Kerst 2000, Sabine Linn 2003, Serena Marchetti 2005, Gabe Sonke 2006, Christian
Blank 2007, André Bergman 2008, Neeltje Steeghs 2009, Frans Opdam 2012, Hans
van Thienen 2012, Michiel van der Heijden 2013 en Carolien Smorenburg 2013.
Begonnen met slechts één internist in 1933 is de medische oncologie uitgegroeid tot
een groep van 28 medisch specialisten, bestaande uit 17 internisten, 6 longartsen
en 5 MDL-artsen, aangevuld met de artsen op de afdeling, stage-internisten en
verpleegkundig specialisten, die van groot belang zijn voor de ondersteuning van
de medisch specialisten.

Sjoerd Rodenhuis
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Renier Somers in gesprek met Anneke Wals (li) en Els Hamersma (midden) van de registratie afdeling, 1980

Jacqueline Stouthard

John Haanen
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Nederlandse medische oncologie
neemt afscheid van 3 pioniers
Dr. E.M. Bais, dr. W.W. ten Bokkel
Huinink en dr. J.H. Schornagel zijn er van
over tuigd dat hun – vrijwel gelijktijdige –
afscheid van het NKI-AvL Ziekenhuis in
Amsterdam niet voor problemen zal zorgen. Ze hebben veel klinische kennis,
vinden ze, maar hun theoretische kennis is veel geringer dan die van de huidige generatie internist-oncologen. Dat
neemt niet weg dat zij alle drie in hun
lange carrières wezenlijke bijdragen
hebben geleverd aan de medische
oncologie en dat hun ver trek een
moment is dat het verdient om bij stil te
staan.

16

Zo’n beetje van alles
Schornagel was de eerste die ten tonele verscheen – 35 jaar geleden.
Hij werkte in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Utrecht voordat
hij naar Amsterdam kwam. In de eerste 12 jaar deed hij zo’n beetje
van alles op het gebied van de solide tumoren, behalve lymfomen. Maar gaandeweg werd wel duidelijk dat mammacarcinoom, urologische tumoren en
hoofdhalstumoren om de voorgang begonnen te
strijden. ‘Zo liep het gewoon’, zegt hij. ‘Mammacarcinoom is één van de meest voorkomende vormen van kanker. Hoofdhalschirurgie heeft met mijn
promotieonderzoek te maken. En urologie komt
voort uit mijn behandeling van patiënten met testisen blaascarcinoom. Testiscarcinoom raakt vooral
jonge mannen en het is belangrijk dat zij in een
gespecialiseerd centrum worden behandeld. Chemotherapie geven kan iedereen, maar je moet precies
weten of je de dan nog resterende tumor wel of niet
moet behandelen. Daarvoor heb je onder andere een
patholoog nodig die je op basis van onderzoek en
gerichte kennis kan ondersteunen. Die kennis doe je
alleen in voldoende mate op in een gespecialiseerd
centrum. Het contact tussen de internist-oncoloog
en de patholoog is van buitengewoon groot belang.
Als je iets niet weet, ga je samen door de microscoop
kijken. Dan begrijp je wat hij bedoelt, waar zijn
twijfels liggen. Dat helpt je om zelf tot een goed afgewogen besluit te komen.’
Focus op nieuwe ontwikkelingen
Ten Bokkel Huinink heeft er 33 jaar in het vak op
zitten. Hij heeft sinds zijn indiensttreding bij het
NKI-AvL een aantal keren het verzoek gehad elders
te komen werken, maar heeft altijd nee gezegd. ‘Ik
was geïnteresseerd in onderzoek’, vertelt hij. ‘En
daarvoor heb je in dit ziekenhuis altijd voldoende
patiëntenaantallen tot je beschikking. Bovendien is
de vriendelijke manier waarop we in het NKI-AvL de
patiënten tegemoet kunnen treden heel uitzonderlijk. Die communicatiewijze loopt dwars door de
hele organisatie heen en komt ook tot uiting in de
onderlinge samenwerking. Een jonge collega – net
van de opleiding – zei laatst het een verademing te
vinden dat niemand in het NKI-AvL probeert een
ander vliegen af te vangen. Tijdens mijn eigen opleiding was er een constante competitiestrijd tussen de
studenten. Dat houdt je wel wakker en bij de les,
maar het is heel vermoeiend. Verder kun je in het

M

Jan Schornagel werd op 15 juli 1946 geboren in Arnhem. Hij
begon zijn carrière in het toenmalige Academisch Ziekenhuis
Fotografie: NKI-AvL Ziekenhuis

et het vertrek van Evert Bais,
Wim ten Bokkel Huinink en
Jan Schornagel verliest het NKI-AvL
in korte tijd in totaal maar liefst 89
jaar relevante ervaring in de medische oncologie. Hoe vangt de Amsterdamse kliniek dat op? Volgens de
internist-oncologen zelf is dat geen
enkel probleem. Bais wordt opgevolgd door dr. A.M. Bergman. ‘Een
internist-oncoloog met heel wat
betere papieren dan ik.’ Voor
Schornagel komt dr. G.S. Sonke in de
plaats. ‘Een jonge internist die hier
kwam voor zijn aantekening medische oncologie, maar die zo getalenteerd bleek te zijn, dat we hem hebben gehouden.’ En het werk van Ten
Bokkel Huinink wordt overgenomen
door de zittende collega’s. ‘Maar ik
had dan ook niet echt een eigen
winkel.’
Bescheidenheid siert de mens. Maar
dat deze internist-oncologen met hun
vertrek een fiks gat achterlaten, mag
niettemin voor iedereen duidelijk
zijn. Alle drie hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ont-

wikkeling van de medische oncologie en dat is een uitstekende reden
om ze nog eenmaal voor het voetlicht te halen.

Utrecht en was daar van 1984 tot 1990 hoofd van de afdeling
Oncologie. In 1990 maakte hij de overstap naar het NKI-AvL,
alwaar hij een positie aanvaardde als internist-oncoloog.
Tussen 1994 en 1997 was hij voorzitter van de medische staf.
Schornagel publiceerde meer dan 120 bijdragen in peer-

reviewed vakbladen.
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NKI-AvL werken met de vinger aan de pols van de wereldliteratuur.
Iedereen is erop gebrand nieuwe ontwikkelingen toe te passen en dat
lijkt een bepaald type patiënten aan te trekken. Patiënten aan wie je
heel goed kunt uitleggen wat een onderzoek behelst en waarom je het
op hen wilt toepassen. Ik kan dit overigens niet hardmaken, maar ik
heb wel altijd het gevoel gehad dat het zo is.’
Ten Bokkel Huinink zag tijdens zijn diensttijd in het Militair
Hospitaal vrij veel jonge mannen met testiscarcinoom. ‘Toen ik daarna in het NKI-AvL kwam, was net in de Verenigde Staten een nieuwe
behandeling ingevoerd en die nam het ziekenhuis direct over’, vertelt
hij. ‘En nog geen jaar later volgde cisplatine, dat echt een enorme
invloed had op de overlevingskans van deze patiënten.’ Een levenslange liefde voor fase-I- en vooral fase-II-onderzoek was bij hem
geboren.
Goede beslissing
Bais is ‘slechts’ 21 jaar aan het NKI-AvL verbonden geweest. Hij werkte eerst een paar jaar in Afrika en startte pas op 31-jarige leeftijd de
internistenopleiding. Toen hij daarmee klaar was, was er nauwelijks
werk. ‘Ik kwam in het NKI-AvL als arts-assistent en ging gaandeweg
steeds vollediger meedraaien. Dus bleef ik. En dat was een goede
beslissing. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van werken in
dienstverband. Je hebt geen sores en je inkomen heeft geen invloed
op de inhoud van je werk. De zorg hoort geen markt te zijn, vind ik.
Je wordt geen arts om veel geld te verdienen. Dat die marktwerking
er uiteindelijk toch is gekomen, heeft overigens geen invloed gehad
op mijn beslissing om te stoppen. Direct na mijn opleiding wist ik al
dat ik op tijd wilde uitstappen. Ik wilde niet toekijken hoe de kwaliteit in mijn laatste werkzame jaren langzaam minder zou gaan
worden.’
Bais beschouwt zichzelf als clinicus en niet als wetenschapper. ‘Toen
ik begon, deden de internisten nog alles. De specialisaties en subgroepen kwamen later pas. Ik richtte me vooral op schildkliercarcinoom, gynaecologische en urologische tumoren. En achteraf kan ik
zeggen: ik had me geen betere werkplek kunnen wensen.’
Veel hoogtepunten
Mensen die zulke lange carrières achter de rug hebben binnen één
discipline, hebben er geen moeite mee enige hoogtepunten uit hun
geheugen op te diepen. ‘Dat zijn er veel’, zegt Schornagel. ‘Ik houd wel
eens een voordracht over 30 jaar mammacarcinoomonderzoek en
wijs dan op de enorme stappen die zijn gezet in de ontwikkeling
daarvan. Dat is interessant en inspirerend en ik ben er allemaal bij
geweest. Ik was één van de eersten die tamoxifen voorschreef. Voor
gemetastaseerd testiscarcinoom geldt hetzelfde. Gaandeweg konden
we steeds meer mensen daarvan genezen. Ook in operatief ingrijpen
is enorme winst geboekt, zag ik bij mijn collega’s. Als je vroeger de
gevolgen van de behandeling van mammacarcinoom zag, liepen de
rillingen over je rug. Later werden die ingrepen meer besparend en is
de bestraling verfijnd. Het overkomt me wel eens dat ik denk: aan
welke zijde is deze vrouw geopereerd? Ook de procedure voor de
schildwachtklier is een enorme verbetering. De armfunctie blijft nu
behouden en de patiënt is pijnvrij.’
Ten Bokkel Huinink is vooral trots op het feit dat hij altijd veel
geneesmiddelonderzoek heeft kunnen entameren, wat zelfs tot een
eigen research-unit heeft geleid. ‘Daardoor hebben we een grote
groep mannen met testiscarcinoom kunnen behandelen en dat is een
geweldig succesverhaal geworden’, zegt hij. Prof. dr. H.M. Pinedo
heeft toen de visie gehad een samenwerkingsverband te stichten in
Nederland voor de behandeling van ovariumcarcinoom. ‘Dat heeft
geleid tot twee grote publicaties waaraan ik heb bijgedragen en waar17
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Wim ten Bokkel Huinink werd op 10 februari
1943 geboren in Tiel. Hij begon in 1961 zijn
medische opleiding aan de Universiteit van
Amsterdam, waar hij ook zijn specialisatie
deed. De overstap naar het NKI-AvL volgde in
1975. Hij bleef daar tot het einde van zijn
carrière actief als internist-oncoloog. De lijst
met wetenschappelijke artikelen tussen 1978
en 2000 waarvan hij hoofd- of coauteur was, is
schier eindeloos.

mee we voor het eerst hebben bewezen
dat cisplatine ook bij deze aandoening
meerwaarde heeft. Hierdoor ben ik altijd
veel ovariumcarcinoompatiënten blijven
behandelen.’
Bais zegt niet slechts één specifiek hoogtepunt te kunnen noemen. Heel mooi
vindt hij de ontwikkeling en komst van
trastuzumab en van de anti-emetica.
‘Vroeger kwam het geluid van patiënten
op de dagbehandeling die lagen over te
geven je al van verre tegemoet’, herinnert hij zich. ‘Dat was verschrikkelijk.
Nu zitten de patiënten er rustig met de
laptop op schoot wat werk te doen. En
een onbetwist hoogtepunt is de ontwikkeling van de adjuvante therapie.’
Enkele zwarte bladzijden
Hoogtepunten bestaan alleen bij de
gratie van dieptepunten. ‘Er zijn altijd
wel wat rimpels op het water’, zegt
Schornagel gelaten. ‘De discussie over de
kosten van nieuwe geneesmiddelen bijvoorbeeld. Maar ik zie dat we daar wel
uitkomen.’
Ten Bokkel Huinink is meer expliciet. ‘Ik
herinner me terdege een onderzoek in
Spanje met thioproline’, vertelt hij. ‘Dit
middel zou het membraan van de kankercel dusdanig beïnvloeden, dat de hele
maligniteit ervan werd teruggedraaid.
We hadden in die tijd een erg leuke
internationale onderzoeksgroep en
daarin liet een Spaanse arts op een gegeven moment dia’s zien van de meest vreselijke kankers die hij met
thioproline had behandeld. Ik weet nog dat ik toen dacht: als dit waar
is, ben ik volgend jaar werkeloos. We stemden in met een tweede
onderzoek om ook zelf te kunnen zien hoe goed thioproline werkte.
Tot onze verbazing bleek het middel bij ons helemaal niet het beoogde effect te sorteren. En die verbazing maakte plaats voor woede toen
we moesten toezien dat een publicatie van onze bevindingen in The
Lancet door de redactie werd geweigerd, terwijl die Spaanse arts in
hetzelfde tijdschrift wel over zijn bevindingen had mogen publiceren.
Tegen die beslissing hebben we toen geprotesteerd door collectief
onze abonnementen op het tijdschrift te beëindigen.’
Ook Bais noemt als voorbeeld twee onderzoeken met zeer tegenstrijdige resultaten. Hij vertelt: ‘Ik herinner me levendig een onderzoek
naar de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom met een
hoge dosis chemotherapie, gevolgd door beenmergtransplantatie.
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Evert Bais kwam op 23 november 1947 ter wereld in het Indonesische Medan. Hij volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, werkte vervolgens 3 jaar in de
lepra- en tuberculosebestrijding in Tanzania en kwam daarna terug naar Nederland om zijn opleiding inwendige geneeskunde te voltooien. Hij werkte 1 jaar als chef de
clinique inwendige geneeskunde in het Majella Ziekenhuis in Bussum, maar maakte al snel de overstap naar de medische oncologie in het NKI-AvL Ziekenhuis.

Een wetenschappelijk onderzoek op dit gebied had in de Verenigde
Staten voor veel ophef gezorgd, omdat vrouwen ermee zouden kunnen genezen. Vanuit het NKI-AvL is toen in goede samenwerking met
een aantal Nederlandse oncologen hierover een gerandomiseerde
studie opgezet, die glashard aantoonde dat de eerder geschetste resultaten helemaal niet werden behaald.’
Goede naam Nederland
Zowel Schornagel als Bais zijn het erover eens dat Nederland internationaal een goede naam heeft in de oncologie. ‘Medische oncologie
is een jong specialisme’, zegt Schornagel. ‘Onze generatie is er één
geweest van mensen die elkaar vertrouwen en die bereid zijn samen
onderzoek te doen en kritisch te kijken naar de resultaten. Door die
samenwerking hebben we sneller studies kunnen doen dan andere
landen, waar de onderlinge competitie groter was.’
19

Bais is het hiermee eens. ‘We leveren zeer solide werk’, zegt hij. ‘We zijn
bevlogen en goed in samenwerking. Collega’s kennen elkaar.’ Maar Ten
Bokkel Huinink vraagt zich af of Nederland tegenwoordig nog wel zo’n
sterke positie heeft. ‘We hebben helemaal niet meer zulke goede onderzoeksresultaten en staan ook niet meer zo hoog in de ranglijst’, vindt hij.
‘In het verleden hadden we een kleine groep mensen die elkaar goed
kennen. Nu is de medische oncologie echt een vakgebied geworden. Dat
is uiteraard heel mooi, maar samenwerking is dan minder gemakkelijk.’
Schornagel kan zich hierbij wel wat voorstellen. ‘We moeten ons zorgen maken over de exponentieel toenemende bureaucratie’, zegt hij.
‘Vooral de Europese regelgeving is van een verstikkend niveau. Het
aantal overbodige regels dat onder het mom van veiligheid wordt ingevoerd, is zorgwekkend.’ Maar Bais ziet het minder somber in. Hij zegt:
‘Als het klimaat onder de collega’s goed blijft, kunnen we de kwaliteit
handhaven. Het karakter en de sfeer die het NKI-AvL 30 jaar geleden
kenmerkten, zijn er ook nu nog. En dat geldt voor heel oncologisch
Nederland.’
Kosten en concurrentie
De discussie over de vergoeding van de dure geneesmiddelen zien ze
alle drie wel als een punt van zorg. Bais is hierover genuanceerd. ‘Het
is reëel dat je hierin ergens een grens trekt, zeker als het om palliatie
gaat. Maar trek die grens maar eens’, stelt hij. Ten Bokkel Huinink
zegt heel gefrustreerd te zijn geweest door de hele discussie. ‘Ik stond
samen met anderen aan de wieg van de ontwikkeling en introductie
van paclitaxel,’ zegt hij, ‘maar moest vervolgens toezien dat we het
vanwege de hoge kosten niet mochten voorschrijven. Voor topotecan
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geldt hetzelfde verhaal. Ik kijk daar met afschuw op terug. Maar
gelukkig heeft de commissie BOM onder voorzitterschap van
internist-oncoloog prof. dr. P.H.B. Willemse heel veel goeds gedaan.’
Schornagel beaamt dit volmondig.
De komende jaren
Zelf hoeven de heren zich niet meer druk te maken over de toekomstige ontwikkelingen in de medische oncologie. En hun antwoorden
op de vraag wat ze de komende jaren gaan doen, maken duidelijk dat
ze dit ook echt niet van plan zijn. Schornagel wil vooral dingen gaan
doen waarvoor hij jarenlang nooit tijd heeft gehad: lezen, reizen, naar
muziek luisteren en voorzitter worden van de roeivereniging. ‘Ik ben
wel net SCEN-arts geworden’, voegt hij daaraan toe. ‘Ik zocht één
bezigheid binnen de medische professie die ik nog een paar jaar kan
blijven doen. En misschien ga ik Italiaans leren.’
Ten Bokkel Huinink had zich al voor zijn vertrek voorgenomen echt
een streep te trekken onder zijn medische carrière. ‘Ik heb heerlijk
gewerkt, ik vond het heel bijzonder en leuk, maar je leeft er tóch naartoe. Ik heb 33 jaar gewerkt en nu ben ik klaar.’ Op het moment dat hij
dit zegt, is hij net terug van een uitgebreide vakantie.
Bais blijft nog tot het einde van het jaar voorzitter van de LAD; de
werknemersorganisatie voor artsen in dienstverband. En daarna?
‘Niets’, zegt hij. ‘Reizen, klussen, achterstallig onderhoud aan het huis
doen. Maar vooral onthaasten. Rustig een boek lezen. Daar heb ik
voor het eerst in pakweg 10 jaar weer eens tijd voor.’
Frank van Wijck, wetenschapsjournalist
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Thoraxoncologie,
volgroeid in een paar decennia
Het is nuttig stil te staan bij het feit dat er sinds 1985 een fulltime longarts (Nico

nieuwe stafleden in de thoraxgroep de longartsen Michel van den Heuvel en

van Zandwijk) in het AVL is, mede dankzij de inspanningen van Piet Borst, en

Wieneke Buikhuisen, de chirurgen Michel Wouters en Johanna van Sandick en de

dat de research in de thoracale oncologie crescendo is gegaan. Al in het begin

radiotherapeut Joost Knegjens. Recentelijk zijn daar nog bijgekomen chirurg Koen

der 90er jaren verschijnen er twee publicaties in het New England Journal of

Hartemink en longarts Wanda de Kanter. De samenwerking met de diagnostische

Medicine (Caro Schaake-Koning met RT+CDDP en Sjoerd Rodenhuis met KRAS in

disciplines wordt geïntensiveerd conform de multidisciplinaire traditie van het

Adenocarcinoma), beide een product van ‘translational research’. Ook relevant

AVL.

is het feit dat het AVL een steeds belangrijker rol in Europees verband gaat

De keuze in de 80er jaren om thoraxoncologie toe te voegen aan de specialismen van

spelen via voorzitterschappen van de EORTC Lung and Radiotherapy Groups. De

het AVL heeft een belangrijke stimulans gegeven en heeft het instituut voorbereid

longkankergroep breidt zich relatief snel uit en de wetenschappelijke aanpak van

op haar belangrijke taak van morgen. De organisatie van de International

de thoraxoncologie in het AVL wordt verder versterkt door de komst van Otilia

Mesothelioma Interest Group in 2010, de World Conference on Lung Cancer in

Dalesio, jarenlang een van de belangrijke statistici van de EORTC Longgroep; via

2011 en de jaarlijkse nationale Koepelkerksymposia kunnen beschouwd worden

haar bemiddelende rol wordt het AVL het data-centrum voor de NVALT.

als (inter)nationale waardering voor de activiteiten van de thoraxoncologie.

De eerste Nederlandse richtlijnen voor diagnostiek van het longcarcinoom worden

Paul Baas is benoemd tot bijzonder hoogleraar Pulmonale Oncologie in 2011,

mede onder leiding van Nico van Zandwijk opgesteld, alsook de compensatie-

verbonden aan het AMC. Van Ton Zwijnenburg eind jaren tachtig tot en met

regeling voor asbestslachtoffers (via Gezondheidsraad). Jarenlang draagt het AVL

Ingrid Kappers in 2013, hebben meerdere promovendi hun onderzoek afgerond

bij aan toekomstscenario’s voor de oncologie in Nederland (toekomstverkenningen

met een proefschrift (Hugo Schouwink, Ingrid van Geel, Martijn Triesscheijn).

van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid). Vele wetenschappelijke publicaties

Met de komst van Egbert Smit per 1 oktober 2014 (hoogleraar longziekten aan de

verschijnen. Zeer belangrijk is het multidisciplinaire karakter van de thorax-

VU) bestaat de groep longartsen uit 6 stafleden en twee longartsen-promovendi,

oncologie en de daaraan verwante research. Samen met de komst van andere

Josine Quispel en Willemijn Engelsman. De thoraxoncologie floreert en in het

longartsen (Paul Baas en later Sjaak Burgers) en radiotherapeuten (José Belderbos

kader van innovatie zijn er nauwe banden ontwikkeld met collega-onderzoekers

en Rick Haas) is de thoraxchirurgie met Johan van Mourik en Houke Klomp

in het researchgebouw.

verder versterkt. Na het vertrek van Van Zandwijk en Van Mourik komen als
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De thoraxgroep bestaande uit: Michel Wouters, Michel van den Heuvel, Wieneke Buikhuisen, Sjaak Burgers, Houke
Klomp, Albert Olijve, Nico van Zandwijk, Paul Baas, José Belderbos, Babs Reighelt (staand), Rick Haas en Renato
Valdés Olmos (op de voorgrond) na afloop van een overleg in 2007

René van Pel (patholoog), Sjaak Burgers en Josine Quispel (longartsen), Michel Wouters en Houke Klomp (chirurgen) tijdens multidisciplinair overleg thoraxoncologie in juni 2010

Radioloog Robert Kröger en longarts Josine Quispel tijdens een sessie van het MDO thoraxoncologie in juli 2011

Paul Baas, direct na zijn inaugurele rede in september 2011

Van simpele endoscopie naar
multimodale MDL-oncologie
In de maagdarmoncologie is samenwerking in multidisciplinair verband van groot

wordt geboekt. In 1987 wordt een Nederlandse groep opgericht bestaande uit

belang, zowel in de diagnostiek als in de behandeling.

Babs Taal en de medisch-oncologen Jan Neijt (Utrecht), Cees Veenhof (AMC

In de jaren zeventig begint de belangstelling voor maagdarmaandoeningen binnen

Amsterdam) en Geert Blijham (Maastricht), die elkaar leerden kennen bij de

de oncologie toe te nemen. Aanvankelijk gaat het vooral om oplossingen zoeken

EORTC. Een doorbraak ontstaat pas in 1990 met adjuvante behandeling bij het

voor klachten en complicaties, zoals radiatieschade van het rectum of dunne darm

coloncarcinoom met de publicatie van Moertel in de N Engl J Med. Na een bezoek

na bestraling voor cervixcarcinoom. Aan tumoren van maag of colon was weinig te

van Babs Taal en de chirurg Frans Zoetmulder aan het National Cancer Institute in

doen, behalve als het op tijd werd vastgesteld en de chirurg er iets aan kon doen.

Washington, DC, wordt de eerste grote Nederlandse trial opgezet over adjuvante

Vroegdiagnostiek in de vorm van darmpoliepen opsporen of screening bij erfelijke

behandeling bij coloncarcinoom, de NACCP-studie, een voorloper van de DCCG-

belasting voor coloncarcinoom zijn nog altijd belangrijk. Voor gemetastaseerd

groep die later verschillende trials in Nederland coördineert op het gebied van

colon- en maagcarcinoom bestond niet veel meer dan 5-Fluorouracil, een middel

colorectaal carcinoom. Het was heel bijzonder dat de chemotherapie via de MDL-

dat in slechts 20% enige verbetering opleverde. In andere situaties was een goede

afdeling werd gegeven, maar gezien de ervaring en de aantekening medische

palliatie het doel. Vanaf 1978 wordt het inbrengen van een endoprothese door een

oncologie van Babs Taal was dat een natuurlijke ontwikkeling. De latere MDL-

obstruerend slokdarmcarcinoom door Frieda den Hartog Jager ontwikkeld samen

artsen hebben ook een volledige opleiding tot internist gevolgd, zodat zij snel

met het AMC waar zij ook voor 50% werkte. Het leidt tot de eerste publicatie in

ervaring hebben met chemotherapie.

een belangrijk internationaal tijdschrift. In 1982 wordt Babs Taal aangesteld, die

Na het overlijden van Frieda den Hartog Jager in 1990 op nog geen 50-jarige

voor 50% de gastroenterologie en 50% de medische oncologie gaat versterken.

leeftijd, neemt Babs haar werk in de MIBG-werkgroep over. Het wordt een

Na haar komst worden meerdere artikelen geschreven over de endoscopische

vruchtbare multidisciplinaire samenwerking met verschillende artikelen over

aspecten van metastasen van het mammacarcinoom in het maagdarmkanaal,

MIBG bij carcinoide tumoren met de nucleair geneeskundigen Hoefnagel en Valdés

de differentiaaldiagnose van sigmoid- en ovariumcarcinoom, de vormen van

Olmos. Ook wordt basaal werk verricht met een muizenmodel op de afdeling

melanoom in de slokdarm en maag, en stents bij slokdarmfistels.

experimentele oncologie van de bioloog Lou Smets. Dit resulteert in vele artikelen

Eind jaren ’80 worden de eerste AVL-protocollen geschreven over chemotherapie

en een toestroom van carcinoid patiënten naar het AVL. Dit is de voorloper van de

bij gemetastaseerd maag- en coloncarcinoom, waarmee langzaam vooruitgang

NETgroep (neuroendocriene tumoren, een zeldzame vorm van kanker). Dit
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initiatief groeit uit tot een groep specialisten van verschillende disciplines met veel

de verschillende types maagcarcinoom, zoals linitis plastica, en het NHL van de

ervaring. In 2005 promoveert de internist Hanneke Zuetenhorst op dit onderwerp

maag. Steeds belangrijker wordt ook de lokale lymfklierstagering voor het bepalen

tijdens haar stage oncologie in het AVL. In 2007 volgt het proefschrift ‘Bayesian

van de optimale therapie. Met de lineaire EUS-scoop wordt het ook mogelijk

networks for clinical decision support’ van Marcel van Gerven in samenwerking

een punctie uit klieren in het mediastinum te nemen, wat bij stagering van

met de wiskunde faculteit van Nijmegen. Op het klinisch-chemisch laboratorium

longcarcinoom gebruikt wordt. Al snel ontstaat een hechte samenwerking met de

promoveert Tiny Korse in 2011 met haar proefschrift ‘Clinical relevance of tumor

longartsen zodat beide disciplines de techniek leren en in 2007 actief participeren

markers and epidemiology of neuroendocrine tumours’. Naast deelname aan een

in een onderzoeksprotocol van de Universiteit van Leiden. Zoals gepubliceerd

Europese adviescommissie om richtlijnen op te stellen verkrijgt de groep in 2012

in 2010 blijkt dat in de helft van een grote groep patiënten met longkanker een

het certificaat: ‘Centre of excellence’ van de ENETS (European neuroendocrine

onnodige operatie voorkomen kan worden.

tumor society).

Na de aanstelling van MDL-arts Monique van Leerdam in 2011 worden de

In 1991 komt Henk Boot als fulltime MDL-arts in het AVL werken; hij promoveert

voorbereidingen getroffen voor deelname aan de landelijke screening op

in 1997 op gastric MALT-lymphoma. De eerste gunstige ervaring met totale

coloncarcinoom, te starten in 2014. Niet alleen de endoscopie-afdeling, maar

buikbestraling wordt gepubliceerd door de radiotherapeute Marion Burgers. In de

ook de specialisten voldoen aan de strenge landelijke eisen van kwaliteit en

jaren ’90 wordt ontdekt dat de bacterie H. pylori een belangrijke rol speelt in de

deskundigheid en zijn gecertificeerd.

etiologie. Daarmee komt ook een andere behandeling in zicht: de triple therapie

Zo heeft de afdeling het pakket van behandelingsmogelijkheden enorm

met een combinatie van antibiotica.

uitgebreid: van endoscopische technieken naar targeted therapy, van mono- naar

Met de komst van de MDL-artsen Annemieke Cats in 2000 en Marianne

combinatiechemotherapie en naar diverse multidisciplinaire combinaties.

Smits in 2004 wordt de MDL-formatie vrijwel verdubbeld en worden de
behandelingsmogelijkheden uitgebreid. Er komen schema’s met chemoradiatie
voor rectum- en maagcarcinoom in nauwe samenwerking met de radiotherapeuten
en verpleegkundig specialisten. Klinische trials worden opgezet om het effect van
verschillende doseringen en combinaties na te gaan.
Meer aandacht voor erfelijkheid bij colon- en ook bij maagcarcinoom levert meer
inzicht in de genetica op. Ook wordt het AVL een centrum voor de behandeling van
GIST (gastrointestinale stroma tumoren), een zeldzame aandoening die met een
nieuwe groep medicamenten goed te behandelen is, de ‘targeted therapy’.
In de negentiger jaren introduceert men op de afdeling radiaire EUS (Endoscopische
UltraSound) om de lokale uitbreiding vast te stellen bij het oesophaguscarcinoom,
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Proefschrift Marcel van Gerven met wiskundige
modellen

Proefschrift Hanneke Zuetenhorst over NET

Frieda den Hartog Jager kijkt samen met Joep Bartelsman (AMC) door de fiber-endoscoop, 1983

Nel Blom en Babs Taal bezig met endoscopie onder röntgendoorlichting in 1995
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Endoscopisch team op het behandelcentrum in 1995

Babs Taal met CT-scanplaatjes op de lichtkast anno 1999

De MDL-artsen Henk Boot, Babs Taal, Marianne Smits en Annemieke Cats met de scopie-assistenten in 2003

Babs Taal, Marianne Smits en Tiny Korse bij poster voor ENET-congres in 2009

ORIGINAL ARTICLE: Clinical Endoscopy

Implementation of endoscopic ultrasound for lung cancer staging
Jouke T. Annema, MD, PhD, Roman Bohoslavsky, MSc, Sjaak Burgers, MD, PhD, Marianne Smits, MD,
Babs Taal, MD, Ben Venmans, MD, PhD, Hans Nabers, MD, PhD, Ben van de Borne, MD, PhD, Roland
van Balkom, MD, PhD, Tjeerd Haitjema, MD, PhD, Alle Welling, MD, Gerald Staaks, MD, Olaf
M. Dekkers, MD, PhD, Harm van Tinteren, MD, PhD, Klaus F. Rabe, MD, PhD
Leiden, The Netherlands

Background: EUS-guided FNA is currently advocated in lung cancer staging guidelines as an alternative for surgical staging to prove mediastinal metastases. To date, training requirements for chest physicians to obtain competency in EUS for lung cancer staging are unknown.
Objective: To test a training and implementation strategy for EUS for the diagnosis and staging of lung cancer.
Design: Prospective national multicenter implementation trial. Nine (chest) physicians from 5 hospitals participated in a dedicated EUS educational program (investigation of 50 patients) for the diagnosis and staging of
lung cancer. EUS outcomes of trainees were compared with those of the training center.
Setting: Four general hospitals, the national cancer center (implementation centers), and a tertiary referral center (expert center).
Patients: This study involved 551 consecutive patients with (suspected) lung cancer, all candidates for surgical
staging, who underwent EUS in 1 of the 5 implementation centers (n Z 346) or the single expert center (n Z
205). Surgical-pathological staging was the reference standard in case no mediastinal metastases were found.

NET-werkgroep met certificaat in maart 2011. Tiny Korse, Margot Tesselaar, Marcel Stokkel, Babs Taal, Wim Meijer
(West Fries Gasthuis, Hoorn), Wieneke Buikhuisen, Lisette Saveur, Loes van Velthuysen, Arend Aalbers

Results: EUS had a sensitivity of 83% versus 82% and accuracy of 89% versus 88% for mediastinal nodal staging
(implementation center vs expert center). Surgery was spared because of EUS findings in 51% versus 54% of
patients. A single complication occurred in each group.
Limitation: Surgical-pathological verification of mediastinal nodes was not available in all patients staged negative at EUS.
Conclusion: Chest physicians who participate in a dedicated training and implementation program for EUS in
lung cancer staging can obtain results similar to those of experts for mediastinal nodal staging. (Gastrointest Endosc 2010;71:64-70.)

MDL- en longartsen werken samen met de nieuwe endoscopische technieken

Abbreviations: EBUS, endobronchial ultrasound; EUS-FNA, EUS-guided
FNA; N2, metastasis in ipsilateral mediastinal/subcarinal lymph nodes;
N3, metastasis in contralateral mediastinal lymph nodes; PET, positron
emission tomography; T4, mediastinal tumor invasion.
DISCLOSURE: Supported by a grant from The Netherlands Organisation
for Health Research and Development (Zon-Mw), provided to Dr
Annema and Dr Rabe. The current study was supported within an
initiative of implementation programs aiming to investigate how
methods with proven accuracy and cost-effectiveness could be
implemented into clinical practice. Zon-Mw had no role in the design
of the study, data collection, analysis, or reporting. All authors had
full access to the data. All authors disclosed no financial
relationships relevant to this publication.
Copyright ª 2010 by the American Society for Gastrointestinal Endoscopy
0016-5107/$36.00
doi:10.1016/j.gie.2009.07.027

Lung cancer is diagnosed annually in an estimated 1.35
million people throughout the world, leading to 1.18 million deathsdmore than any other cancerdand therefore
causes a huge public health problem.1 In patients with
suspected lung cancer, assessing a tissue diagnosis and
the extent of the disease is crucial for both prognosis
and treatment planning. Patients with proven non-small
cell lung cancer without evidence of regional and distant
metastases (stages I and II) are preferentially treated
with surgical resection of the tumor-containing lobe.2 In
the presence of mediastinal nodal metastases (stage III),
multiple-modality treatment is indicated.3 In the initial
work-up of patients with suspected lung cancer, imaging
with CT and, increasingly, 18-fluorodeoxyglucose positron
emission tomography (PET) is performed. Because of

64 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY Volume 71, No. 1 : 2010

Uitreiking certificaten aan Centres of Excellence tijdens ENETS conferentie in Kopenhagen, 2012.
v.l.n.r.: Dermot O’Toole (ENETS Project coördinator, Dublin), Christoph Auernhammer (München), Andrea Frilling
(Londen), Babs Taal (AVL), Philippe Ruszniewski (bestuurslid ENETS, Parijs) en Bertram Wiedenmann (bestuurslid
ENETS, Berlijn)

Proefschriften: MIBG-onderzoek op het gebied van carcinoid

www.giejournal.org
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Neurologie
Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw verzorgen de neurologen van het Onze

onderzoek heeft geleid tot vele publicaties in vooraanstaande tijdschriften (o.a. J

Lieve Vrouwe Gasthuis de neurologische zorg voor de patiënten die in het AVL

Natl Cancer Inst 2006;98:1742-5) en diverse proefschriften:

in de Sarphatistraat behandeld worden. Na verhuizing naar de locatie aan de

•

Plesmanlaan krijgen twee neurologen van het nabijgelegen Slotervaartziekenhuis

Universiteit van Amsterdam, 1992

een deeltijdaanstelling in het AVL: eerst Bram Ongerboer de Visser, vervolgens

•

ook Jaap van der Sande. Bram vertrekt in 1984 om later hoogleraar te worden aan

breast cancer patients. Universiteit van Amsterdam, 2002

de UvA. Hij wordt in het AVL opgevolgd door Willem Boogerd. In 2007 gaat Jaap

•

van der Sande met pensioen; hij wordt opgevolgd door Dieta Brandsma, de eerste

implications for treatment of brain tumors with taxanes. Universiteit van

vrouwelijke neuroloog in het AVL.

Utrecht, 2004

In de afgelopen 40 jaar namen de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling

•

voor patiënten met neuro-oncologische aandoeningen enorm toe. De belastende

chemotherapy in breast cancer patients. Universiteit van Amsterdam, 2006

röntgenonderzoeken, zoals een ventriculogram en myelogram, zijn soms moeilijk

•

te interpreteren. De nucleaire hersenscans en daarna de geavanceerde CT- en

Nijmegen: Radboud Universiteit, 2009

MRI-scans zijn een enorme aanwinst in de diagnostiek.

•

Bij de behandeling speelt een verbetering in de radiotherapeutische technieken een

functioning; a study in postmenopausal breast cancer patients. Universiteit

belangrijke rol. Het promotieonderzoek van de neuroloog Willem Boogerd maakt

van Amsterdam, 2010

Schagen SB. Cognitive functioning following chemotherapy: a study in

Kemper EM. Inhibition of P-glycoprotein at the blood-brain barrier:

Kreukels BPC. Information processing and brain activity after adjuvant

Dorresteijn LDA. Radiation induced vascular disease and ischemic stroke.

Schilder CMT. Effects of tamoxifen and exemestane on cognitive

duidelijk dat de belastende intrathecale behandeling via een Ommaya-reservoir

Dieta Brandsma en Willem Boogerd verzorgen sinds 2008 de erkende opleiding

of via lumbaalpunctie met chemotherapie lang niet altijd nodig is. Aangezien bij

neuro-oncologie in het kader van de opleiding neurologie. Acht jonge neurologen

hersen- en leptomeningeale metastasen de bloed-hersenbarrière doorlaatbaar

hebben inmiddels hun stage neuro-oncologie in het AVL gelopen. Per einde 2013

is geworden voor allerlei stoffen, zijn ze te behandelen met systemische

is de neuro-oncologie van het Slotervaartziekenhuis door het AVL overgenomen.

chemotherapie. Onderzoek naar modulatie van de bloed-hersenbarrière wordt
verricht in samenwerking met de onderzoeker Olaf van Tellingen en de apothekerfarmacoloog Jos Beijnen. Tevens wordt duidelijk uit samenwerking met de neuropsychologe Sanne Schagen dat behandeling met chemotherapie invloed heeft op
de hersenfunctie, met name op het concentratievermogen en het geheugen. Dit
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Boogerd W. Central nervous system involvement in breast cancer.

Bram Ongerboer de Visser

Jaap van der Sande

Willem Boogerd

Dieta Brandsma
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Multidisciplinaire
samenwerking
Vanaf de oprichting van het AVL is de multidisciplinaire samenwerking essentieel.
Dat geldt zowel voor de grote visite op zaal, wanneer internist, radiotherapeut
en chirurg samen met de zaalartsen en de verpleegkundige staf de ronde doen,
maar ook tijdens het poliklinisch spreekuur waar de internist makkelijk even
binnenloopt bij de chirurg of radiotherapeut om te overleggen of om samen de
patiënt te zien. Alle aspecten van diagnostiek en behandeling komen zo aan bod,
hetgeen de patiëntenzorg ten goede komt. Multidisciplinair werken vermeerdert
de kennis en voorkomt kokervisie. Het heeft ook een opleidingsaspect: men leert
van elkaar, vult elkaar aan en stimuleert elkaar.

Radiotherapeuten, internisten en verpleegkundig specialist, Ria Dubbelman (rechts), tijdens een
chemoradiatie bespreking in de oude bestuurskamer, 2e verdieping Plesmanlaan, ca. 1995

Innovatief is de woensdagmiddagbespreking: het hele ziekenhuis ligt stil, geen
spreekuren, geen ingrepen. Tijdens deze overkoepelende patiëntenbespreking
wordt met alle (deel-)specialisten overlegd voor een juiste diagnose en
optimale behandeling. In 2000 vervalt de woensdagmiddagbespreking en vindt
multidisciplinair overleg (MDO) per tumorsoort verspreid over de week plaats,
waarbij ook de klinisch fysici en paramedici zijn betrokken. Het aantal patiënten
is inmiddels te groot om allemaal op één middag te bespreken, maar ook is er
meer specialistische kennis nodig om uit de vele mogelijkheden voor diagnostiek
en behandeling per patiënt een juiste keuze te maken. In 2013 zijn in het AVL
44 van deze MDO’s actief waarbij stafleden van alle disciplines betrokken zijn.
Vanuit de MDO’s worden ook behandelingsrichtlijnen opgesteld in nationaal en
internationaal verband.
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Vergaderschema van een aantal multidisciplinaire tumorwerkgroepen in het AVL

Multidisciplinair overleg thoraxoncologie, herkenbaar in beeld: Sjaak Burgers (li), Claudette Loo (mi) en Josine
Quispel-Janssen (re), 2013

Beoordeling coupes bij een sessie van de lymfoomgroep : Martijn Kerst, Joke Baars en Jan-Paul de Boer
(internisten) en Hester van Boven en Daphne de Jong (pathologen), 2011

Multidisciplinair overleg MDL, rond de tafel v.l.n.r. met de klok mee: Michelle Versleijen, Jan de Vries, Sjoerd Bruin,
Yvonne Budde, Annemieke Cats, Henk Boot; achter Henk (op de rug gezien): Jolanda van Dieren en Wieke Verbeek;
staand: Luc Dewit, 2015

Multidisciplinair mamma-overleg, aan tafel v.l.n.r.: Gabe Sonke, Marie-Jeannne Vrancken Peeters, Hester Oldenburg,
Marieke Straver, Nicola Russell, Govert Salverda, Leonie Woerdeman, Joris Hage, Wouter Vogel, Gonneke WinterWarnars, Jacqueline Stouthard; op de rug gezien: Natalja Leeuwis-Fedorovich en Jelle Wesseling; linksboven in beeld
de verpleegkundig specialisten: Hanna van der Pol, Victoria Skinner, Corine Veenstra en Marjo Holtkamp, 2015
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Het Rode Boekje,
standaardisering therapieprotocollen
Het hoofd van de kliniek in de eerste decennia van het AVL, de chirurg Wassink,

Roussy. Daar wordt het behandelingsplan opgesteld in comités, die werken aan de

is overtuigd van het belang van vaste therapieschemata voor de te behandelen

hand van schriftelijk vastgelegde behandelingsprotocollen.

tumorsoorten, afhankelijk van het stadium bij de aanvang van de behandeling.

Vanaf 1964 vinden er tweewekelijks bijeenkomsten plaats van de volledige staf

‘Alleen dan kunnen wij het effect van een bepaalde therapie beoordelen’, betoogt

van het AVL om richtlijnen op te stellen per tumortype (b.v. mammacarcinoom,

hij bij herhaling.

cervix uteri carcinoom of mondholtecarcinoom) om de optimale therapie vast te

Tot na de Tweede Wereldoorlog is de staf van behandelaars nog klein en door het

stellen. Door een specialist, die werkt op het gebied van het gekozen tumortype,

sterk dirigerend optreden van Wassink is het niet moeilijk standaardafspraken

wordt een gedetailleerd overzicht voorbereid. Na soms felle discussies, waarbij ook

over de therapie te maken.

orgaanspecialisten uit andere gebieden hun mening uiten, wordt een communis

Dit verandert in de periode van groei van het AVL in de jaren ’50 en ’60 van

opinio bereikt. Het geheel wordt geregisseerd door de afdeling documentatie en

de 20e eeuw. Door forse stafuitbreiding en veel nieuwe ontwikkelingen in de

registratie, die onder leiding staat van de registratie-arts O.A. van Dobbenburgh.

kankerbehandeling lopen de meningen soms uiteen zodat ook de behandelingen

Na enkele jaren van deze voorbereidingen wordt de therapieklapper samen-

op details kunnen verschillen per specialist.

gesteld, het zogenoemde ‘Rode Boekje’, een in zakformaat, losbladig in een

Soms zijn de verschillen zo groot, dat men maatregelen neemt om een en ander

ringband geordend overzicht van alle behandelingsaspecten. Het was het credo

te uniformeren op grond van literatuurgegevens en eigen ervaringen. Vanaf

van het instituut.

eind vijftiger jaren worden alle (klinische) patiënten wekelijks besproken in een

Door het losbladig systeem kunnen tussentijdse verbeteringen, wijzigingen en

bijeenkomst van de volledige staf van specialisten, waarbij besloten wordt tot een

aanvullingen gemakkelijk worden aangebracht. In inleidende hoofdstukjes wordt

behandelingsplan. Deze voorloper van de medical audit voorkomt dat te veel wordt

de indeling van de in het AVL gehanteerde status, de ziektegeschiedenis, toegelicht

afgeweken van algemeen aanvaarde afspraken betreffende de optimaal geachte

en worden algemene punten betreffende het documenteren van anamnese,

behandeling. Men volgt daarbij niet het systeem van het Verenigd Koninkrijk, waar

onderzoek, pathologische anatomie, therapie en follow-up besproken.

in de kankerklinieken de consultant de baas is en bepaalt welke therapie de patiënt

Bij de behandeling van de verschillende tumorsoorten worden deze aspecten

zal ondergaan. Overleg met andere specialisten wordt belangrijk gevonden dus

uiteraard gedetailleerd vermeld, met daarbij de te hanteren stadiumindeling

kiest men voor de organisatievorm van het grote Franse kankerinstituut Gustave
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volgens het TNM systeem van de UICC.

In een aantal aanhangsels worden

de protocollaire geneeskunde verder, mede door de trials, de grote nationale

problemen en richtlijnen die betrekking hebben op meerdere tumorlokalisaties

en internationale gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van de

(zoals pijnbestrijding, dubbeltumoren, wondverzorging etc.) behandeld.

behandelingen. De instructies voor onderzoek en therapie worden daarbij vaak nog

In 1982 wordt de derde gereviseerde uitgave ook in groter formaat uitgevoerd,

gedetailleerder. Ook buiten het prospectieve onderzoek zijn er thans voor vrijwel

die een plaats krijgt op de bureaus van de polikliniek en werkkamers van de

ieder tumortype behandelingsprotocollen, die regelmatig worden bijgesteld op

specialisten en assistenten. De redactie voor deze revisie berust bij de internist

basis van eigen onderzoek, consensusbesprekingen en/of literatuuronderzoek, in

Somers en bij de registratiearts Van Dobbenburgh en datamanager Anneke Wals

het bijzonder systematic reviews en meta-analyses.

van de registratieafdeling.

Naast richtlijnen voor behandeling in het AVL zijn er multidisciplinaire groepen

Onder redactie van Joke Baars verschijnt in 1995 het ‘Cytostaticawerkboekje’

die richtlijnen opstellen voor de regio, zoals het IKA, of in landelijk verband.

met richtlijnen voor het voorschrijven van chemotherapie en het behandelen
van diverse tumorsoorten. Een tweede versie wordt in 1998 uitgegeven onder de
naam ‘Chemotherapierichtlijnen’ en een derde versie in 2002 onder de naam
‘Chemotherapierichtlijnen en richtlijnen voor ondersteunende en palliatieve
zorg’. Veel internisten en arts-assistenten binnen en buiten het AVL maken
hiervan gebruik ondanks protesten tegen een dergelijk ‘kookboek’ voor de
medische oncologie dat bovendien al bij verschijnen verouderd zou zijn. Nu
wordt één keer per maand een richtlijn besproken op het gebied van de medische
oncologie of algemene interne geneeskunde en op intranet gepubliceerd in de
richtlijnenmap. Het onderwerp wordt voorbereid door een internist in opleiding
tot oncoloog onder supervisie van betrokken stafleden. Het doel is ook buiten
studieverband een zo goed mogelijke behandeling aan te bieden volgens de meest
recente kennis waarbij uiteraard de behandeling altijd aangepast kan worden aan
de patiënt zelf. Er wordt ook gebruik gemaakt van de algemene richtlijnen zoals
deze gepubliceerd staan op www.oncoline.nl en de websites van verschillende
organisaties zoals de HOVON, ESMO, EHA, ASH en ASCO.
In de 21e eeuw nemen de ontwikkelingen in de kankerbehandelingen een
grote vlucht. Mede door de trend naar meer ‘personalized therapy’ wordt het
samenbrengen van richtlijnen in één therapieklapper lastig. Toch intensiveert
Dr. O.A. van Dobbenburgh ontvangt bij zijn afscheid het Leeuwenhoekmicroscoopje uit handen van wetenschappelijk directeur prof. dr. F. Cleton
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Joke Baars, internist

Renier. Somers, internist

Het Rode Boekje in witte-jaszakformaat en in bureauformaat

Het internistisch
arsenaal

Ook bij niercelcarcinoom blijkt de immunologische aanpak met Interferon-alpha
een bescheiden effect te kunnen hebben.
Na verdere ontrafeling van de tumorprocessen blijkt targeted therapy, meer
gerichte therapie, mogelijk te zijn met ook betere resultaten. Zo zijn er sinds de
jaren 2000 vele monoclonale antibodies (mabs) ontwikkeld, maar ook belangrijke
tyrokinaseremmers (nibs) zoals erlotinib, gefitinib. De groep van internist-

De eerste internisten werkzaam in de oncologie hadden weinig therapeutische

farmacoloog Jan Schellens heeft in 2010 het olaparib, een poly(ADP-ribose)

middelen voorhanden. Pas met de klinische toepassingen van alkylerende

polymerase-1 inhibitor, uitgebreid geanalyseerd en onderzocht in tumoren van

middelen, de specifieke hormoon- en immunotherapieën en de remmers van

patiënten met erfelijk mammacarcinoom.

celreceptoren en signaaltransmitters heeft de internist een arsenaal vol middelen

Een

om kankercellen te bestrijden.

stikstofmosterd. In de Tweede Wereldoorlog werd een boot gebombardeerd

De immunotherapie begint eind negentiende eeuw met het werk van William

geladen met stikstofmosterd. Een aantal matrozen kreeg met name daling van de

Bradley Coley (1862–1936), een Amerikaans orthopedisch chirurg, die een immuun-

leukocyten. Vanwege de daling van leukocyten komt men op het idee dat het een

respons op bacteriën gebruikt als kankerbehandeling. Deze respons blijkt te

behandeling kan vormen voor lymfklierkanker. Daarna volgen andere alkylerende

berusten op een eiwit, de tumornecrosefactor die in 1975 wordt geïdentificeerd.

middelen zoals methotrexaat (MTX) en 5-fluorouracil (5-FU). Uiteindelijk

Daarna volgen de monoclonale antistoffen, die veelbelovend lijken te zijn bij de

wordt de combinatie CMF (Cyclofosfamide, MTX en 5-FU) vanaf 1977 de

adjuvante behandeling van coloncarcinoom, maar dat valt tegen.

standaardbehandeling bij mammacarcinoom, zowel in de adjuvante setting als bij

Pas in 1997 levert de anti-CD20 antistof, rituximab (Mabthera®) bij het Non-

gemetastaseerde ziekte. Het AVL participeert in vele Europese trials en ontwikkelt

Hodgkin Lymphoom een doorbraak op. Snel daarna, in 1999 komt het trastuzumab

later zelf trials zoals de hoge dosis chemotherapie met stamceltransplantatie

(Herceptin®) beschikbaar voor mammacarcinoom na de ontdekking twee

onder leiding van de internist Sjoerd Rodenhuis. De resultaten worden in 2003

decennia eerder (1979) van de rol van het HER-2/neu-gen.

gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift New England Journal of Medicine.

Bij het coloncarcinoom wordt voor het eerst in 2001 een gunstig effect gezien van

CMF is jarenlang de standaardbehandeling geweest, maar sinds de laatste

het bevacizumab, een monoclonaal antilichaam tegen VEGF (vascular endothelial

decennia zijn er veel meer en effectievere middelen beschikbaar. Internist Evert

growth factor); dit blijkt ook bij andere tumoren effect te hebben. Het is echter

Engelsman heeft veel kennis op het gebied van de hormonale therapie en CMF.

geen grote doorbraak. In 1970 doet Philip Rümke de eerste immunologische

Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het onderzoek over hormonale therapie

studies met BCG bij het melanoom. De uitkomst van de latere EORTC trial (1982)

(proefschrift in 1978 getiteld ‘Oestrogeen receptoren en hormonale behandeling

valt helaas tegen: BCG blijkt geen effect als adjuvante behandeling te geven ook

van mammacarcinoom’) en ook aan het CMF onderzoek als coördinator van een

niet in combinatie met chemotherapie. Later volgt het Interferon-alpha met

belangrijke trial van de EORTC, gepubliceerd in 1991. De hormonale therapie die

meer resultaat, hoewel zeer bescheiden.

vroeger door een chirurgische ingreep plaats vond zoals castratie, ovariectomie

aantal

cytostatica

is

ontwikkeld

via

de

oorlogsvoering

met

o.a.
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of hypofysectomie, is vrijwel geheel vervangen door medicamenteuze therapie,

eerste in 1992 in de New England Journal of Medicine.

zoals de anti-oestrogenen, progestagene stoffen en aromataseremmers.

Daarna blijkt de combinatie van chemotherapie met tegelijk radiotherapie om

Internist Peter Bruning doet in de jaren ’80-’90 basaal onderzoek naar hormonale

het effect te versterken in tal van situaties effectief, zoals bij het maag-, anus-,

factoren en onderzoek naar het effect van het hormoon aminogluthetimide, te

rectum- en cervixcarcinoom.

beschouwen als medicamenteuze uitschakeling van de bijnier, waarbij de produktie
van vrouwelijke hormonen door de bijnier geremd wordt. Dit middel wordt niet
meer gebruikt met de komst eind ’90er jaren van de aromataseremmers, die veel
specifieker werken.
Bij de behandeling van het Hodgkin-lymfoom worden voor het eerst gevallen van
curatie beschreven in 1964 met combinatie-chemotherapie zoals MOPP en in 1975
met ABVD-kuren. De resultaten van een grote EORTC-studie zijn door de internist
Renier Somers gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Journal of Clinical
Oncology in 1994. Als autoriteit op het gebied van maligne lymfomen schrijft hij
ettelijke artikelen in Nederlandstalige tijdschriften om zijn kennis te delen.
Voor de behandeling van gemetastaseerd coloncarcinoom is jarenlang alleen
5-FU beschikbaar met zeer matige resultaten; pas na 2000 komen er nieuwe
middelen die veel vaker een respons geven en voor het eerst ook een langere

Evert Engelsman, internist

Peter Bruning, internist

Frans Zoetmulder, chirurg, initiator van HIPEC-behandelingen en coördinator van de HIPEC- en de
NACCP-trial in het AVL

NACCP-trial toont verbetering in overleving bij
coloncarcinoom (Fig 4 - Taal BG, Van Tinteren H,
Zoetmulder FAN, Br J Cancer 2001;85:1437-1443)

overleving geven. In 1990 wordt de Nederlandse adjuvantstudie (NACCP) vanuit
het AVL gestart, waarbij voor het eerst gunstige resultaten worden gevonden met
chemotherapie na darmresectie (Br J Cancer 2001;85:1437-1443).
De toepassing van cisplatine betekent in 1973 een doorbraak bij de behandeling
van jongemannen met een testiscarcinoom, zodat er zelfs curatie mogelijk is bij
gemetastaseerde ziekte. Ook bij ovariumcarcinoom blijkt dit middel in diezelfde
periode een geweldige verbetering op te leveren bij dit tot dan toe chemoresistente
tumortype.
In latere jaren is het toedienen van lage doseringen cisplatine als ‘radiosensitiser’
bij gelijktijdige bestraling een enorme aanwinst bij de behandeling van het
inoperabele longcarcinoom (NSCLC). Research en klinisch onderzoek floreren
in het AVL; de radiotherapeute Caro Koning beschrijft de gunstige resultaten als
136

Somers R et al. J Clin Oncol 1994;12:279-287

Rodenhuis S et al. N Engl J Med 2003:349:7-16
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Chemo en straling:
samen sterker

therapie elkaar versterken, blijkt ook effectief bij veel andere tumoren zoals die
uitgaande van het hoofd-halsgebied, maag-darmkanaal en baarmoederhals. Rond
de eeuwwisseling wordt duidelijk dat er gunstige resultaten worden bereikt bij
gevorderd cervixcarcinoom, hoofd-halskanker en longkanker. Naast een betere
lokale tumorcontrole heeft chemoradiotherapie andere belangrijke voordelen.
Uitgebreide en vaak mutilerende operaties kunnen namelijk worden vermeden,

chemotherapie

waardoor de kwaliteit van leven zo veel mogelijk behouden blijft (zoals bij hoofd-

(chemoradiotherapie) was honderd jaar geleden al onderwerp van onderzoek zoals

hals- en anustumoren). Ook kan door de respons op chemoradiotherapie de

de radiotherapeut Gaarenstroom in 1914 tijdens zijn studiereis naar Europese

ingreep gemakkelijker worden uitgevoerd en daarmee de kans op achterlaten van

kankercentra opmerkt. De tumor lijkt gevoeliger te worden voor straling. Er wordt

tumorcellen worden beperkt. Dit geldt bij uitstek voor tumoren uitgaande van

in die tijd gebruik gemaakt van arsenicum en boorzuurcholine. Het concept van

het maag-darmkanaal. Pre-operatieve chemoradiotherapie bij slokdarmkanker

chemoradiatie wordt pas in de jaren ’70 weer opgepakt, er verschijnen publickaties

geeft betere resultaten dan alleen opereren. Voor sommige patiënten is

over de toepassing eerst bij hematologische maligniteiten, daarna bij tumoren

chemoradiotherapie zelfs even effectief als chirurgie.

zoals het longcarcinoom. Wanneer de uitkomsten van bestraling met snelle

In 2001 wordt in de Verenigde Staten een studie gepresenteerd die de waarde

neutronen in die jaren teleurstellend zijn zoekt ook radiotherapeut Bartelink naar

van post-operatieve chemoradiotherapie bij het maagcarcinoom aantoont. Tot

mogelijkheden om met cytostatica de resultaten van stralingsbehandelingen te

die tijd is chirurgie de standaardbehandeling, maar de resultaten zijn meestal

verbeteren. In het begin van de jaren ’80 experimenteert hij met verschillende

teleurstellend, zelfs met adjuvante chemotherapie of adjuvant radiotherapie na

middelen om het effect van bestraling te versterken. In het kader van dit onderzoek

een resectie. Gelijktijdig toedienen maakt een groot verschil. Aangezien het effect

bezoekt hij tweemaal Stanford University. Hij toont aan dat de combinatie van

van chemoradiatie na een resectie een indrukwekkende vooruitgang betekent,

cisplatine met gelijktijdige bestraling betere resultaten geeft, zowel in vitro als

neemt de afdeling Radiotherapie het initiatief om deze behandeling niet alleen

in proefdieren. Vervolgens worden de bevindingen getoetst in een omvangrijke

over te nemen, maar samen met chirurgen en maag-darm-leverartsen verder te

klinische trial bij patiënten met longtumoren. Het dagelijks of wekelijks geven van

verbeteren. Inmiddels worden in het AVL de meeste patiënten met maagcarcinoom

cisplatine blijkt de genezingskansen van deze patiënten significant te verbeteren,

van Nederland behandeld en coördineert het ziekenhuis een grote internationale

terwijl de schade aan omgevende normale weefsels beperkt blijft. De resultaten

studie op dit gebied, waarbij gestart wordt met chemotherapie, gevolgd door een

worden in 1992 in de New England Journal of Medicine gepubliceerd met Caro

resectie en tenslotte chemoradiatie. De eerste resultaten van deze uitgebreide

(Schaake-)Koning als eerste auteur (N Engl J Med, 1992;326;524-30). Sindsdien is

combinatiebehandeling bij maagcarcinoom bevestigen de gunstige uitwerking van

bestraling met dagelijks cisplatine de standaardbehandeling van non-small cell

dit beleid en worden in 2012 beschreven in het proefschrift van de radiotherapeut

longcarcinoom.

Edwin Jansen.

Deze gecombineerde multidisciplinaire aanpak, waarbij beide onderdelen van de

Dat combinatietherapie het beste werkt wanneer chemotherapie en bestraling

De
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versterking

van

het

effect

van

bestraling

door

simultaan worden toegediend, blijkt ook bij anuscarcinoom, waarbij radiotherapie
wordt gecombineerd met Mitomycine C en Fluorouracil (Bartelink et al. J Clin
Oncol 1997). Met dit schema komt niet alleen een lokaal recidief aanzienlijk
minder vaak voor, maar ook vermindert de noodzaak tot het aanleggen van een
colostomie met 40%. Kortom, een beter resultaat en een belangrijke verbetering
in de kwaliteit van leven.
Eveneens bij het slokdarmcarcinoom tonen meerdere studies het gunstige
effect van chemoradiatie, zelfs bij het inoperable slokdarmcarcinoom is de
gelijktijdige chemoradiatie een goede optie, niet alleen voor palliatie, maar ook
voor een langere overleving. Om dit resultaat te bevestigen en mogelijk verder te
verbeteren is in 2012 een onderzoek gestart naar de waarde van dosisescalatie van
de radiotherapie in dit combinatieschema.
Bij hoofd-halstumoren worden voor het eerst in de negentiger jaren gunstige
resultaten behaald met het RADPLAT-protocol, waarbij cisplatine gecombineerd
met bestraling bij een lokaal gevorderde tumor (stadium IV) bij ongeveer 90% van

Grafiek uit de studie van Bartelink et al., J Clin Oncol 1997;15:2040-9

de patiënten een complete respons kan geven.
In 2013 is een Europees prospectief onderzoek (ARTFORCE), gestart onder leiding
van Harry Bartelink, bij patiënten met een gevorderde hoofd-hals tumor waarin
de behandeling met twee verschillende schema’s radiotherapie in combinatie met
cisplatine wordt onderzocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde
beeldvorming met PET en MRI en van de voorspellende waarde van diverse
tumormarkers.
Tegenwoordig is een combinatiebehandeling van bestraling met cisplatine
wereldwijd de standaard. Anno 2014 zijn er trials op bijna elk gebied: voor tumoren
van de long, maag, slokdarm, rectum, anus, cervix, endometrium, hoofd-hals,
en penis. Onderzoek naar combinaties van behandelingen wordt geïntensiveerd,
bijvoorbeeld de trial geleid door de radiotherapeut Verheij voor de behandeling
van maagtumoren met nieuwe biologisch actieve stoffen in combinatie met
bestraling.

TRION (Trials Online) is een online database met alle informatie over lopende en afgesloten trials; reeds in 1997 in
het AVL-netwerk beschikbaar voor het snel opzoeken van selectiecriteria en protocollen
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Promotie Edwin Jansen, 2010

Proefschrift E.E. Schaake, 2014

Ronald Keus (AVL: 1983-2000) en Caro Koning (AVL: 1979-1995)

Promotie Eva Schaake, dochter van Caro Koning, 2014; Eva is inmiddels radiotherapeut-in-opleiding in het AVL

Translationeel onderzoek
Op de eerste foto van de medische staf zijn alleen de medisch specialisten te

component intensiveert, want in de afgelopen 15 jaar is er een tsunami van nieuwe

zien (en een verpleegkundige). Toch was van meet af aan de opzet van het AVL

gegevens over de moleculaire defecten in kankercellen over ons uitgestort. Daar

dat zorg en onderzoek hand in hand zouden gaan. Er was ook een onderzoeker

profiteren vooral de chemotherapie en de immunotherapie van. Wij leren hoe

aangesteld, Wassink, en het gerucht gaat dat die proeven stond te doen achter

carcinostatica werken en hoe kankercellen daartegen resistent worden en wat

het gordijn, waartegen de clinici zijn gefotografeerd. Het idee was dat de clinici

daar aan te doen is. We leren hoe antilichamen en cytotoxische T-cellen tumoren

hun problemen doorgaven aan de man achter het gordijn en dat die geregeld

aan kunnen pakken en hoe dat te optimaliseren. De radiotherapie leent zich

het gordijn zou openschuiven om zijn oplossingen aan te reiken. In de eerste 70

bij uitstek voor basaal onderzoek dat een grote impact heeft op de kliniek. Het

jaar van het AVL-bestaan hebben de onderzoekers achter het gordijn zich vooral

onderzoek aan beeldgeleide bestraling is daar een goed voorbeeld van. De waarde

gericht op de vraag wat kanker eigenlijk is en hoe het ontstaat. Dat is een groot

van het fundamentele onderzoek blijkt uit de vele toepassingen in de kliniek. Het

succes geworden. Geleidelijk zijn er achter het gordijn ook problemen aangepakt,

gordijn is eindelijk opengeschoven!

waarvan de oplossing directe consequenties had voor de kliniek. Die translationele

Staf van het AVL in 1920; v.l.n.r.: (achterste rij) directrice mej. Lintner en de arts-assistenten J.P. ter Maten en C. Orbaan; (voorste rij) radiotherapeut G.F. Gaarenstroom, radioloog S. Keizer, chirurg I.H. Kuijjer en patholoog H. T. Deelman

141

Borstkanker

heeft opgehelderd: het functioneert als een groeifactor die een essentiële rol

Borstkankeronderzoek heeft altijd een centrale plaats ingenomen in het

speelt in de communicatie tussen cellen en bij het ontstaan van kanker.

translationele onderzoek in het AVL. Dat begint met het onderzoek van Korteweg
in de 30er jaren. Korteweg laat zien dat bij muizen de aanleg voor borstkanker
erfelijk bepaald kan zijn en hij concludeert daaruit dat ook bij de mens aanleg een
rol kan spelen bij het ontstaan van borstkanker. De epidemiologische gegevens
over kanker bij de mens geven daar in die tijd nog geen uitsluitsel over. Pas veel
later worden de belangrijkste menselijke genen gevonden die deze aanleg bepalen,
BRCA1 en BRCA2. Beide genen coderen voor eiwitten die nodig zijn voor een goede
DNA-reparatie. Zonder zo’n eiwit treden er afwijkingen in chromosomen op,
waarvoor in het AVL een test is ontwikkeld, die veel in de kliniek wordt gebruikt.
Het muizenonderzoek heeft ook langs een heel andere weg bijgedragen aan ons
inzicht in het ontstaan van (borst)kanker. Al rond het midden van de vorige eeuw
vindt Korteweg dat borstkanker bij de muis ook veroorzaakt kan worden door een
virus dat met de moedermelk wordt overgebracht. Gelukkig is dat niet het geval bij

Roel Nusse

de mens. Hoe een melkvirus borstkanker kan veroorzaken, is duidelijk geworden
door het werk van o.a. Bentvelzen, Michalides en Nusse in het NKI. Zij hebben
gevonden dat een DNA-kopie van het virus wordt ingebouwd in het muizen DNA.
Als die inbouw plaatsvindt naast het Int-1 gen, wordt dat gen geactiveerd en wordt
de cel tot verhoogde deling aangezet en op de weg naar kanker gestuurd. Hoe, was
aanvankelijk een mysterie, maar in 1987 ontdekken Nusse en medewerkers dat
het muizen Int-1 gen verwant is aan het Wingless gen van de fruitvlieg. Dat gen
stuurt de aanleg van de vliegenvleugel. Zo is duidelijk geworden dat genen die
essentieel zijn in de vroege ontwikkeling, later in tumoren gereactiveerd kunnen
worden. Roel Nusse is bepalend geweest voor het onderzoek aan oncogenen en
tumorsuppressorgenen dat in de 80er jaren een hoofdlijn in het onderzoek was
in het AVL-lab. In 1989 vertrekt Nusse naar Stanford University in San Francisco,
waar hij als chairman van Developmental Biology de functie van het WNT-1 gen
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Wnt schema, Nusse Lab, Stanford

Remmert Korteweg

Cellulaire factoren hormoongevoeligheid, illustratie Wilbert Zwart & Karin Beelen

CGH analyse van borsttumoren

Sporadische
tumor

BRCA1-mutatie

BRCA2-mutatie

chromosoomnummer

Mammaprint AVL-70-genenprofiel, genexpressie niveau in relatie met kans op metastasen; illustratie René Bernards
en Laura van ‘t Veer

Borsttumoren
met een BRCA1
BRCA2 mutatie
vertonen
specifieke
chromosomale
afwijkingen
CGH
analyse (comparative
genomicenhybridization)
toont
de specifieke
chromosomale
afwijkingen
bij tumoren met
(Analyse
door Petra Nederlof)
BCRA1en BCRA2-mutaties,
analyse van Petra Nederlof
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Muismodellen voor
klinische problemen
De eerste proefdieren in het AVL zijn de ratten die op de vuilnisbelt worden
gevangen. Korteweg introduceert de ingeteelde muizen, waarmee ook Nathaniel
Waterman baanbrekend onderzoek doet. Hij werkt van 1919 tot 1958 in het AVL en

Nathaniel Waterman

toont o.a. aan dat dikke muizen meer kanker krijgen; nu bij mensen een klemmend
probleem. De joodse Waterman kan in de Tweede Wereldoorlog niet in het AVL
doorwerken, maar met hulp van de directie zet hij thuis zijn muizenproeven voort.
Hij ontdekt de carcinogene werking van botergeel.
Dat wij nu weten dat kanker een DNA-ziekte is die ontstaat door beschadiging
en disregulatie van genen, danken wij grotendeels aan de muis. Eerst zijn het
de muizentumorvirussen, die de aandacht vestigen op DNA, later is genetische
modificatie bij muizen mogelijk.
Sedert de komst van Anton Berns in 1985 loopt het AVL hierin voorop, mede
dankzij de door Korteweg en Mühlbock opgezette proefdierafdeling. Mühlbock
heeft in de periode 1946-1971 veel onderzoek gedaan naar de endocriene factoren
die bijdragen aan borstkanker. In 1969 wordt m.b.v. een legaat van de fameuze
Haagse prostituee Dolly de muizenstal nieuw ingericht op de zolderverdieping van
de Sarphatistraat.
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Dolly’s zolder, 1969

Otto Mühlbock

Anton Berns

Van muismodel naar kliniek
In 1990 vinden Te Riele en Berns een simpele methode om specifieke genen te

Er zitten nu zo’n 1000 nieuwe chemotherapeutica in de pijplijn en het zal lastig

inactiveren in de kiembaan van de muis. Deze zogenaamde knock-out-muizen

zijn om die allemaal (in combinaties) uit te testen bij patiënten. Dat brengt ons

vormen de basis voor een aantal productieve onderzoekslijnen in het AVL, die

terug bij de muis. In 2014 komt de nieuwe muizenstal, ook muizenpaleis genoemd,

hun weerslag hebben gevonden in de kliniek. Schinkel en Borst hebben genen

beschikbaar. Daarin is ook een muizenkliniek ingericht die is uitgerust met de

voor transporteiwitten geïnactiveerd, die carcinostatica de cel uit kunnen

nieuwste diagnostische en therapeutische faciliteiten. Met deze muizenkliniek is

transporteren en die kankercellen resistent kunnen maken tegen chemotherapie.

het AVL klaar om een grote bijdrage te leveren aan klinische trials bij muizen en

Eén van deze eiwitten, het P-glycoproteïne (nu ABCB1 genoemd) speelt een grote

de vertaling van de resultaten naar de patiënt.

rol bij de bescherming van vitale onderdelen van ons lichaam tegen toxines,
en dus carcinostatica, o.a. in de bloed-hersenbarrière. Ook is gevonden dat
P-glycoproteïne de opname van Taxol uit de darm sterk belemmert. Deze vondst
brengt medisch oncoloog Jan Schellens en apotheker Jos Beijnen er toe een poging
te doen deze barrière te slechten met remmers van P-glycoproteïne. Zij zijn
gestart met klinische trials om van Taxol een carcinostaticum te maken dat oraal
kan worden gegeven.
Het wereldwijde onderzoek aan menselijke tumoren heeft geleid tot een
inventarisatie van tumorspecifieke DNA-afwijkingen. Dat heeft Berns en Jonkers
in staat gesteld om genetisch gemodificeerde muizen te genereren, die tumoren
ontwikkelen die sterk lijken op tumoren bij de mens. Zo leidt inactivering van het
Brca1 en het p53 gen in het borstklierweefsel van de muis tot het ontstaan van
spontane tumoren van het type basaalcel-borstkanker dat ook kan ontstaan bij
patiënten die drager zijn van het BRCA1 gen defect. Langs deze weg zijn nu een groot
aantal tumormodellen beschikbaar gekomen, die zich lenen voor het uittesten
van nieuwe geneesmiddelen en voor het ontrafelen van resistentiemechanismen.
Daarnaast lukt het ook steeds beter om xenografts van menselijke tumoren in
immuungecompromitteerde muizen te laten groeien zonder dat de eigenschappen
van de tumor veranderen.

Jan Schellens

Jos Beijnen
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PARPi, illustratie collectie Piet Borst

Constructie van knock-out muis; illustratie Hein te Riele

BRCA1 model, muismodel met genetische modificatie waarbij tumoren ontstaan die sterk lijken op humane
tumoren bij dragers van het BRCA1-gen; illustratie Jos Jonkers

P-glycoproteïne transporteert geneesmiddel de cel uit; uit The Biology of Cancer, 2014

Chemotherapie
gestuurd door DNA-analyse
Wij waren er vroeg bij in het AVL met de DNA-analyse van tumoren. Al in 1993

Hoe nauw het lab tegen de kliniek aanschurkt met dit type onderzoek wordt

trekken wij moleculair biologen aan binnen de Pathologie en onder leiding van

geïllustreerd door een vondst van de Bernards-groep, die binnen een jaar door

Laura van ’t Veer gaan zij de nieuwe vondsten in het lab toepassen in de kliniek.

medisch oncoloog Jan Schellens is omgezet in een klinische trial. Elders is gevonden

Zo kunnen ook de benodigde DNA-analyses worden geleverd voor de Familiaire

dat melanoompatiënten, die een mutatie hebben in het signaaltransductie-eiwit

Tumoren Polikliniek, die in 1995 in het AVL wordt gestart.

BRAF uitstekend reageren op de BRAF-remmer vemurafinib. Diezelfde mutatie

Het translationele onderzoek van tumor-DNA heeft een grote duw gekregen uit

komt voor bij zo’n 10% van de darmkankerpatiënten, maar die tumoren zijn

het onderzoek van René Bernards en zijn medewerkers Agami, Beijersbergen en

ongevoelig voor vemurafinib. De Bernards-groep gaat na of er genen zijn te

Brummelkamp. Als postdoc in het lab van Bob Weinberg in Boston, draagt Bernards

vinden in BRAF-gemuteerde cellen in weefselkweek, die de cellen helpen om

bij aan de ontdekking van het eerste tumorsuppressorgen, het Retinoblastoma-

de blokkade van BRAF te omzeilen. Zij vinden dat colonkankercellen, maar niet

gen. Na terugkomst richt hij zich op de samenwerking tussen geïnactiveerde

melanoomcellen, in staat zijn om bij remming van BRAF de EGF-receptor (EGFR)

tumorsuppressorgenen en geactiveerde oncogenen. Hoe verklaart dat samenspel

op te reguleren. Door de BRAF-remmer te combineren met remmers van de EGFR,

de ongebreidelde groei van tumoren en hoe kan die kennis gebruikt worden om

zoals cetuximab, gefitinib of erlotinib, kunnen de coloncellen worden gedood.

die groei te stoppen, i.e. betere chemotherapie?

Omdat dit chemotherapeutica zijn die al in de kliniek worden gebruikt, is medisch

Voor dit onderzoek ontwikkelt de Bernards-groep screeningstechnieken, die

oncoloog Jan Schellens meteen met een trial gestart om de combinatietherapie,

het mogelijk maken om een groot aantal genen simultaan te testen in celkweek.

die in de reageerbuis werkt, bij patiënten uit te testen. Binnen 9 maanden na het

Veel van die genscreens worden geheel geautomatiseerd in een nieuwe centrale

verschijnen van het artikel van de Bernards-groep in Nature, worden de eerste

screeningsfaciliteit. Vooral de methode om de activiteit van genen gericht

patiënten op basis van de genprofielen van hun tumor van deze trial gerekruteerd.

te onderbreken met shRNA, die in 2002 wordt gepubliceerd, blijkt bijzonder

De initiële resultaten zijn spectaculair.

effectief om nieuwe doelen voor chemotherapie in kankercellen te identificeren.

Dit is het begin van een nieuwe fase in de samenwerking tussen lab en kliniek,

Dit onderzoek heeft directe toepassingen opgeleverd in de kliniek. Zo vindt

waarin nieuwe doelwitten voor chemotherapie in het lab worden geïdentificeerd

Bernards waarom sommige neuroblastomen slecht reageren op behandeling met

en in kleine trials bij patiënten met de juiste tumoreigenschappen worden

retinoïnezuur en wat daar mogelijk aan te doen is met nieuwe chemotherapeutica

uitgetest. Het AVL heeft nu de kennis en apparatuur in huis om hier een succes

zoals MEK-remmers.

van te maken.
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Laura van ’t Veer

Met shRNA wordt de activiteit van genen gericht onderbroken, illustratie Thijn Brummelkamp

René Bernards

Combinatietherapie in xenograft tumor model; R. Bernards

Immunotherapie van kanker
Immunotherapie was lang de kankertherapie van de toekomst. ‘En dat zal

tumortherapie met dendritische cellen, die met de elutriator worden gezuiverd.

nog lang zo blijven’, werd er dan spottend bij gezegd. Die spot is vergeten nu

Deze therapie is later door Figdor naar de kliniek gebracht in Nijmegen. De eerste

immunotherapie in toenemende mate een bijdrage levert aan de succesvolle

pogingen in het AVL om patiënten te vaccineren met autologe melanoom- of

behandeling van patiënten. De Sectie Immunologie heeft daar een belangrijke

nierkankercellen die een immuunstimulerend cytokine (GM-CSF) bij zich dragen,

rol in. Dat begint eind 70er jaren met de ontwikkeling van antilichamen voor

worden helaas geen succes. Die trial is geïnitieerd door Anton Berns vanuit het lab,

melanoomdiagnostiek door Claus Vennegoor (monoclonaal NKI/beteb), Jan de

in samenwerking met het bedrijf Somatix. Een positief neveneffect is echter wel

Vries en Philip Rümke, en antilichamen voor lymfoomtherapie door Annemarie

dat voor deze trial cellen steriel moeten worden getransfecteerd en gekweekt, om

Hekman, inclusief een voorloper van het therapeutisch anti-CD20 antilichaam

ze aan patiënten toe te dienen. In het Slotervaartziekenhuis heeft Jos Beijnen daar

Rituxan.

een lab voor ingericht en daar hebben wij bij latere trials van kunnen profiteren.

Daarna richt het lab zich voornamelijk op de T-cel-therapie. In het begin van

Het fundamentele inzicht in de wijze waarop cytotoxische T-cellen tumoren

de 80er jaren ontwikkelen Jan de Vries en Hergen Spits methoden om humane

aanpakken, vormt de basis van de huidige behandeling van uitgezaaid melanoom

T-cellen in het lab in leven te houden. Die cellen worden o.a. verkregen met

met autologe T-cellen in het AVL door medisch oncoloog John Haanen. Het

de elutriator, ontwikkeld door Willy Bont en Carl Figdor, waarmee zuivere

recente onderzoek van Ton Schumacher heeft laten zien hoe T-cellen beter zijn

bloedcelfracties met minimale beschadiging konden worden geproduceerd. De

af te richten op specifieke tumorepitopen. Tumoren bevatten veel mutaties en dat

T-celkweken vormen de basis om de moleculen op T-cellen te identificeren die

leidt tot neo-antigenen die met snelle DNA-sequentie-analysemethoden zijn op

belangrijk waren voor de respons tegen tumorantigenen. Hieruit volgt later de

te sporen. Zo valt te verwachten dat de T-celtherapie, door Jan de Vries en Hergen

ontdekking van humane gamma/delta-T-cellen door Jannie Borst. Hidde Ploegh

Spits 30 jaar geleden conceptueel gestart, ook in de klinische praktijk optimaal

en Jacques Neefjes laten zien hoe tumorpeptiden aan de T-cellen gepresenteerd

kan gaan werken door nauwe samenwerking tussen lab en kliniek.

worden door de HLA-eiwitten op het tumorceloppervlak. Jacques Neefjes ontdekt
hierbij het fundamentele verschil in het mechanisme van antigeenpresentatie
door klasse I en klasse II HLA-moleculen. Die kennis wordt nu nog gebruikt om de
aanwezigheid van T-cel-epitopen in tumorantigenen te voorspellen.
Kees Melief en Martin Kast laten in muismodellen zien dat T-cel-therapie kan
werken: zowel infusie van tumor-specifieke T-cellen als vaccinatie met peptiden
leidt tot controle van tumoren. Figdor en Bont leggen in het AVL ook de basis voor
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Presentatie van brokstukken van tumorantigenen (TAP) door het HLA-systeem van tumorcellen aan cytotoxische
T-cellen (CTLs), cartoon van Eric Reits
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Elutriator (blood cell separator), foto Carl Figdor

T-cellen afgericht op specifieke tumorepitopen, illustratie Ton Schumacher

Nieuwe middelen,
nieuwe studies
Vanaf het begin van de jaren ’80 is het fase-I-onderzoek met nieuwe middelen

maar ook in fase-II- en -III-onderzoeken, waaraan vaak meer basaal onderzoek

één van de speerpunten van de afdeling interne geneeskunde onder leiding van

of farmacokinetiek wordt gekoppeld. Goede kwaliteit is van groot belang net als

de internisten Gordon McVie en Wim ten Bokkel Huinink in samenwerking met

veiligheidscontrole, waarvoor internationale accreditatie is verkregen.

de ziekenhuisapotheker-farmacoloog Jos Beijnen. Zij worden gesteund door twee

De internist Sjoerd Rodenhuis levert in 2005 en 2006 een belangrijke bijdrage

verpleegkundigen, Godelaine Simonetti en Ria Dubbelman. Uiteindelijk wordt

aan de behandeling van mammacarcinoom met hoge dosis chemotherapie.

dit vanaf 1996 een grote groep rond de internist-farmacoloog Jan Schellens.

Tegenwoordig wordt meer en meer de nadruk gelegd op therapie die is aangepast

De apothekersgroep is in oktober 2003 aangevuld met Alwin Huitema, die

aan het DNA-profiel van de tumor: personalized medicine.

daarvoor reeds als promovendus aan het AVL en voor zijn opleiding aan het

Voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek worden de bestaande regels steeds

Slotervaartziekenhuis verbonden was. Nieuwe middelen voor nader onderzoek

uitgebreider, zodat de criteria strenger zijn geworden en moeilijker uit te voeren

verkrijgt men via de farmaceutische industrie.

zijn. Zo is het uitvoeren van trials in de EORTC groep moeilijk en tijdrovend

De farmacoloog Jos Beijnen wordt in 1994 hoogleraar aan de universiteit van

geworden door de toegenomen Europese wettelijke voorschriften. Zowel het

Utrecht en is sedert 2010 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor

aantal voorgestelde clinical trials als het aantal patienten behandeld in trials is

Wetenschappen. Hij heeft verschillende prijzen gekregen voor zijn werk. Jan

sinds de invoering van de nieuwe wetgeving in 2004 duidelijk gedaald.

Schellens is eveneens in Utrecht hoogleraar in de Klinische Farmacologie sinds
1999. De farmacologiegroep doet in Amsterdam onderzoek naar nieuwe middelen,
veelal met farmacokinetiek. Dit heeft zoveel proefschriften opgeleverd, dat Jos
Beijnen promotor van het jaar 2013 (net als in 2004 en 2009) is en Jan Schellens
op de derde plaats volgt.
Daarnaast ontwikkelt en bestudeert de groep orale toedieningsvormen van
paclitaxel en docetaxel. Ook worden combinaties van nieuwe geneesmiddelen
uitgetest.
Het AVL participeert niet alleen in fase-I-onderzoek met experimentele middelen,
151

Wekelijks overleg van de klinische farmacologie-groep
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Het aantal trials ingediend door 6 verschillende Europese landen in de loop der jaren is gemiddeld afgenomen

Ook het aantal patiënten behandeld in trials is afgenomen

Polikliniek en
dagbehandeling
Van oudsher staat in het AVL de multidisciplinaire aanpak bij de patiënt met

een diagnose en behandeladvies kan worden gegeven. De mammacare heeft

kanker centraal. Hoewel niet formeel vastgelegd wordt deze werkwijze in de

daarbij in 2007 de publieksprijs van het damestijdschrift Libelle gewonnen.

praktijk dagelijks toegepast. De specialisten die veel met elkaar te maken hebben,

Sinds 2014 doet het AVL ook mee aan de landelijke colonscreening, waarbij een

doen op hetzelfde dagdeel poli. Zo kan de mamma-internist direct overleggen

vast protocol wordt gebruikt om een coloscopie te verrichten, wanneer het eerste

met de mammachirurg en de radiotherapeut door even de polikamer van de

screeningsonderzoek van de ontlasting positief is.

betreffende specialist binnen te lopen voor overleg. Ook vraagt men vaak de

De cytostaticapoli heeft ook veel ontwikkelingen doorgemaakt. Aanvankelijk

betreffende collega om de patiënt te zien. Belangrijke problemen, waarbij een

wordt een kleine ruimte naast de polikamers gebruikt, waar de patiënt na het

moeilijke beslissing moet worden genomen of waarvan andere collega’s kunnen

bezoek aan zijn internist op een stoel of bank plaatsneemt voor de poliklinische

leren, worden op de multidisciplinaire woensdagmiddagbespreking gebracht.

toediening van chemotherapie, per injectie of via een kortdurend infuus. De

Later zijn niet alleen de aantallen patiënten, maar ook het aantal specialisten

verpleegkundige maakt de kuur klaar door ampullen te breken en op te lossen in

enorm toegenomen, zodat deze woensdagmiddagbespreking wordt vervangen

NaCl of glucose; de internist, ingedeeld voor een dagdeel cytostaticapoli, brengt

door tumorspecifieke patiëntenbesprekingen.

een naaldje in bij de patiënt en spuit de kuur in. De sfeer op de cytostaticapoli

In 1998 wordt als eerste de carcinoïdpoli als apart dagdeel op de maag-darm-

is heel informatief en vaak ook gezellig, hetgeen de patiënt wat afleiding geeft.

lever-poli gestart. Hier worden louter patiënten met een neuroendocriene tumor

Om de vervelende bijwerking van misselijkheid en braken te verminderen is er

gezien, waardoor kennis wordt gebundeld en efficiëntie verhoogd. Later volgen

een proefproject geweest met hypnose en ontspanningsoefeningen. Vanaf 2005

meer van dergelijke specifieke poli’s, zoals de mammapoli en de vlekkenpoli.

gaan de verpleegkundigen steeds vaker prikken om een infuus in te brengen.

Aangezien in de jaren ’90 de wachttijdproblematiek in het hele land opspeelt,

De poliklinische toediening neemt zo’n enorme vlucht dat er een grote afdeling

wordt snelheid in diagnostiek een belangrijk aspect. Deels om snel iets aan de

ontstaat met een dependance van de apotheek. In plaats van één verpleegkundige

tumor te doen en deels vanwege de emotionele belasting voor de patiënt door het

werken er nu (april 2014) 18 vaste oncologieverpleegkundigen. De voorschriften

lange wachten.

en veiligheidsnormen voor het klaarmaken en toedienen van cytostatica zijn

Uiteindelijk worden diverse poli’s gestart voor sneldiagnostiek, zoals de

aanmerkelijk aangescherpt.

mammacare, longtumoren en maag-darmtumoren, waarbij meestal in één dag
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Verpleegkundigen en doktersassistentes in de 80er jaren: Ella Wesselman, hoofd poli (li), Wil Peters (2e li ), Paula .., Hilda van Roosmalen (4e li), Francien .., Lyda .., Monique de Groot (2e re)
en Cora Vreeken (re); middenvoor Hanneke Boon
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Voorbereiding cytostatica door verpleegkundigen Ria Bouhof-de Jong en Cora Vreeken, 2007

Toediening cytostatica door Ria Bouhof-de Jong, 2007
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Uroloog Axel Bex en verpleegkundige Antina Duijﬀ bezig met een prostaatinterventie op het OBC, 2010
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MDL-arts Monique van Leerdam tijdens een coloscopie op het OBC (Onderzoek- en BehandelCentrum), 2013

Internist Babs Taal in gesprek met verpleegkundige Monique de Groot over chemotherapie, 1993

Supportive care
Chemotherapie heeft verschillende bijwerkingen, maar het meest bekend is de
misselijkheid en het braken. De grijze papieren braakbakjes zijn een schrikbeeld
voor patiënten. Door de angst voor het braken treedt ook nog al eens anticipatoir
braken op: het bij voorbaat braken in bepaalde situaties. Soms is dat zo heftig
dat een patiënt al gaat braken bij het zien van rode limonade omdat het doet
denken aan de rode adriamycine. Of een patiënt begint te braken wanneer hij
langs het AVL rijdt. Er gaat zelfs het verhaal dat een patiënt begon te braken bij
het zien van Wim Kok omdat die op zijn chemo-arts leek. In de jaren ’80 komen
er heel effectieve middelen om het braken te voorkomen, zoals ondansetron en
granisetron. Later is Aprepitant een middel dat een verdere verbetering in deze
heeft gebracht.
Bij de behandeling van skeletmetastasen is het gebruik van bisfosfonaten een
duidelijke aanwinst. De kans op skeletcomplicaties in de vorm van botbreuken,
en de behoefte aan bestraling in verband met pijn of een dreigende dwarslesie zijn
door het gebruik hiervan met gemiddeld 10 tot 15 % verminderd. Niet alleen neemt
het aantal fracturen bij multiple myeloom en bij mammacarcinoom duidelijk af,
maar ook is stabilisatie van een dreigende fractuur minder frequent nodig.
Bij het oesophagus- en maagcarcinoom zijn stents van groot belang gebleken bij
de palliatie van passageklachten, die soms zo ernstig zijn dat een patiënt zelfs
speeksel niet meer kwijt kan. Ook in de galwegen, het rectum en colon kan een
stent van grote waarde zijn om jeuk te bestrijden of de ontlasting op gang te
houden.
Eveneens is bij de behandeling van pleuravocht en ascites door drainage een
duidelijke verbetering te constateren. Er is veel handig en soepel materiaal met
slangetjes en flesjes beschikbaar gekomen, zodat de drainage ook thuis toe te
passen is.

Kerstkrans met anti-emetica gemaakt door patiënt
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Momenteel: vele goede anti-emetica beschikbaar

Enorme toename van het gebruik van anti-emetica
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Braakbakjes steeds minder nodig

Nader tot elkaar
Polikliniek Interne, 50 jaar geleden:
Twee vrouwen met uitgezaaide en niet meer behandelbare borstkanker,
hebben niet lang meer te leven. Onafhankelijk van elkaar vertellen zij dat
hun echtgenoten praten over met vakantie gaan en doen alsof zij, hun
vrouwen, zullen genezen. Beide patiënten weten dat er geen toekomst
meer is, maar vinden het moeilijk dat ze daar met hun man niet openlijk
over kunnen spreken. Als behandelend internist weet ik, Philip Rümke,
dat die mannen maar al te goed beseffen dat hun vrouw niet lang meer te
leven heeft. Ik zeg mijn patiënten toe hun echtgenoot te zullen overtuigen
om open met hun vrouwen over het naderende einde te spreken.
Eén man doet dat thuis en vertelt na de dood van zijn vrouw dat ze samen
nog een goed gesprek hebben gehad. De andere man wordt na ingelicht
te zijn, door mij naar zijn inmiddels opgenomen vrouw gebracht en na
een minuutje met haar alleen gelaten. Ook dit echtpaar heeft kort voor
haar dood nog samen verdriet kunnen delen.
Wat 50 jaar geleden nog moeilijk was of niet kon, is vandaag voor de
meesten een normale communicatie over het levenseinde geworden.

Verhuizing van patiënten van de Sarphatistraat naar het nieuwe ziekenhuis aan de Plesmanlaan. Iedereen helpt mee,
ook Pater Van Beek, 1973
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Protocoltoetsingscommissie
De behandeling van kankerpatiënten is in de laatste decennia enorm veranderd.

voorkoming van doublures, maar ook ter bevordering van efficiëntie en snellere

Niet langer is deze alleen op overleving gericht, maar er wordt ook een goede

introductie van een protocol, zijn de drie commissies in 1999 opgegaan in één

kwaliteit van leven nagestreefd. Betere behandelingsresultaten zijn verkregen

groep, de PTC: de protocoltoetsingscommissie.

door wetenschappelijk onderzoek met nieuwe middelen en nieuwe technieken.

Omstreeks 2005 wordt besloten dat alleen nog uitgebreide toetsing plaatsvindt

Dit onderzoek, uitgevoerd in het AVL of in Europese of wereldwijde samenwerking,

wanneer de hoofdonderzoeker van het AVL is en als eerste het protocol laat

heeft op sommige gebieden geleid tot een doorbraak. Hiervoor is niet alleen

beoordelen. Er wordt een kortere procedure gehanteerd wanneer het AVL

de inzet van specialisten en verpleegkundig personeel van groot belang, maar

deelneemt aan een protocol dat elders al uitgebreid is getoetst.

ook de deelname van patiënten. De onderzoeksprotocollen worden uiterst

Het aantal protocollen dat jaarlijks door de commissie wordt gezien, is de laatste

zorgvuldig opgesteld door de verantwoordelijk oncologen en na ruim overleg

jaren verdubbeld tot 60 per jaar; de zorgvuldige werkwijze en beoordeling kost

binnen de vakgroepen voorgelegd aan enkele toetsingscommissies. In de jaren

de commissieleden veel tijd. Naast geneesmiddelenstudies zijn er vele andere

’80 beoordeelt een trialcommissie bestaande uit specialisten van verschillende

onderzoeken beoordeeld zoals nieuwe operaties bij mammacarcinoom en

vakgebieden de wetenschappelijke waarde van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast

coloncarcinoom; vernieuwing in bestralingstechnieken, maar ook technische

functioneert een onafhankelijke medisch-ethische commissie, waarin naast

hulpmiddelen, zoals luchtbevochtigers na een tracheostoma en photodynamische

AVL-medewerkers ook een huisarts en een ethicus (Heleen Dupuis) of theoloog

therapie (PDT) bij hoofd-halstumoren. Veel geneesmiddelstudies zijn anders

(Harry Kuitert) zitting hebben. De verpleegkundige commissie houdt naast

van opzet: niet zozeer studies naar nieuwe middelen en studies met grote

alle andere aspecten ook de voorlichting en de uitleg aan patiënten als ook de

aantallen patiënten, maar onderzoek met middelen, die aangrijpen op specifieke

praktische uitvoerbaarheid in het oog. Patiënteninformatie met ‘informed

veranderingen in kankercellen bij specifieke mutaties. Deze unieke aanpak in

consent’ is een belangrijk onderdeel. Bij randomisatie tussen verschillende

onderzoek en behandeling krijgt ook een plaats in de huidige protocollen.

methodes of middelen wordt vóór randomisatie informatie gegeven en niet erna
zoals bij de Zelen-procedure. (A New Design for Randomized Clinical Trials. N
Engl J Med 1979;300:1242–1245). Er wordt dan alleen informatie gegeven over
de bij randomisatie toegewezen behandeling en niet de andere mogelijkheden.
Wanneer patiënten met elkaar gegevens uitwisselen over hun behandeling,
kan dit verwarring geven. Uit behoefte aan meer onderlinge samenhang en ter
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Internist Bert de Gast sinds september 2006 voorzitter van de Protocoltoetsingscommissie

Henk Boot, vele jaren vice-voorzitter en nog altijd lid van de Protocoltoetsingscommissie

161

Gerandomiseerd Klinisch Onderzoek
Prospectief gerandomiseerd onderzoek is een belangrijke pijler bij het zoeken
naar nieuwe en hopelijk betere behandelingen van patiënten met kanker.
Hiervoor zijn op grond van statistische eisen vaak grote groepen patiënten
nodig voor een betrouwbaar resultaat: evidence based medicine. Vaak is dit
alleen mogelijk door meerdere ziekenhuizen bij het onderzoek te betrekken,
zowel nationaal als internationaal. Verschillende malen heeft het AVL bij deze
‘multicenter trials’ het voortouw genomen. In 1982 verscheen de eerste publicatie
van een dergelijke trial bij melanoom. Patiënten krijgen uitgebreid informatie en
na hun toestemming voor deelname (informed consent) vindt de randomisatie
(loting) plaats voor welke behandeling zij in aanmerking komen.
Wanneer er een groot verschil bestaat tussen de voorgestelde behandelingen,
b.v. in bijwerkingen of mutilatie, kan een dergelijke informed consent procedure

Oratie J.A. van Dongen, 1986

belastend zijn voor de patiënt.
Voorbeelden van belangrijke trials geïnitieerd en gecoördineerd vanuit het AVL
zijn de internationale ‘mammasparende trial’ (J.A. van Dongen en H. Bartelink),
de internationale ‘radiotherapie/cisplatine-trial bij longcarcinoom’ (C. Schaake,
H. Bartelink, N. van Zandwijk), de ‘adjuvante colontrial’ (F.A.N. Zoetmulder, B.G.
Taal), de nationale ‘4+ studie bij mammacarcinoom’ (S. Rodenhuis), de ‘HIPEChuistrial bij coloncarcinoom’ (F.A.N. Zoetmulder), en recent de internationale
‘AMAROS-trial bij mammacarcinoom’ (E.J.Th. Rutgers).
Grote trials maken de laatste jaren plaats voor meer ‘personalized’ prospectieve
onderzoeken, toegespitst op kleine specifieke patiëntengroepen, die steeds
nauwkeuriger geïdentificeerd kunnen worden door middel van immunologische
en genetische kenmerken van het tumorweefsel.
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Promovendi AMAROS-trial : v.l.n.r. Mila Donker, Philip Meijnen, Marieke Straver

•

Veronesi U, Adamus J, Aubert C, Bajetta E, Beretta G, Bonadonna G, Bufalino

JH. Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij patiënten

Lejeune F, MacKie R, Madej G, Mulder H, Mechl Z, Milton GW, Morabito A,

met pseudomyxoma peritonei of peritoneummetastasen van colorectaal

Peter H, Priario J, Paul E, Rumke P, Sertoli R, Tomin R. A randomized trial

carcinoom; gunstige eerste ervaringen in het Nederlands Kanker Instituut.

of adjuvant chemotherapy and immunotherapy in cutaneous melanoma. N

Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1863-8.
•

Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E, van Slooten GW, van Tinteren H, Boot

Van Dongen JA, Bartelink H, Fentiman IS, Lerut T, Mignolet F, Olthuis G, Van

H, Zoetmulder FA. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic

der Schueren E, Sylvester R, Tong D, Winter J, Van Zijl K. Factors influencing

intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative

local relapse and survival and results of salvage treatment afterbreast
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Resultaten van gerandomiseerde HIPEC-trial, 2003

Informed consent,
instemming en toestemming
De ‘Informed consent’procedure is enorm veranderd in de afgelopen decennia.

door uitgebreide schriftelijke informatie. Er wordt veel gelegenheid voor het

Aanvankelijk wordt alleen mondeling informatie gegeven en op de poli achter

stellen van vragen gecreëerd en er is altijd bedenktijd voordat een handtekening

gesloten deuren om mondelinge toestemming gevraagd. Zo weet niemand

wordt gezet, voordat de behandeling start.

precies hoe de informatie wordt gegeven en of deze door de patiënt is begrepen.
Langzamerhand wordt er meer schriftelijke informatie gegeven en wordt de patiënt
ook gevraagd om te tekenen voor een bepaalde behandeling wanneer deze nieuw
of anders is. Bij trials met een randomisatie tussen verschillende behandelingen
wordt via een loting bepaald welke therapie een patiënt krijgt. Aanvankelijk gaat
dat met het trekken van een envelop met daarin de voorgestelde behandeling en
later via de computer. De informatie over de verschillende behandelingen hoort
vooraf met de patiënt te worden besproken, maar er zijn in die tijd ook mensen die
de opvatting hanteren dat de informatie wel ná de loting gegeven kan worden. Deze
methode ‘A New Design for Randomized Clinical Trials’ is in 1979 gepubliceerd in
de New England Journal of Medicine 300: 1242–1245 door Martin Zelen, statisticus
in het Sidney Farber Cancer Institute te Boston. Informatie verstrekken passend
bij de uitkomst van de loting geeft soms onverwachte problemen, zoals die keer
dat drie jongemannen met een testiscarcinoom die elkaar in de gang van het
AVL spraken en verbaasd waren dat ze elk een verschillende behandeling kregen
bij gelijke diagnose. Bij navraag legde internist Ten Bokkel Huinink hen uit dat
er geloot was, omdat niet bekend was welke therapie de beste was. Om deze
problemen in de communicatie te voorkomen is deze methode van ‘informed
consent’ snel verlaten. Momenteel wordt alles heel precies uitgelegd, ondersteund
Informed consent options: Beneficence? Respect
for persons? Justice?

Formulier voor het instemmen met een nieuwe
behandeling of trial
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Wetenschappelijke administratie
De tumorregistratie van de afdeling wetenschappelijke administratie van het AVL
is altijd een belangrijke bron geweest voor onderzoek, met name observationeel
onderzoek. Er worden gegevens verzameld van patiënten over de aard en uitbreiding
van het tumortype met details over diagnostiek, stagering, behandeling en het
ziektebeloop. De registratiecijfers worden ook gebruikt om overlevingscijfers van
het ziekenhuis openbaar te maken. Daarnaast ondersteunt de wetenschappelijke
administratie prospectieve onderzoeken en patiënt-gebonden klinische studies
(clinical trials). Niet alle patiënten komen echter in aanmerking voor onderzoek,
bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan de criteria van een onderzoek. Deze
patiënten krijgen de best denkbare behandeling op grond van richtlijnen en
kennis en ervaring van de specialisten.
Vanaf 1955 worden patiënt- en tumorgegevens door de registratiearts O.A. van

Scandex

Dobbenburgh gecodeerd en gestandaardiseerd op kaart gezet (de Scandex). In de
jaren ’70 wordt het mogelijk deze gegevens op te nemen in een computersysteem,
waarmee ze nog toegankelijker worden en gemakkelijker te verwerken en te
analyseren. Tegenwoordig zijn de papieren statussen volledig vervangen door
een elektronisch systeem en gaan de gegevens dus direct van de bron naar de
computer. Alle papieren statussen zijn gescand zodat de gegevens niet verloren
zijn gegaan.
De afgelopen 10 jaar is het aantal registraties toegenomen van 5000 nieuwe
patiënten per jaar naar bijna 8000 in 2013.
In de jaren ’80 is psychologe Els Hamersma hoofd van de afdeling, later
epidemiologe Floor van Leeuwen, die in 1986 wordt opgevolgd door statistica Otilia
Dalesio, met haar ruime ervaring binnen de EORTC is zij een enorme aanwinst. In
2014 gaat Otilia met pensioen en wordt Harm van Tinteren hoofd van de afdeling.
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Kantoor registratie Trial Bureau 1984

Medewerkers afdeling wetenschappelijke administratie, o.l.v. Otilia Dalesio (linksvoor) en Harm van Tinteren (middenvoor)
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Els Hamersma (hoofd trialbureau) en Carla Noordhout (datamanager)

Otilia Dalesio

Harm van Tinteren

Floor van Leeuwen, 1984

Trialbureau: kloppend
hart van klinische studies
Het trialbureau is een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke administratie

makkelijk om de details van een protocol te raadplegen, of de samenvatting van

van het AVL. Vanaf eind jaren ’80 krijgt het patiëntgebonden onderzoek steeds

een protocol en de patiënteninformatie uit te printen.

meer aandacht door de toename van mogelijkheden in diagnostiek en behandeling.

Na het vertrek van Els Hamersma-van der Linden in 1986 komt Otilia Dalesio in

In de begintijd kan een overzicht van alle studies nog worden gepresenteerd op

1987 vanuit het EORTC centrum in Brussel naar het AVL om de afdeling leiding te

een whiteboard, maar in 2013 zijn er meer dan 260 studies open voor inclusie van

geven. In 1994 komt Hilary R. Franklin-Gibson de groep versterken om met name

patiënten.

de studies te coördineren van de New Drug Development Office (NDDO), die zich

Er zijn vele kasten met ordners om de trialvoorschriften in op te bergen. Er

al in 1985 in Amsterdam heeft afgesplitst van de EORTC.

liggen stapels papieren op de bureaus om een goede invulling van de benodigde

In 1988 komt statisticus Harm van Tinteren op de afdeling werken: hij is in 2014

formulieren te waarborgen. Het maakt een drukke en rommelige indruk, maar toch

de opvolger van Otilia wanneer zij met pensioen gaat. Voor vele nationale en

zit er systematiek in en kunnen de medewerkers feilloos hun weg daarin vinden.

internationale trials met een AVL-coördinator wordt de opzet, dataverzameling

Data invullen, gegevens over respons opvragen, aanvullingen over onverwachte

en statistiek door de groep uitgevoerd vanwege hun specifieke expertise. De

toxiciteit opsporen en nog vele andere opdrachten zorgen dag in dag uit voor werk

groep zorgt ook voor revisie van radiologie onderzoeken, zoals CT-scans, voor de

dat met veel aandacht voor precisie moet worden verricht. Voor de inclusie van

beoordeling van respons volgens strenge internationale richtlijnen. Radioloog

een patiënt in een trial worden de entry criteria minutieus gecontroleerd en zo

Paul Cohen doet als eerste deze beoordelingen gedurende enkele jaren na zijn

nodig worden ontbrekende gegevens aangevuld. Randomisatie, zoals bij sommige

pensionering in het AVL. Inmiddels worden deze beoordelingen op de radiologie

studies vereist, wordt aanvankelijk gedaan met gesloten enveloppen waarin de

afdeling gedaan met behulp van stricte criteria. Tijdens congressen worden

gekozen behandeling staat vermeld; later gaat dit telefonisch of bij een Europese

de resultaten van trials getoond, waarbij ook de datamanager soms aanwezig

studie via het EORTC-hoofdkantoor in Brussel.

is. De groep is ook van groot belang bij het schrijven van de wetenschappelijke

In het begin worden de artsen in het ziekenhuis door middel van het trialbulletin,

publicaties, inmiddels meer dan 400. Bij ‘site visits’ die een strenge beoordeling

een boekje in handig formaat zodat het past in de zak van een doktersjas, op

van een klinische afdeling betreffen, wordt de groep steeds gecomplimenteerd

de hoogte gesteld van de verschillende studies. In 1996 komt deze informatie

met de mededeling dat het AVL op het gebied van dataverwerking wereldwijd

beschikbaar via Intranet onder de naam TRION, TRIals ONline. Zo is het erg

de beste is. Een goed voorbeeld daarvan is de ‘site visit’ in het kader van de
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melanoomtrials naar het nut van de sentinelnodebiopsie, waarover publicaties
volgen in het prestigieuze New England Journal of Medicine.
De afdeling wordt steeds groter en manifesteert zich ook in Europees verband
vanwege de enorme kennis op het gebied van verwerken van gegevens met daarbij
een ruime ervaring in de statistische bewerking. Een grote studie met duizenden
patiënten met prostaatcarcinoom, een zogenaamde meta-analyse wordt door
de groep uitgevoerd en gepubliceerd (Cancer 1993;72(12 Suppl):3847-50; Lancet
2000;355(9214):1491-1498). EUROSCAN (Europese preventiestudie bij ruim 2500
patiënten met long- of hoofdhalskanker) is

door de afdeling gecoördineerd,

geanalyseerd en gepubliceerd (JNCI 2000;92:977-86).
De afdeling heeft ook een eigen randomisatieprogramma en elektronische
invulformulieren ontwikkeld (ALEA©).
Naast het aantal studies vertoont ook het aantal patiënten in trials dezelfde trend
met een toename van 600 naar 1800 patiënten in 2013.
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Vele ordners met gegevens van vroeger jaren

Vroeger overzicht op whiteboard.

Overzicht Trion (Trials online) nu direct oproepbaar op beeldscherm

Otilia Dalesio met Hilary Franklin
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Het AVL en de kwakzalverij
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In de honderd jaar dat het NKI-AVL bestaat hebben vele alternatieve behandelaars

de Kwakzalverij, opgericht op 1 januari 1881 door de broers Bruinsma, de een arts,

– vaak nogal luidruchtig – van zich laten horen. Ook zijn vele ‘doorbraken’

de ander chemicus. In de media stelt Frits de dubieuze praktijken van kwakzalvers

in de behandeling van kanker gemeld en zijn talloze wondermiddelen op de

aan de kaak, waarbij de pijlen vooral gericht worden op prominenten onder hen,

markt verschenen. Zo wordt in 1931 door de pers ruim aandacht besteed aan het

zoals de duivendokter Moerman, de internist en dieetgoeroe Houtsmuller en

werk van een zekere dr. Bendien uit Zeist, die beweert met een bloedserumtest

het medium Jomanda. Piet Borst schrijft sinds 1993 een maandelijkse column in

kanker en tuberculose te kunnen opsporen. De publieke belangstelling voor deze

het NRC Handelsblad, waarin met regelmaat de alternatieve behandelaars en de

‘ontdekking’ is dermate groot dat het bestuur van het AVL zich gedwongen voelt

kwakzalverij het onderwerp zijn. Een deel van deze columns is samengebracht in

te reageren met een kritisch persbericht. Wanneer al snel blijkt dat de methode

de bundel ‘Gezonde twijfel’. In 2010 krijgt Borst de erepenning van de vereniging

van Bendien waardeloos is, sterkt dit het bestuur om vast te houden aan zijn

omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bestrijding van de

standpunt zich te concentreren op eigen onderzoek en zijn tijd niet te verdoen

kwakzalverij.

met het voortdurend reageren op dubieuze resultaten uit de wereld van de

Beoefenaren van de kwakzalverij en alternatieve behandelingen zijn helaas maar

kwakzalverij. Alleen ‘heel duidelijke aanwijzingen van werkzaamheid van nieuwe

al te vaak op financieel gewin uit. Mensen in een kwetsbare situatie, vanwege

behandelingsmethodes kan het NKI-AVL daarvan af doen wijken’, herhaalt de

de aard van hun ziekte en slechte prognose, vallen gemakkelijk ten prooi aan

chirurg Wassink in 1938 nog eens, die verder stelt dat ‘het triest is dat telkens

wonderdokters en paranormaal begaafden. Het zal nog lang nodig zijn deze

middelen worden aangeprezen voordat enig gezaghebbend onderzoek heeft

alternatieve praktijken kritische aandacht te geven. Maar net als in 1931 zal ook

plaatsgevonden. Dit geeft herhaaldelijk de lijders nadeel, de familie noodeloos

nu gewaakt moeten worden hieraan ‘niet te veel tijd te verdoen’. Vanuit het AVL is

veel verdriet en zorgen en ons [AVL] groote moeilijkheden.’

wel uitgebreid onderzoek gedaan naar de omvang van het gebruik van alternatieve

In het jaarverslag 1954: ‘Het Bestuur besloot wederom niet in te gaan op een

behandelwijzen en de redenen waarom patiënten er toe over gaan. Nicolette van

herhaald voorstel van Dr. J. Samuels tot samenwerking met het Kankerinstituut,

der Zouwe heeft in 1994 voor haar artikel ‘Alternatieve geneeswijzen bij kanker’ de

aangezien de voorwaarden onaanvaardbaar waren. Met instemming werd later

Jonge auteursprijs van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ontvangen.

vernomen, dat door de hoogste rechterlijke instantie van Nederland aan deze

Wat voor haar in 1982 begon als afstudeerproject en scriptie werd uiteindelijk een

medicus het recht werd ontnomen tot uitoefening van praktijk.’

onderzoek waarop zij in 1991 promoveert. Uit de resultaten van haar onderzoek

In de laatste decennia bestrijden vanuit het AVL met name de psycholoog Frits

blijkt dat de aard en de omvang van het gebruik van alternatieve behandelwijzen

van Dam en de arts-biochemicus en voorzitter van de Raad van Bestuur Piet Borst

sterk wisselt in de tijd. Redenen om zich te wenden tot alternatieven zijn meer

de kwakzalverij. Frits van Dam is sedert 2001 secretaris van de Vereniging tegen

angst en onzekerheid, dan geloof in de werkzaamheid. Het lijkt dan ook meer een

manier van omgaan met de angst en spanning waarmee de ziekte gepaard gaat.
Dieetgoeroes zoals Moerman en Houtsmuller zijn weggevallen en de tragische
dood van actrice Sylvia Millecam die bij het medium Jomanda terecht kwam en
zich onttrok aan reguliere geneeskunde, heeft veel media-aandacht gekregen.
Dit heeft er wellicht toe bijgedragen dat nu, in het begin van de 21e eeuw, het
aantal kankerpatiënten dat z’n heil zoekt in alternatieve behandelwijzen sterk is
teruggelopen.

P. Borst, schrijver en columnist (NRC Handelsblad)
tegen de kwakzalverij

W.F. Wassink, chirurg, steeds strijdbaar tegen de kwakzalverij

F.S.A.M. van Dam, sinds 2001 secretaris van de
Vereniging tegen de Kwakzalverij

S.G.T. Bendien, ‘uitvinder’ onwerkzame test vroegdiagnostiek kanker (dertiger jaren)
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Inhoudsopgave ‘Gezonde twijfel’, Piet Borst

Tekening E.A. van Slooten

Doctoraalscriptie van Nicolette van der Zouwe, 1982

In mijn hemd

Bin Kroon en ik (Omgo Nieweg). We besloten een zeer ruime excisie te doen, we schakelden

Een ziekenhuis als het onze is niet alleen

In ons centrum kunnen we veel, maar niet snel. De eerst beschikbare plaats op het

referentiecentrum voor patiënten die sterk

operatieprogramma was vier weken later en daar viel niet aan te tornen. Toen ze

gespecialiseerde zorg behoeven maar heeft ook

uiteindelijk werd opgenomen vertelde patiënte dat de laesies de laatste twee weken leken

een taak bij het geven van onderwijs. Regelmatig

in te drogen en het waren er ook minder geworden. Bij lichamelijk onderzoek werd dit

worden er nascholingscursussen georganiseerd en

bevestigd. Het aantal afwijkingen was duidelijk afgenomen en het aspect was niet meer

als chirurg ben ik bij zo’n jaarlijks terugkerende

glimmend maar dof en schilferig. We deden onze excisie, maar krapper dan gepland was. De

cursus betrokken. Er zijn deze keer een kleine

patholoog vond veel ontstekingsinfiltraat en macrofagen gevuld met melanine (pigment)

twintig deelnemers: assistenten en jonge chirurgen

maar geen evident vitale tumorcellen. We zagen af van bestraling. Een spontane complete

de radiotherapeut in en plaatsten haar op de opnamelijst.

in vervolgopleiding, maar ook ervarenen die
zich op de hoogte willen stellen van de nieuwste
ontwikkelingen en er is zelfs een enkele coryfee. Ik

Schets bovenaanzicht van het hoofd met in
en rondom het transplantaat metastasen

remissie!’ Mijn publiek is onder de indruk. Ik doe nog een kort lichamelijk onderzoek
waarbij alles in orde blijkt. Spontane remissie van gemetastaseerd melanoom komt eens per
paar duizend patiënten voor. Melanoom is een tumor waar het immuunsysteem wel eens

verzorg een demonstratiespreekuur en heb een paar

vat op krijgt. Ik dwing ontzag af met een verhandeling over tumorgeassocieerde antigenen,

patiënten uitgenodigd om de baten van enige nieuwe behandelmethoden te illustreren.

HLA-B22, IL2 en CD4+-T-cellen. Ik groei in mijn rol en bespreek nog de tumorinfiltrerende

Als laatste heb ik een ‘mal geval’. Het betreft een vrouw die ik al jaren ken en die ik ook

lymfocyten, interferon en de killer-cells. Ook de modieuze dendritische cellen passeren de

op eerdere cursussen ten tonele heb gevoerd. Haar ziektegeschiedenis is bijzonder, maar

revue.

naar nu zal blijken nog merkwaardiger dan ik bevroed. Ten overstaan van de collegae

Tot slot bied ik onze gasten gelegenheid om patiënte vragen te stellen. Een wat oudere,

bespreek ik met mijn patiënte wat er gebeurd was: Ruim vijf jaar eerder had ze een

wijze chirurg uit Meppel neemt het woord: ‘Mevrouw, toen u in dit ziekenhuis kwam

melanoom rechts pariëtaal op het behaarde hoofd. Ze was toen 42 jaar oud. Het betrof

was de ziekte heel agressief. Het aantal afwijkingen verdubbelde per week. U moest vier

een melanoom met een breslowdikte van 2,7 mm met ulceratie; een ongunstig type op

weken wachten op uw operatie. Die wachttijd moet verschrikkelijk zijn geweest. Hoe

een ongunstige plaats. Er waren geen tekenen van disseminatie. In een ziekenhuis elders

bent u die doorgekomen?’ Na enige aarzeling komt er een bedeesd antwoord: ‘Ik heb met

was de afwijking adequaat behandeld met een ruime excisie en het defect was met

een nat washandje op mijn hoofd gelopen.’ Wij zijn verwonderd: ‘Een nat washandje?’

getransplanteerde huid bedekt. Ze herstelde voorspoedig en bij het controlebezoek na

‘Ja’, gaat ze verder, ‘Ik heb het dokter Nieweg nooit durven vertellen …., maar ik ben bij

vier maanden werden geen afwijkingen gevonden. Drie weken later ontdekte ze echter

Jomanda geweest. Zij heeft een fles met water voor

een bruin knobbeltje naast de getransplanteerde huid. De afwijking werd geëxcideerd en

mij ingestraald en ik heb twee weken met een nat

pathologisch onderzoek wees uit dat het een satellietmetastase was. Satellietmetastasen

washandje op mijn hoofd gelopen.’ Verbazing en

zijn typisch voor melanoom. Het zijn tumorhaardjes in de huid of de subcutis rond de

hilariteit zijn mijn deel. Nog nooit heb ik zo in mijn

plaats van de oorspronkelijke afwijking. Toen patiënte een dag of wat later voor de

hemd gestaan.

uitslag kwam waren er een paar kleine bruine stippen te zien in het huidtransplantaat.

Inmiddels zijn we twaalf jaar verder. Mevrouw

Een week later waren de stippen in omvang toegenomen van 1 mm naar 2 mm en hun

heeft nadien op het linker onderbeen nog een nieuw

aantal was verdubbeld: opnieuw satellietmetastasen.

primair melanoom gehad met een gunstige prognose

Mevrouw werd naar ons centrum verwezen en wij zagen haar een paar dagen later.

en is verder gezond gebleven. Op de jaarlijkse

Het aantal en de omvang van de afwijkingen waren opnieuw verdubbeld. Er werden

nascholingscursus voeren wij samen bovenstaand

geen suspecte lymfeklieren in de hals waargenomen. Ik was onder de indruk van het

verhaal als toneelstukje op tot vermaak van de

agressieve ziektebeloop en ik herinner het me als de dag van gisteren. Mevrouw zat op

aanwezigen.

een stoel en wij stonden er met zijn drieën hoofdschuddend omheen, Joop van Dongen,

Fles met door Jomanda ingestraald water.
Let op de letters JO rechtsboven
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Pathologie

die Dr. H. M. van der Linde, patholoog-anatoom van het O.L. Vrouwe-Gasthuis,
in het bijzonder aan de kliniek, verleende’, aldus het NKI Jaarverslag over het jaar
1950.
In 1956 wordt Van Rijssel tot hoogleraar in Leiden benoemd. Hampe is al in 1955

De pathologische anatomie (PA) doet onderzoek naar oorzaak en beloop

in het AVL gekomen, en van 1956 tot 1961 is H. de Jager aangesteld als tweede

van ziekten. Het verslag van de patholoog is de basis bij het overleg over

patholoog-anatoom. Hampe wordt in 1966 benoemd aan de UvA. Uit Leiden komt

behandelingsmogelijkheden. De pathologie is essentiëel voor de patiëntenzorg, en

in 1967 vervolgens R.O. van der Heul, sedert 1961 regelmatig als consulent in het

van groot belang voor het fundamentele als ook het patiëntgebonden onderzoek.

AVL. Van der Heul is hoofd van de pathologie tot 1971 en wordt als hoofd opgevolgd

Ervaren specialisten, laboratoriumpersoneel en een adequaat secretariaat zijn

door Jan Delemarre.

daarbij onontbeerlijk. Ter illustratie van het diagnostisch PA-onderzoek: het

Delemarre is in 1961 als opvolger van De Jager in het AVL gekomen; in die tijd kan

microscopisch beeld van een larynxcarcinoom met een wanordelijke rangschikking

nog worden volstaan met weinig personeelsleden: een secretaresse, een analist

van cellen met variatie in vorm en grootte en vaak veel celdelingen waaruit aard

en een sectiebediende, die tevens hulp biedt bij het uitsnijden. Er is in die jaren

en karakter van de tumor zijn af te leiden.

slechts een zeer beperkt aantal histologische kleuringen beschikbaar.

De celdeling met abnormale vorm van de chromosomen in de vorm van een

Delemarre wordt nationaal en internationaal bekend als een autoriteit op het

‘vraagteken’ [zoals op het titelblad van het proefschrift van Jan Delemarre] heeft

gebied van kindertumoren, met name de Wilms-tumor in de nier, waarvoor hij in

een bijna symbolische betekenis: de diagnose kanker is niet altijd 100% zeker en

1986 de Muntendamprijs krijgt uitgereikt.

dan is aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Wanneer de kliniek van start gaat in 1915 zijn de artsen voor het laboratoriumwerk
niet beschikbaar wegens de mobilisatie. Het morfologisch onderzoek wordt door
de arts Wassink gedaan. In 1916 wordt dit werk overgenomen door de arts H.T.
Deelman, die in 1926 vertrekt wegens zijn benoeming tot hoogleraar pathologische
anatomie in Groningen. In 1927 wordt R. Korteweg benoemd tot patholooganatoom, tevens hoofd van het laboratorium van het AVL.
‘In de vacature van patholoog-anatoom, ontstaan door de pensionering van
Korteweg, kon in 1950 nog niet voorzien worden. Wel werd als zoodanig tegen het
einde des jaars benoemd Dr. Th. G. van Rijssel, prosector bij het pathologischanatomische laboratorium van de Groningsche Universiteit (directeur Prof. Dr.
J. J. Th. Vos), doch deze kon tengevolge van den woningnood te Amsterdam, zijn
functie eerst in 1951 aanvaarden. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de hulp,
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Felicitaties voor Riet en Jan Delemarre bij de uitreiking van de Muntendamprijs aan Jan, 1986

Enkele jaren later treedt Eric van der Esch in dienst als patholoog-anatoom. Hij is
deskundig op het gebied van melanocytaire laesies. Daarnaast heeft hij veel werk
verricht voor het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
(PALGA), een databank, in 1972 geïntroduceerd, met alle pathologie-uitslagen
van Nederland. PALGA is bijzonder waardevol voor het opvragen van uitslagen,
het opstellen van protocollen en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer in de jaren zestig de elektronenmicroscopie zijn intrede doet, blijkt
deze vooral bij de diagnostiek van maligne lymfomen zeer waardevol te zijn.
Inmiddels is deze techniek alweer vervangen door immunologische en moleculair
biologische methodes.
Tot aan 1973 wordt de cervix-cytologie van het AVL verricht in het Wilhelmina
Gasthuis door de patholoog J.E. de Bourgraaf, bekend van de zwangerschapstest
via de kikkerproef. In 1973 wordt Peter van Heerde gevraagd een afdeling Klinische
Cytologie op te zetten en het consulentschap lymfklierpathologie van J.A.M. van

Jan Delemarre

Unnik, hoogleraar Algemene Ziektekunde en Ziektekundige Ontleedkunde te
Utrecht, over te nemen. Van Heerde heeft cytologische ervaring opgedaan als
student-assistent gynaecologie, tijdens zijn opleiding in wekelijkse contacten
met de Leidse hoogleraar en nestor van de klinische cytologie Paul Lopes Cardozo
en tijdens enkele buitenlandse stages: punctiecytologie in Zweden (Karolinska
Sjukhuset) en lymfklierdiagnostiek in Kiel gedurende zijn opleiding tot klinisch
patholoog in het WG.
Samen met de chirurgen en radiodiagnosten wordt de mammatumordiagnostiek
zodanig opgezet, dat onderzoek (palpatie, punctie en röntgenbeeld) binnen één
dag tot een behandelingsadvies leidt. Steeds vaker worden echo- of CT-geleide
cytologische puncties verricht. Soms worden onverwachte bevindingen gedaan bij
klinisch verdachte lesies, zoals cholesterolkristallen uit een laterale halscyste en
kristallijn materiaal (oude hechting) in een draadgranuloom. In de loop der jaren
komen steeds meer diagnostische technieken beschikbaar voor het beoordelen
van punctiemateriaal.

Larynxcarcinoom met atypische mitose (‘vraagteken’); detail uit de foto op de kaft van het proefschrift van Jan
Delemarre
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Vergelijkend oncologisch onderzoek
Sedert het begin van 1915 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van gezwellen
bij dieren ‘in wilden en gevangen staat’. ‘Voor het eerste leverden ons de ratten,
die in grooten getale aan de Stadsbelt, in schepen en pakhuizen worden gedood
en aan het laboratorium werden afgestaan, resultaten op. Het onderzoek op het
voorkomen van gezwellen bij dieren in gevangen staat geschiedde in Artis, en
leverde evenals het voorafgaande niet-onbelangrijke resultaten op.’
Het vergelijkend dieroncologisch onderzoek gaat pas goed van start in 196061 wanneer op initiatief van O.F.E. Mühlbock en J.F. Hampe daartoe een
werkgroep wordt gevormd. Dierenartsen W. Misdorp en K. Weijer vergelijken
de mammapathologie tussen mens en huisdier (o.a. hond en kat). Misdorp
publiceert over de paragangliomen bij mens en dier (1964), de Burkitt-tumoren
Peter van Heerde en zijn paranimfen Hans Peterse en Kees Melief tijdens promotieplechtigheid in Utrecht, 1984

bij huisdieren (1966) en het osteosarcoom bij dier en mens (1972). Kees Weijer
doet onderzoek naar het kattenleukemievirus. De tumorpathologie van dieren uit
Artis wordt grotendeels in het AVL verricht, als later ook van veterinaire patiënten
uit Utrecht. Dierenarts Erik Teske promoveert in 1993 bij Misdorp te Utrecht op
onderzoek van hondenlymfomen waarbij Van Heerde co-promotor is.
In 1985 wordt Misdorp in Utrecht benoemd tot hoogleraar Veterinaire Oncologie;
hij verlaat het AVL per 1 juli 1989.
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Obductie van een python met een leukemisch lymfoom met o.a. Wim Misdorp, Kees Weijer en Martin van der Valk

De laatste levensjaren van Rik Wouters
Aan de hand van een ziektegeschiedenis uit 1916 van een patiënt
behandeld in het AVL wordt de chirurgische behandeling en PAdiagnostiek in deze vroege jaren geïllustreerd. Het betreft een 33-jarige
schilder/beeldhouwer met een uitgebreide tumor in de bovenkaak,
aanvankelijk elders geopereerd. Vanwege een recidief volgt opname in
het AVL. Professor Rotgans verricht opnieuw een uitgebreide operatie.
PA verslag: spoelcelsarcoom, bevestigd bij revisie in het AVL in 1994.
Helaas hadden uitgebreide chirurgische en ook radiotherapeutische
behandelingen niet het gewenste resultaat en is patiënt kort daarop
overleden. Uit: P.P.Devriese, KNO-arts AMC: ‘De laatste levensjaren van
Rik Wouters’.
Titelblad klinische status Rik Wouters 1916

Fibrosarcoom, kaaktumor Rik Wouters, 1916

Pathologie verslag kaaktumor Rik Wouters
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Vernieuwing in de pathologie
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Op de afdeling wordt histologisch onderzoek gedaan op weefsels verkregen bij

specifieke expertise door de pathologen is opgebouwd.

biopsie of resectie, en daarnaast bestaat er een onderafdeling cytologie, waar

In 1981 komt patholoog (J.L.) Hans Peterse in het AVL samen te werken met de

punctiemateriaal wordt beoordeeld. Het AVL was met de cytologie-afdeling in

cytoloog Peter van Heerde. Zij ontwikkelen bijzondere expertise in de cytologie,

de jaren ’80 van de vorige eeuw te beschouwen als pionier in Nederland. Omdat

zowel nationaal als internationaal zijn zij toonaangevend. Collega patholoog

in die tijd ook al ‘avant la lettre’ aan een biobank werd gewerkt kon de afdeling

Wolter Mooi heeft het melanoom als aandachtsgebied. Mooi wordt in 1987 hoofd

aan het eind van de 90er jaren de eerste zijn die een expressieprofiel van genen

van de afdeling pathologie en het is onder zijn leiding dat wordt gestart met de

samenstelde voor de diagnostiek.

weefselbank, waarin weefsel verkregen uit biopten en resecties systematisch en

De cytologiemethode is simpel, snel en vaak effectief voor het stellen van een

goed gedocumenteerd opgeslagen wordt. Dit ingevroren materiaal, bewaard voor

diagnose. Er zijn natuurlijk nog veel situaties waarin niet volstaan kan worden

eventueel aanvullend of wetenschappelijk onderzoek, is het uitgangsmateriaal

met losse cellen, maar waarbij de samenhang in het weefsel nodig is voor een

voor het onderzoek naar genexpressie-profielen van mammacarcinoom, waaruit

optimale beoordeling.

Marc van de Vijver en Laura van ’t Veer de mammaprint ontwikkelen.

Naast het vaststellen van het type tumor, is ook de beoordeling van de uitbreiding

Marc van de Vijver is vanaf 1996 hoofd van de afdeling. Hij heeft in het AVL

in de omgeving van groot belang, enerzijds om na te gaan of een operatie uitgebreid

onderzoek gedaan naar Her2 Neu en mammacarcinoom, waarop hij in 1989 is

genoeg is geweest, anderzijds om een goede stagering te geven volgens het TNM-

gepromoveerd.

systeem. Dit geeft een indicatie omtrent de prognose en leidt tot een advies voor

2007 is voor de afdeling een dramatisch jaar wegens het vertrek van Marc van de

aanvullende behandeling. Het verslag van de patholoog is digitaal beschikbaar en

Vijver naar het AMC en het plotselinge overlijden van Hans Peterse. Hester van

wordt geanonimiseerd opgeslagen in de landelijke database PALGA. De patholoog

Boven, reeds vanaf 2002 werkzaam in het AVL, wordt hoofd van de afdeling en

kan hierin eerder gestelde diagnoses inzien. Ook kunnen deze gegevens gebruikt

onder haar leiding verkrijgt de afdeling in 2012 de accreditatie van de Stichting

worden voor wetenschappelijk onderzoek en de landelijke kankerregistratie. Bij

CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de kwaliteitsbeheersing op het

de vele verschillende multidisciplinaire patiëntenbesprekingen (MDO) heeft de

gebied van laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg).

expertise van de patholoog een duidelijke meerwaarde. De pathologen zijn ook

De procedures rond de weefselbank, opgezet in de jaren ’80, worden in 2011

actief in specifieke panels, zoals het Lymfomenpanel voor een juiste diagnose

geprofessionaliseerd met de oprichting van de Molecular Pathology & Biobanking

en classificering. De diagnostische ondersteuning die bij bijzondere klinische

Core Facility (CFMPB) onder leiding van moleculair bioloog Annegien Broeks.

verrichtingen, zoals de HIPEC, wordt verleend, heeft er toe geleid dat er veel

Het gebruik van de weefselmaterialen is nu strikt geregeld volgens de wettelijke

kaders voor bescherming persoonsgegevens, het gebruik van lichaamsmateriaal

afdeling participeert in de opleiding van de pathologie met als aandachtsgebieden

en ethiek.

klinische cytologie en lymfoomdiagnostiek. Pathologen-in-opleiding kunnen in

In 1995 wordt de subafdeling Moleculaire diagnostiek opgezet onder leiding

het AVL een stage in de oncologische pathologie volgen. Binnen de afdeling wordt

van Laura van ’t Veer in nauwe samenwerking met patholoog Daphne de Jong.

onderzoek geëntameerd, maar ook wordt onderzoek van andere specialisten

Daphne heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de maligne lymfomen en

gefaciliteerd.

wordt in 2012 hoogleraar aan de VU. Na het vertrek in 2010 van Laura naar de

Het macro- en microscopische weefselonderzoek is in de laatste decennia met

VS, krijgt moleculair-bioloog Petra Nederlof de leiding over deze subafdeling en

een veelheid van technieken en analyses uitgegroeid. Naast enkele routine

zij ontwikkelt veel nieuwe essays. In 2014 wordt de techniek van next generation

kleuringen, zoals hematoxyline-eosine, PAS, reticuline (vezelkleuring) en

sequencing (NGS) toegevoegd aan de moleculaire diagnostiek. Doordat veel DNA-

melanine is een groot aantal extra kleurtechnieken ontwikkeld, waardoor met

veranderingen kunnen worden vastgesteld, heeft de afdeling een belangrijke

name de lymfoomdiagnostiek een grote stap voorwaarts heeft gemaakt. Er is veel

bijdrage aan het ondersteunen van klinische trials die gebaseerd zijn op het

veranderd sinds Sir Thomas Hodgkin zijn eerste microscopische bevindingen

principe van ‘personalised medicine’.

beschreef in 1828. Op paraffinecoupes, gevroren weefsel en in toenemende

In 2006 komt Jelle Wesseling, met zijn expertise op het gebied van mamma-

mate geaspireerde cellen kan nu een uitgebreide immunologische en moleculair

carcinoom als projectleider om de onderzoekslijn biomarkers op te starten.

biologische typering worden verricht.

Naast het mammacarcinoom zijn ook de maag-darmtumoren en de hoofdhalstumoren een belangrijk aandachtsgebied voor de pathologen. In 1997 komt
patholoog Loes van Velthuysen hiervoor naar het AVL. Haar onderzoek richt
zich op de gradering bij long- en darm-NET (neuroendocriene tumoren) en zij
ontwerpt een overzichtelijk schema voor de classificering van deze tumoren, dat
niet alleen in het AVL maar ook daarbuiten door de pathologen gehanteerd wordt.
De afdeling pathologie bestaat in 2014 uit een staf afkomstig uit verschillende
disciplines. Naast de klinisch pathologen zijn er laboratoriumspecialisten
genetica, klinisch moleculair biologen en in de toekomst mogelijk ook (bio)
informatici. Het laboratorium bestaat uit verschillende sub-afdelingen met
eigen aandachtsgebieden: histologie/immunohistochemie, cytologie en DNAdiagnostiek/moleculaire diagnostiek. De AVL pathologen verzorgen een groot
aantal cursussen, workshops en voordrachten ter bijscholing van analisten
en pathologen in het land, maar ook voor specialisten in het buitenland. De

Microscopisch preparaat Morbus Hodgkin 1828
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Loes van Velthuysen in overleg.

Coupes snijden.

Archieflade met coupes.

Hester van Boven en Jelle Wesseling.

Samenwerking in de pathologie
De afdeling pathologie heeft intensief overleg met de klinische collegae,

In de loop der jaren zijn veel nationale groepen opgericht, waarin de AVL-

hetzij voorafgaand aan de inzending van materiaal of tijdens het diagnostisch

pathologen een belangrijke inbreng hebben, zoals: Ovarium Tumor Commissie,

onderzoek, dan wel bij het geven van de uitslag. De patholoog heeft een duidelijke

Commissie Beentumoren, Melanoom Commissie, Commissie Testis Tumoren,

functie bij werkbesprekingen op de klinische afdeling en bij de multidisciplinaire

Werkgroep Mesothelioom, Commissie Cytologie en Lymfoom Werkgroepen In

besprekingen, waarbij röntgen-, echo- en andere diagnostische beelden worden

de Oog- en Orbitatumoren Commissie, waarin ook de hoogleraar oogheelkunde

getoond in samenhang met de pathologie- en cytologiepreparaten. Vanaf

Bleeker en de chirurg Emil van Slooten zitting hebben, beoordeelt de patholoog

2000 zijn er steeds meer tumorspecifieke besprekingen waarbij een patholoog

Peter van Heerde de niet-melanocytaire lesies. Ook op het gebied van de

aanwezig is om een uitslag toe te lichten. De betrokkenheid van de pathologie bij

vergelijkende pathologie en kanker bij dieren wordt landelijk samengewerkt.

wetenschappelijk onderzoek is groot.

Vóór zijn benoeming in Utrecht tot hoogleraar Veterinaire Oncologie heeft Wim

In de stad zijn er op het gebied van de pathologie altijd nauwe banden geweest met

Misdorp ruim 20 jaar in het AVL gewerkt.

de Universiteit van Amsterdam alsook met de andere ziekenhuizen. Er bestaan

De AVL-pathologen zijn actief in tal van internationale beroepsverenigingen,

informele contacten via opleiding, promotieonderzoek en specialisaties, maar

waaronder de International Society of Pathology, The British Pathological Society,

ook via dubbele aanstellingen, consulten en waarnemingen. Er zijn verschillende

de Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique, de EORTC werkgroep Maligne

tumorspecifieke werkgroepen opgericht binnen het Universitair Kankercentrum

Lymfoom en de European Federation of Cytological Societies.

waarvan de hoogleraar-patholoog Hampe één van de initiatiefnemers is. De
Pathologie van het Slotervaart Ziekenhuis, de afdeling electronenmicroscopie
van het AVL en het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst vormen
een werkgroep Maligne Lymfoom, waaruit meerdere publicaties voortkomen als
ook in 1984 het proefschrift: ‘Malignant Lymphomas and Histiocytic Tumours.
Cytology and other diagnostic methods’ waarop Peter van Heerde bij de Utrechtse
hoogleraar J.A.M. van Unnik promoveert. De samenwerking met het AMC en de
VU in het diagnostisch lymfoompanel resulteert in het standaardwerk: ‘Atlas
and Textbook of Malignant Lymphomas’. Opmerkelijk is dat de uitgever zonder
overleg op het titelblad myeloïde cellen i.p.v. lymfoomcellen afdrukte, omdat hij
het zo’n mooi plaatje vond.

Klinisch cytologisch laboratorium 1979
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Leden Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique

Atlas and Textbook Malignant Lymphomas 1996

Consult cytologie: Dr D.M.D.S. Sie-Go en P. van Heerde

Monique Dona, Peter van Heerde, Irma Burger en Mieke Koolman (v.l.n.r.)

Europees cytologiecongres Krasnapolsky onder
voorzitterschap van Peter van Heerde

Buitenkliniekplannen en komst
van de Cytologie

chemo- en radiotherapeutische (na)behandeling kan er worden
verzorgd. De zoon van de directeur, Peter van Heerde, pas afgestudeerd
aan de Universiteit van Leiden en werkzaam als arts in ‘Hoog-Laren’
komt op die manier al vroeg in contact met de oncologie. Na zijn

Het ontstaan van wachtlijsten is een probleem van alle tijden, zo ook bij

specialisatie tot patholoog bekwaamt hij zich in de punctiecytologie in

de naoorlogse expansie van het AVL.

het Academisch Ziekenhuis te Leiden bij de hematoloog Lopes Cardozo.

De chirurgengroep bestaat in de jaren zestig uit een drietal specialisten,

In de vroege zestiger jaren is punctiecytologie nog een opkomend

die makkelijk benaderbaar zijn voor patiënten, waardoor de wachttijd

specialisme met als grote pioniers de patholoog Zajicek en de radioloog

voor opname onaanvaardbaar lang wordt. Dit wordt deels opgevangen

Franzen. De techniek is veilig en de diagnostische opbrengst hoog. In

door opname in één van de andere Amsterdamse ziekenhuizen, waar

1972 wordt Peter van Heerde in het AVL aangesteld om dit vakgebied

de genoemde specialisten, naast hun aanstelling van 80% in het

verder te ontwikkelen.

AVL, ook werkzaam zijn. De controleafspraken vinden als regel dan
weer plaats in het AVL. Toch blijkt ook dit beleid onvoldoende om de
wachtlijstproblematiek op te lossen. Twee jongere stafleden (J.A. van
Dongen, de jongste chirurg en C. Dudok de Wit, de toenmalige chefde-clinique van de Interne afdeling) proberen de opnameduur in
het AVL drastisch te verkorten door de patiënten enkele dagen over
te plaatsen naar een buitenkliniek, zoals dat ook wordt gedaan in de
kankerinstituten in Londen en Parijs.
Het gebouw van het Nederlands Studenten Sanatorium in Laren is
vrijgekomen omdat door de komst van nieuwe antituberculosemiddelen
opname in een sanatorium overbodig is geworden. Dit sanatorium is
een modern, goed geoutilleerd, naoorlogs gebouw, dat prima kan dienen
als buitenkliniek. Hoewel de aankoop van dit complex relatief goedkoop
is, wordt door Directie en Bestuur negatief beslist over dit project. De
beleidsmakers vrezen dat dit plan de mogelijke nieuwbouw van het AVL
zal vertragen.
Een patiëntenstop is geen optie, maar gelukkig kan men via internistdirecteur Dr. A.F. van Heerde voor enkele jaren uitwijken naar het
Ziekenhuis Hoog-Laren (het huidige Tergooi Ziekenhuis) waar nog
genoeg bedden beschikbaar zijn.
De patiënten worden aldaar door AVL-chirurgen geopereerd en ook

Ziekenhuis ‘Hoog - Laren’, 1965

Van Heerde senior en junior, zware beproeving van
junior tijdens sollicitatie, 1967
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Het algemeen klinisch
laboratorium: AKL
Sinds 1986 bestaat het algemeen klinisch laboratorium in zijn huidige vorm: een

research, 1995), S-100B bij melanoom (Léonie Smit, Clinical relevance of serum

afdeling waar zowel hematologische, klinisch-chemische als immunologische

S-100B for melanoma patients, 2005), chromogranine A en andere markers bij

bepalingen worden gedaan. Een team van 45 medewerkers draagt zorg voor het

neuroendocriene en longtumoren (Tiny Korse, Clinical relevance of tumor markers

uitvoeren van bepalingen die van belang zijn voor de diagnose en het volgen van

and epidemiology of neuroendocrine tumors, 2011). Tiny heeft in 2009 voor één

de behandelingsresultaten. Tegenwoordig zijn medewerkers 24 uur per dag, 7

van haar artikelen ‘De Wetenschapsprijs Klinische Chemie’ gekregen, een prijs

dagen per week aanwezig en beschikbaar voor de kliniek. In het belang van de

voor de hoogst gewaardeerde publicatie vanuit het wetenschapsdomein der

patiënt is er regelmatig overleg met andere collega’s in het ziekenhuis. Voor de

klinische chemie. Het betreft een onderzoek naar biomarkers voor de diagnostiek

klinische diagnostiek is het op peil houden van de kwaliteit heel belangrijk. Dit

van neuroendocriene tumoren (J Clin Oncol 2009;27;4293-9).

wordt gewaarborgd door certificering, zoals door de Coördinatie Commissie ter

Naast het diagnostisch onderzoek wordt er door het AKL ook veel wetenschappelijk

bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek (CCKL)

onderzoek gedaan, waarvan zeer veel ook in samenwerking met clinici en

en door deelname aan diverse kwaliteitsrondes.

uitgaande van de vraagstelling van klinisch specialisten. Vermeldenswaardig in

Het laboratorium heeft binnen Nederland altijd een belangrijke rol gespeeld in

deze is het onderzoek van Olaf van Tellingen en zijn proefschrift uit 1993 met de

het ontwikkelen en implementeren van nieuwe tumormarkers. Tumormarkers

titel ‘Bioanalysis and pharmacokinetics of vinca alkaloids’.

die de clinicus kunnen helpen bij het stellen van de diagnose, maar ook tijdens het

Het

vervolgen van de ziekte. Zo is vanaf de jaren 70 het onderzoek naar tumormarkers

analysemethodes, opdat de uitslag in steeds kortere tijd beschikbaar kan zijn. Met

uitgegroeid tot een belangrijk onderzoeksgebied, met naamsbekendheid voor de

de implementatie van nieuwe biomarkers streeft men samen met de hele kliniek

klinisch-chemici tot over de grenzen. De klinisch-chemicus Persijn heeft een

en de medische industrie, naar betrouwbare technieken, om een optimale zorg

aantal testen voor tumormarkers ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt

voor de patiënt te bewerkstelligen

van radioisotopen. Dit heeft geresulteerd in het proefschrift van Cees Korsten in
1976 (Carcino-embryonaal antigeen en blaascarcinoom). Andere publicaties en
promoties over tumormarkers zijn gevolgd, zoals CA125 bij ovariumcarcinoom
(Hans Bonfrer, Tumor markers in gynecological cancer: basic and clinical
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AKL

werkt

voortdurend

aan

vernieuwing

en

verbetering

van

de

Tiny Korse met de Wetenschapsprijs, 2009

Laboranten van het AKL rondom een prikkar; van links naar rechts: Addy Baan, Els Platte, Christiaan Meeues en
Edith Visser

Biochemicus Wim Nooijen (links) met zijn laboratoriumstaf rond de Modular, een geautomatiseerde immunoanalyzer; rechts, van voor naar achter: Marian Buning, René Gleijm, Rob Lodewijks
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Hans Bonfrer, klinisch chemicus, tijdens ENETS-congres, 2006
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Proefschriften uit het Algemeen Klinisch Laboratorium: Korsten (1976), Van Tellingen (1993), Bonfrer (1995), Smit (2005), Korse (2011)

Van orgaanerfelijkheid
naar DNA- en genprofielen
Vanaf de start in 1915 is er in het AVL belangstelling voor erfelijkheid. De

vastgesteld. Bij het vinden van de poliepen die in het rectum al beginnen wordt

chirurg Wassink publiceert in 1923 over ‘Erfelijkheid van kanker’ in het

een preventieve resectie van het hele colon aanbevolen. Enkele jaren later blijkt

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1923;67(IIA):326-34). Hij spreekt over

dat er ook poliepen in de maag en de twaalfvingerige darm kunnen voorkomen.

‘orgaanerfelijkheid’ wanneer hij bij een groep van 285 patiënten met borstkanker

Dan wordt ook daarvoor een landelijk screeningsprotocol opgezet om het beloop

meer gevallen in de familie vindt dan volgens de statistieken verwacht mag

en de mogelijke ontwikkeling tot maligniteit te evalueren. Er is een nauwe

worden. Na de Tweede Wereldoorlog is er enige tijd wat minder belangstelling

samenwerking met het genetisch laboratorium van Paul Meera Kahn in Leiden.

voor erfelijkheid, maar de onderzoeker Korteweg houdt in 1948 een lezing over

Intussen blijkt polyposis veroorzaakt te worden door een verandering van een gen

‘Nieuwe inzichten over kanker’ tijdens een wetenschappelijke vergadering , die

op chromosomenpaar nummer 5.

volledig gepubliceerd wordt in het Ned Tijdschr Geneeskd.1948;92(III):2198-210.

Uit het onderzoek van Bert Vogelstein gepubliceerd in 1988 in het N Engl J Med

Hij bespreekt uitvoerig zijn onderzoek naar het effect van moedermelk (eigen

(1988;319:525-232) over de genetische veranderingen bij de adenoma-carcinoma-

moeder of pleegmoeder) op de ontwikkeling van borstkanker bij muizen.

ontwikkeling, blijkt dat poliepen te beschouwen zijn als een voorstadium van

Daarna volgen meer publicaties.

coloncarcinoom. Het eerste tumorsuppressorgen p53 wordt gevolgd door de

Door het veelvuldig voorkomen van poliepen en darmkanker in bepaalde families

ontdekking van meer genetische mutaties in oncogenen en tumorsuppressorgenen.

zijn juist de maag-darmartsen zich al vroeg bewust van een mogelijke rol van

Voor de praktijk betekent dit dat het endoscopisch verwijderen van poliepen

erfelijke factoren. In de zeventiger jaren voelen enkele specialisten de behoefte

zeer belangrijk is, aangezien deze te beschouwen zijn als een voorstadium van

om kennis daarover met elkaar uit te wisselen. De oprichters van deze zogenaamde

kanker. Toch blijft in het overleg met de chirurg de indicatie voor een eventuele

poliepenclub zijn de chirurg Emil van Slooten, MDL-arts Frieda den Hartog Jager

aanvullende operatie een belangrijk discussiepunt.

uit het AVL (parttime werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam), en de MDL-

De familiegegevens, verkregen uit het opstellen van een stamboom, dienen als

arts Gerrit Griffioen uit het Academisch Ziekenhuis te Leiden (LUMC).

leidraad om te bepalen of er een erfelijke aanleg is en welke familieleden voor

In de jaren ’80 worden richtlijnen opgesteld voor vroegdiagnostiek en screening

screening in aanmerking komen.

bij Familiaire Adenomateuze Polyposis (waarbij meer dan 100 poliepen in colon-

Een andere erfelijke aandoening van het colon is het hereditaire non-polyposis-

rectum kunnen voorkomen). Deze aandoening is bij endoscopie makkelijk

coloncarcinoom later Lynch-syndroom genoemd, waarbij de diagnostiek een stuk

te herkennen, en wordt op zeer jonge leeftijd, vaak al bij kinderen van 12 jaar,

lastiger is omdat het voorstadium van een poliep vaak niet wordt aangetroffen.
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Werkgroep familiaire tumoren in 1998: voorste rij v.l.n.r.: Eveline Bleiker, Ronald Zweemer, Gea Wigbout, Guido Brink, Sandra Hageman, Daniela Hahn; staand v.l.n.r.: Babs Taal, Irma Kluijt, Floor van Leeuwen, Rosemarie Laan, Mike Craanen,
Laura van ’t Veer, Neil Aaronson, Fred Menko, Emiel Rutgers, Daphne de Jong, Elly Kaats, Egbert Vos, Frans Hogervorst, Patrick Struyken, Anja van Rens
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Ook hierbij leert men van stamboomonderzoek, op grond waarvan men regels

In de jaren ’90 start de MDL-afdeling binnen het AVL onderzoek bij patiënten

opstelt voor screening. Vanaf eind jaren ’90 ontdekt men wereldwijd defecten

die op bijzonder jonge leeftijd maagkanker blijken te hebben. Er worden enkele

op chromosoom 2 (MSH2 of MSH6), of op chromosoom 3 (MLH1) dan wel op

families met het Hereditaire Diffuse Maagcarcinoom opgespoord. Dit type is bij

chromosoom 7 (PMS2). Daardoor zijn de richtlijnen langzamerhand veranderd.

endoscopie lastig te herkennen. Een multidisciplinaire groep met MDL-artsen en

Voorheen werd advies tot endoscopie gegeven op grond van stamboomonderzoek

moleculair-biologen is de laatste 10 jaar op het spoor van DNA-profielen in de

en kansberekening; nu kan met behulp van DNA-onderzoek advies voor

hoop daarmee betere adviezen voor screening en vroegdiagnostiek te ontwikkelen.

endoscopie aan díe familieleden gegeven worden, die het risico werkelijk dragen.

Bij de STOET is ook de landelijke groep van specialisten die zich bezighouden

Intussen heeft de landelijke samenwerking in 1985 geresulteerd in de oprichting

met erfelijke borstkanker aangesloten. De werkwijze is vergelijkbaar met die

van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET), met subsidie van het

bij erfelijke darmkanker: het inventariseren van gegevens, gebruikmakend van

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De internist Hans F.A. Vasen

stambomen, het geven van adviezen en het opstellen van richtlijnen.

wordt directeur. Hij ontplooit veel initiatieven, stelt richtlijnen op en schrijft een

Erfelijkheid is een belangrijk onderdeel van de oncologie geworden. In het AVL

schat aan artikelen in internationale tijdschriften. Het belang van de STOET wordt

krijgt de groep van klinisch specialisten in 1995 belangrijke moleculair-biologische

benadrukt wanneer er in Leiden een leerstoel Preventie Erfelijke Tumoren wordt

input van Laura van ’t Veer. In 1997 wordt zij hoofd van de nieuw opgerichte Poli

ingesteld, zodat Hans Vasen in 2009 tot hoogleraar wordt benoemd.

Familiaire Tumoren. Haar onderzoek met behulp van microarrays heeft een

enorme stimulans gegeven aan het koppelen van DNA-profielen bij borstkanker

zowel borst- als eierstokkanker, ofwel naar stoornissen in het E-cadherine-gen,

aan klinische gegevens. De eerste belangrijke resultaten zijn gepubliceerd in

met name bij opvallend jonge mensen met maagkanker of borstkanker. Er is een

het gezaghebbende tijdschrift Nature in 2002. Dit onderzoek kan plaatsvinden

heel team om dit voor patiënten en hun familie uit te zoeken, waarbij ook goede

vanwege een goed gedocumenteerde weefselbank op de afdeling pathologie en de

en intensieve begeleiding noodzakelijk is.

samenwerking met patholoog Marc van de Vijver. In 2007 krijgt Laura van ’t Veer
samen met de bioloog René Bernards een belangrijke Europese prijs: de ESMO
Lifetime Achievement Award vanwege ‘outstanding achievements in the area of
Translational Research in Breast Cancer’. Daarmee wordt het AVL geroemd: ‘The
Netherlands Cancer Institute is becoming a real leader in the field of molecular
research’. De genentest wordt snel voor de praktijk toegankelijk gemaakt door
een gespecialiseerd bedrijf, Agendia, daarvoor op te richten.
In 2008 krijgt Laura van ‘t Veer met deze test onder de naam ‘MammaPrint’ de
innovatieprijs van het zorginnovatieplatform, dat door de toenmalige Minister
Klink en Staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van VWS in 2008 is
gelanceerd.
Het gevonden genprofiel is een kenmerk van de borstkanker zelf en niet van
de patiënt. Op dit moment wordt onderzocht of op basis van genprofielen van
tumoren uitgezocht kan worden welke therapie het best gegeven kan worden.
Hiervoor is een consortium opgericht met het UMCU en het ErasmusMC: Center
for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Binnen het AVL hebben o.a. de
internisten Jan Schellens, Sabine Linn en Neeltje Steeghs, de moleculair-bioloog
Petra Nederlof, de pathologen, de longartsen Michel van den Heuvel, Sjaak
Burgers, Paul Baas en de MDL-arts Annemiek Cats een leidende rol.
De polikliniek familiaire tumoren heeft als hoofd Lizet van der Kolk, die sinds
2009 werkzaam is als klinisch geneticus. Op deze afdeling wordt onderzoek
gedaan naar de genetische afwijkingen van een persoon zelf, en dus niet naar die
in tumorweefsel. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van het BRCA1-gen dat
predisponeert voor borstkanker of het BRCA2-gen dat wijst op een aanleg voor
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Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:326-34 ‘Wij meenen aanwijzingen te hebben, dat, niet alleen bij borstkanker, maar
ook bij de kwaadaardige gezwellen van vele andere organen, [...], de erfelijkheid een rol speelt.’

Ned Tijdschr Geneeskd. 1948;92:2198-2212; reeds in 1918 werd er verband gelegd tussen erfelijkheid en kanker
in de borstklier bij de muis

Radiologen van toen en nu
De eerste decennia na de oprichting van de vereniging en de start van de kliniek

(2011), Stijn Heijmink (2011), Ferry Lalezari (2013), Iris van ’t Sant-Jansen (2013)

van het Antoni van Leeuwenhoekhuis in 1915 verricht de afdeling Radiotherapie

en Annemarieke Bartels-Rutten (2013).

het radiologische werk.

Anno 2013 zijn er 16 radiologen in dienst van het AVL, die samen 14,1 FTE invullen.

Pas begin jaren ’60 wordt de afdeling Radiologie/Beeldvorming gevormd en in

Naast de radiologen in vaste dienst kent de groeiende afdeling de afgelopen

het jaarverslag van 1961 presenteert de afdeling zich als zodanig met een door

decennia tevens vele radiologen die tijdelijk in dienst zijn als fellow of waarnemer.

Dr B.A. den Herder getekend verslag. Den Herder vertrekt in 1963 vanwege zijn
benoeming aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. In 1965
wordt Rob Steinmetz benoemd als hoofd van de afdeling, aanvankelijk nog onder
supervisie van radiotherapeut Klaas Breur. Daarna vormt hij een duo-praktijk met
collega Paul Cohen. In 1973 sluit Frank de Leeuw zich bij hen aan en in dat jaar
verhuist het AVL naar de Plesmanlaan in Slotervaart. De drie radiologen vervullen
dan gezamenlijk 1 FTE radioloog. In 1975 geeft de komst van de jonge Robert
Kröger de maatschap nieuw elan.
Met het voortschrijden van de techniek plaatst het AVL in 1993 haar eerste
MRIscan. De radiologen Wim Koops, met fysica als achtergrond, en Peter Besnard
versterken dit jaar de maatschap.
Daarna breidt het werk zich gestaag uit en volgen in de vaste staf als
maatschapslid: Leo Schultze Kool (1997), Maartje Smid-Geirnaerdt, de eerste
vrouw in de maatschap (1998), Frank Pameijer (1997), Warner Prevoo (2002) en
Jelle Teertstra (2003). Vanaf 2010 maakt de vrijgevestigde maatschapsvorm plaats
voor een vakgroep radiologie in loondienst van het AVL die uitgebreid is met
Claudette Loo (2002), Charlotte Lange (2007), Ingrid Westerveld-de Zwart (2010),
Annemarie Fioole-Bruining (2010), Mark Meier (2012), Philip Pevenage (2011),
Petra de Koekkoek-Doll (2011), Gonneke Winter-Warnars (2011), Birthe Heeres
Rob Steinmetz (zittend) in overleg met radiotherapeut Klaas Breur, 1964
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Petra de Koekkoek en laborante Marjon van Engelen(links) bij een stereotactische mammabiopsie met de
vacuüm-biopteur, 2012 (op de achtergrond ‘Amsterdam lichtstad’)
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Een jeugdige Robert Kröger maakt een verslag, rechts op tafel een witte iris-lamp

Paul Cohen en laborante Annemieke Poelmann bij de eerste AVL- CT-scanner begin jaren tachtig

Van alleen in het donker
naar samen in het licht
‘Van alleen naar samen’ zien we wanneer het aantal radiologen stijgt en de

rijk is. Daarbij kijken en luisteren vele medisch en verpleegkundig specialisten,

solo-praktijk waarin Rob Steinmetz start, uitgroeit tot een grote groepspraktijk

arts-assistenten en onderzoekers naar de radioloog wanneer die vooraan zittend

van vele collega-radiologen. Tegelijkertijd is dezelfde trend ‘van alleen naar

de beelden van complexe oncologische patiënten via een beamer toont en met

samen’ waarneembaar in de manier van werken. Het individuele karakter van

bijbehorend commentaar via de microfoon de zaal in spreekt.

de beginjaren wordt vervangen door het grote samenwerken zowel met collega-

Met deze verschuiving van solitair - (alleen in een kamertje), naar samen-

radiologen en collega-specialisten in huis als met de patiënt.

(gemeenschappelijke dicteerplaatsen) en multidisciplinair werken (vóór in de

Werken de heren radiologen in de beginjaren nog veelal alleen, vanuit hun eigen

zaal) is de radioloog een echte teamspeler geworden.

donkere kamer met lichtkast, met een sigaretje en bij gesloten gordijnen, anno

Ook is de radioloog dichter bij de patiënt komen te staan. Van de beschouwende

2013 zijn de verslagkamers gemeenschappelijk: niet alleen wordt de ruimte met

observator op afstand kijkend naar de weergaven van de inwendige mens (prints

een collega-radioloog gedeeld, feitelijk is de kamer van iedereen met z’n niet-

of scans) naar daadwerkelijk fysiek samenwerken met de patiënt: aanvankelijk

persoonsgebonden universele ‘flex’-verslagplekken.

tijdens het hands-on zoals het ‘bariumpap-werk’ voor een dikkedarm-foto, maar

Het AVL staat bekend om de goede onderlinge contacten van specialisten in huis,

later ook bij het echo-onderzoek met begeleiding van puncties of opvang van

al vanaf het eerste uur. Vanuit de diagnostisch oncologische disciplines (DOD)

emotionele ontladingen van gespannen patiënten, tot daadwerkelijk behandelaar

werken de radiologen nauw samen met aanverwante specialismen: de nucleaire

zijn vanaf de jaren ’80 bij therapeutische ingrepen op de CT- en interventiekamers.

geneeskunde en de radiotherapie. De overige specialismen staan zij met raad en

De geestkracht en doorzettingsvermogen van oncologische patiënten, ondanks

daad bij in zowel groepsverband in de tumorwerkgroepen, als op individuele basis

hun leed, motiveert de radioloog in het werk. Uiteraard blijft het adagium daarbij

van specialist tot specialist. Wat eertijds tijdens een intercollegiaal overleg op

dat te allen tijden de patiënt en niet diens beelden behandeld dienen te worden

de radiologen-verslagkamer plaatsvond aan de lichtkast, geschiedt nu aan een

(‘vergeet nooit de mens achter het plaatje’!).

digitaal werkstation.

Naast de verschuiving ‘van alleen naar samen’, is er ook een verschuiving ‘van

Het samenwerken heeft de radioloog sinds de laatste jaren zelfs uit het ‘isolement

donker naar licht’. Dit is mogelijk door de overgang van conventionele (analoge)

van zijn donkere kamer’ gehaald en in het middelpunt van het licht gezet, tijdens

naar digitale radiologie. De donkere kamers noodzakelijk voor het goed kunnen

diverse en vele MDO’s (multidisciplinaire besprekingen) die het AVL wekelijks

beoordelen van röntgenfilms op een lichtkast, hebben ruimte gemaakt voor een
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afdeling met halfduistere echo-kamers en gedempt verlichte verslagkamers met
digitale werkstations en computerschermen. Verdwenen zijn zowel de pikdonkere
doka voor het ontwikkelen van de röntgenfilms als de pikdonkere doorlichtkamer
uit begin jaren ’60, destijds nog zonder beeldversterker, waarbij de radioloog aan
het zeer zwakke doorlichtscherm bij de patiënt staat.
Sinds 2008 bevindt de afdeling Radiologie zich op een prachtige locatie,
wijds opgezet met veel daglicht via patioramen aan het binnenplein en lichte
pastelkleuren op de muren die de zwart-wit radiologische beelden opvrolijken.
Daarnaast is eigen zwart-wit en kleur-fotografiewerk te zien in de kamers en
aan de gangmuren na een interne fotowedstrijd met als thema’s: ‘Techniek in
Amsterdam’ in 2008, ‘Amsterdam lichtstad’ in 2009 en ‘Nederland in beweging’
in 2011.

Multidisciplinair overleg mammagroep in 2005
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Achter de gordijnen verslaat Paul Cohen ‘losjes’ een röntgenfoto, bijgestaan door laborante Annemarie
van Pareren

Multidisciplinair overleg mammagroep in 2013

Van röntgenoloog
naar radioloog
De afdeling Beeldvorming heeft lange tijd het bord ‘Röntgen afdeling’ boven de
balie hangen. Toentertijd geheel treffend daar het werk dan nog exclusief bestaat
uit beoordelen van röntgenfoto’s en fluoroscopie met behulp van röntgen. Maar
met de komst van nieuwe technieken en modaliteiten als echo die beelden maakt
met behulp van ultrageluid en MRI die gebruik maakt van magnetische resonantie
door een magnetische veld waar de patiënt in ligt en radiofrequente pulsen, is de
naam niet meer dekkend voor het verrichte werk.
De naam ‘Radiodiagnostiek’ die daarna volgt, legt de nadruk op het vinden van
een diagnose met behulp van beelden van de interne mens en zijn organen.
Nu de beeldgestuurde behandelingen en ingrepen een steeds hogere vlucht
nemen, zijn deze niet langer een afgeleide van ‘Radiodiagnostiek’.
Daarom doet de huidige afdelingsnaam ‘Radiologie’ eer aan de huidige praktijk,
waarbij er zowel aan diagnostiek als aan behandeling wordt gedaan!

Hartelijke ontvangst bij de röntgenbalie door receptionisten Tineke de Haas (links) en Bea Kouthoofd (rechts),
begin jaren ’90
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Huidige gezamenlijke balie van nucleaire geneeskunde en radiologie in de centrale hal van het AVL, 2008

Beeldvormende modaliteiten
door de jaren heen
Zoals gezegd heeft de Radiologie in 100 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt.

cassettes uit de buckylade van het röntgentoestel, in de gewenste volgorde, grootte

Naast Röntgen zijn er ook CT, Echo en MRI als beeldvormende modaliteit bij

en lengterichting (staand of liggend), die hoort bij het type verricht onderzoek

gekomen. Door automatisering en later digitalisatie is het radiologisch werk

(bij maag onderzoek bv anders dan bij een aortografie). Dubbelbelichten van

veranderd.

de cassette komt toch een enkele keer voor. Hoewel nog veel röntgentoestellen

Het is steeds beter mogelijk om nog sneller, kwalitatief beter en gedetailleerder

uitgerust zijn met een buckylade voor filmcassettes, zijn er veel inmiddels

door de mens heen te kunnen kijken naar anatomie en pathologie. De huidige

volautomatisch zonder benodigde cassette (bv digitale buckywanden). De nog

radiologische apparatuur is daartoe uitgerust met hoogstaande technologie en

in gebruik zijnde cassettes zijn filmloos en bevatten herbruikbare en uitleesbare

elektronica.

fosfor- of seleniumplaten.

De eerste röntgenfoto’s en later nog mammografieën worden met de hand

In 1973 krijgt de afdeling een planigraaf van het merk Massiot-Philips,

ontwikkeld en gefixeerd in de donkere kamer (DOKA). Een bewerkelijk proces

ook wel tomograaf genoemd. Deze draagt de toestelnaam ‘polytome’ en is

dat deskundigheid vereist. Via sluizen worden de belichte cassettes met films

tot ca 1990 in gebruik geweest, met hypocycloïdale, lineaire en circulaire

aan degene in de doka doorgegeven. Na het ontwikkelproces wordt de cassette

vervagingsmogelijkheden. Door tegengestelde beweging van de röntgenbuis

opnieuw gevuld met een röntgenfilm vanuit een filmlade. De lade moet dan tijdig

ten opzichte van de beeldplaat tijdens een belichting wordt een dwarsdoorsnede

gesloten worden, zodat de gehele filmvoorraad, bij het ontsteken van het doka-

van de patiënt verkregen zonder overprojecties zoals bekend van de gewone

licht, niet onbedoeld belicht en daarmee onbruikbaar wordt. De ontwikkel- en

röntgenfoto, omdat het beeld scherp is in één vlak. Deze ‘voorloper van de CT’ is

fixeervloeistof wordt op de afdeling, door de laborant, gemaakt, ook nadat de

ontworpen door de Nederlandse radioloog Ziedses des Plantes uit het Wilhelmina

ontwikkelmachine het doka-werk overneemt. Sinds de digitalisatie van de afdeling

Gasthuis te Amsterdam.

in 2004 is de klassieke blauwe vloeistofton overbodig en verdwijnt uit beeld . Ook

De eerste computertomograaf (CT) komt eind 1979 in het AVL. Deze single slice-

de doka raakt in onbruik, maar de herinnering aan de romantiek in het donker van

whole body CT-scanner de ‘Somatom’ van Siemens met instant reconstructie van

de donkere kamer blijft. Enkele relaties kennen er zelfs hun oorsprong!

de beelden en een scantijd van 5 seconde per coupe, is dan in Amsterdam verreweg

Het werken met cassettes in bucky-, doorlicht- en angiokamers vereist in die

de snelste! Andere ziekenhuizen hebben nog geen bodyscanner (slechts een EMI

dagen een alerte laborant die zorg draagt voor het correct en tijdig wisselen van de

brain scanner) of een scanner met veel langere scantijden van 20-25 seconde
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per coupe en een rekentijd van tientallen seconden voor beeldreconstructie. Bij

B-scanner van het merk Searle. Deze wordt aangevuld met een hedendaagse

deze eerste CT ligt de patiënt zeker een half uur op tafel en wordt plaatje voor

realtime echo van Toshiba in 1984 en van Aloka in 1986. Het echo-onderzoek

plaatje gescand, telkens tijdens een nieuwe ademhaling. De tafel moet per

vereist voor een goede interpretatie een ‘echogenieke’ patiënt, gedempt licht

plaatje worden verschoven. Meestal betreft het een blanco CT-thorax of alleen

en een geoefend oog. Patiënten zien in het beeld dan ook veelal niet meer dan

een CT-abdomen. De scanbeelden worden bewaard op losse ‘floppy’s’. De later

een ‘zee’ of ‘maanlandschap’. De eerste MRI komt in september 1993 en betreft

geïntroduceerde spiraal-CT is in staat om in één keer door te scannen en zo een

een 1,5 Tesla (Siemens Magnetom Vision). In 2006 volgt de veel sterkere 3 Tesla

groter gebied met dwarsdoorsneden in beeld te brengen. Omdat de scanner nog

(Philips MR06, nog steeds in running) en in 2011 in de naastgelegen kamer als

niet zo snel is, betekent dit voor de patiënt de adem gedurende 30 seconden

tweede MRI wederom een 1,5 Tesla, ditmaal van Philips.

inhouden. Het intraveneuze non-ionische jodiumhoudende contrast wordt

Anno 2013 is de afdeling Radiologie ook uitgerust met nog meer moderne

veelal met de hand in plaats van via een pomp ingespoten en geeft veel contrast-

apparatuur zoals een fluoroscoop met conebeam-CT in een interventiekamer en

reacties als misselijkheid en braken. Deze spiraal-CT is in staat om ca. 15-25

twee digitale mammografen inclusief tomosynthese.

patiënten per dag te scannen. De scanbeelden worden op grote discs opgeslagen
en via een ontwikkelmachine afgedrukt op vele films, inclusief de verschillende
windowsettings zoals de bot-, long- en wekedelensetting. Eenmaal op een print
is het window immers niet meer in een andere te wijzigen, zoals dat vandaag de
dag wel kan op de computerwerkstations.
Tegenwoordig

heeft

de

afdeling

twee

veel

minder

bewerkelijke,

bijna

volautomatische en veel snellere multislice spiraal CT-scanners, zoals de nieuwste
Toshiba scanner uit 2011 die 64 slices per rotatie maakt, in een scantijd van een
halve seconde per rotatie. Een CT van zowel thorax als abdomen bevat tussen
650-750 plaatjes (afhankelijk van lichaamslengte) van 1,5 mm dikte, gemaakt in
een scantijd van minder dan 20 seconden en dus binnen 1 ademteug!! De beelden
zijn deels direct te zien via preview en alles is te zien nadat alle coupes binnen
5 minuten uitgerekend zijn. Contrastreacties zijn door het ionische contrast een
zeldzaamheid geworden. Patiënten zijn krap 10 minuten op de scankamer en ca.
40 patiënten worden per dag gescand.
In tegenstelling tot de CT is de evolutie van de echoapparatuur en MRI minder
uitgesproken. Het eerste echoapparaat in het AVL komt in 1982 en is een
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Laborante Nan Buts geeft cassettes door via een sluis aan de doka (jaren ’80)

Eerste MRI in het AVL, 1,5 Tesla, 1993

Interieur met elektronica van de doorlichtkamer, 2005

Planigraaf genaamd de ‘Polytome’
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De opmars van
mammadiagnostiek
Binnen de oncologie is mammacarcinoom een veel voorkomende maligniteit.

en bespreking, van de radioloog met de patholoog en de chirurg, wordt binnen

Mammazorg is een speerpunt van het AVL en mammadiagnostiek vormt daardoor

1 dag de diagnostiek, de PA-uitslag en een behandeladvies gerealiseerd. Met

een belangrijk deel van het radiologisch werk.

ongeveer 30 nieuwe patiënten per week hoort de poli nog steeds bij de grootste,

In de beginjaren bestaat de diagnostiek uit het mammogram, de röntgenfoto van

ook nu het in Nederland standaardzorg betreft.

de borst (2 per mamma), in aanvulling op het lichamelijk onderzoek (inspectie

Naast het mammogram, de echo en de MRI biedt de chirurgische excisiebiopsie

en palpatie). Detectie van tumoren en pathologisch microkalk komen binnen

lange tijd uitkomst als diagnosticum, vooral bij niet palpabele afwijkingen als

handbereik.

microkalk. Reeds vanaf 1980 lokaliseert de radioloog daarbij pre-operatief de

Aanvankelijk bekijkt de radioloog het onderzoek analoog op de mamma-lichtkast

afwijking met behulp van een uit-de-borst-stekende vrij stijve metalen draad

(en details met een kenmerkende grote ronde loep), tegenwoordig in digitale

met weerhaakje in de afwijking. Rond het millennium participeert het AVL onder

versie op hoge resolutie-computerschermen, zo’n 30 tot 40 patiënten per dag.

leiding van Peter Besnard in de landelijke multicenter COBRA-studie (COre Biopsy

Sinds 2005 is tevens tomosynthese beschikbaar, een 3D-mammografie met vele

after RAdiological localization). Dit is aanleiding tot de aanschaf van een liggende

dunne coupes van de mamma.

stereotaxie-tafel waaronder de radioloog dikke naald biopten van een hangende

Met de komst van de echografie midden jaren ’80 wordt het mogelijk cysten van

borst neemt. Dikke naald biopsie wordt sindsdien beschouwd als een alternatief

solide tumoren te onderscheiden, cytologische puncties en histologische biopten

voor draadgeleide excisie.

te nemen en lymfkliermetastasen in de oksel vast te stellen.

De laatste jaren wordt radiologische lokalisatie vooral ingezet bij het gericht

De MRI van de mamma volgt midden jaren ’90. Op een uniek, in het AVL ontwikkeld,

verwijderen van maligne mammatumoren. Hiervoor is de draadlokalisatie

werkstation ‘ARGOS’ genaamd (naar de Griekse Argus met zijn extra ogen) zijn de

vervangen door een radioactieve technetiuminjectie of het plaatsen van een

MRI-beelden, uitgevoerd in buikligging en borsten hangend in een speciale MRI-

radioactief jodiumzaadje.

spoel, in één oogopslag in 3 richtingen te beoordelen en verschillende sequenties
met elkaar te vergelijken.
Vanaf eind jaren ’80 kent het AVL, als een van de eerste ziekenhuizen, een
versneld diagnostiektraject, de ‘Mammapoli’. Door een multidisciplinaire aanpak
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Peter Besnard tijdens een stereotactische mammabiopsie in 2005

Charlotte Lange tijdens een echogeleide cytologische mammapunctie, 2012
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Interventieradiologie,
de stap naar therapie
De jonge Robert Kröger introduceert en ontwikkelt in zijn 37 jaar in het AVL vele

Schultze Kool (in 2002 vertrokken naar het UMC St Radboud te Nijmegen), Warner

(beeldgeleide) interventies. Tussen 1980 en 1993 is hij vrijwel de enige radioloog

Prevoo en Jelle Teertstra.

die interventies bij patiënten uitvoert. Veelal geïnspireerd door een artikel of

Na de pensionering van Robert Kröger in 2012 is het team aangevuld met Mark

congres en middels boeken en fantomen (zoals het gelei-olijf-prik oefenkussen:

Meier. De laatste jaren heeft de rol van radioloog als behandelaar een vlucht

‘tarte de semoule aux olives à la mode de Robert’) heeft hij zich de technieken

genomen. Deze verschuiving heeft de oprichting van een speciale poli ‘poli

eigen gemaakt en gaandeweg geperfectioneerd. De industrie is dan nog niet zo

beeldgestuurde oncologische interventies (PBOI)’ geïnitieerd waar patiënten door

breed uitgerust als tegenwoordig, dus creatieve en inventieve oplossingen zijn

de uitvoerend radiologen vooraf voorgelicht en nadien gecontroleerd worden. Een

dagelijkse praktijk, zoals het door chirurgen en MDL-artsen geïntroduceerde

door alle partijen hooggewaardeerde verbetering en kwaliteitsslag.

gebruik van de gesteriliseerde loodkorreltjes van de hengelaar om een ankertje
van een gastrostomie aan de buikwand van de patiënt te bevestigen.
De interventieradiologie evolueert en een scala van nieuwe technieken komt
in gebruik

waaronder percutane radiologische gastrostomie in 1992, het

dilateren van een ureterstenose met plaatsen van een J- of dubbel-J-stent in
1988, abcesdrainage in 1980, embolisatie bij bloedingen en tumoren in 1978 en
nefrostomieën in 1982.
Aan het begin van dit millennium wordt de radiofrequente ablatie (RFA)
geïntroduceerd, eerst door de chirurgen op de operatiekamer, later wordt het
door Warner Prevoo en chirurg Frits van Coevorden uitgebouwd. Vanaf 2004/2005
worden RFA-procedures door de radioloog ook percutaan onder Echo- en/of CTgeleiding gedaan met de patiënt onder algehele narcose.
In het AVL wordt de oncologische interventieradiologie uitgevoerd door
gespecialiseerde en ervaren radiologen zoals Robert Kröger, Peter Besnard, Leo
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Warner Prevoo tijdens een echogeleide RFA op de CT-kamer, 2012

Bereiding van een interventietafel door laborante Saskia Haverman, 2007
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Kennisoverdracht
en onderscheiding
Naast het verslagwerk dragen radiologen ook bij aan onderwijs zowel voor medisch
specialisten als paramedische disciplines. Dagelijks tussen de middag hebben
de radiologen ruim een half uur overleg om elkaar bij te scholen en casuïstiek te
bespreken. Hier wordt niet aan getornd, voor de radiologen is dit een ‘heilig uur’.
Maar ook onderwijs voor extern is belangrijk. Zo is Frank Pameijer, hoofdhals radioloog, in 2003 gestart met een workshop ‘Beeldvorming van larynx
en rotsbeen’ samen met de Belgische collega Bob Hermans en AVL hoofd-hals
chirurg Michiel van den Brekel. Inmiddels is deze cursus met veel succes jaarlijks
voortgezet in Leuven, België.
Naast de klinische zorg met hoge productie aan beeldvorming, interventies en
overlegmomenten heeft de radiologie ook bijgedragen aan wetenschappelijke
artikelen, presentaties en posters op vele congressen in binnen- en buitenland.
Ook zijn er prijzen ontvangen waaronder van de Nederlandse Vereniging voor

Frank Pameijer, Warner Prevoo, Robert Kröger en Jelle Teertstra ‘zoeken het even op’ bij een heilig uur, 2005

Radiologie (NVvR) de Jan Hendriks-prijs, in 2011 voor het eerst uitgereikt aan
mammaradioloog Claudette Loo. Deze prijs wordt jaarlijks gegeven voor het
beste wetenschappelijke (mammagerelateerde) artikel van Nederlandse bodem.
Maar ook een publieksprijs voor de beste mammapoli van Nederland: de Libelle
award met het Gouden Borstbeeld uitgereikt in augustus 2007. Voor deze prijs zijn
aspecten als respect, betrokkenheid en tijdnemen voor de patiënten door artsen
en medisch personeel in het AVL doorslaggevend geweest.
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De Jan Hendriks Prijs voor de beste mammagerelateerde publicatie in 2011.

Workshop ‘Beeldvorming van larynx en rotsbeen’ met Frank Pameijer en in het wit Michiel van den Brekel, 2003

Frank Pameijer (geheel rechts) en Michiel van den Brekel (staand, midden) bezig met kennisoverdracht, 2003

Uitreiking Libelle’s Gouden Borstbeeld aan de medewerkers van de mammapoli, 2007
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Beelden maken geen geluid,
de beeldvorming des te meer
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Hoewel radiologische beelden ‘stille’ weergaven van het inwendige van de patiënt

schrille piep’ op het moment dat röntgenstralen uitgezonden worden. Ook brandt

zijn, is het geenszins stil op de afdeling Radiologie, maar zijn volop ‘geluiden’

tegelijkertijd een rood lampje op de buitenmuur, beide ter waarschuwing en

waarneembaar.

bescherming voor de onzichtbare röntgen-stralen.

Door de jaren heen zijn klop-, boor- en schuurgeluiden te horen voor een

De interventiekamers zijn herkenbaar aan het ‘geritsel’ van alle steriele

verbouwing of verhuizing, omdat de afdeling groeit en/of omdat er een nieuwe

verpakkingen die geopend worden, zoals van de lichtblauwe doeken en jassen.

bestemming aan een ruimte wordt toegekend. Lange tijd zit de afdeling op de

De echokamer wordt opgeluisterd door een veelvuldig ‘pang’-schietgeluid van de

eerste verdieping aan de Plesmanlaan, krap behuisd en verouderd met grote

biopsie-‘gun’ die met kracht de biopsienaald in het weefsel schiet en onderwijl

metalen buizen van het luchtbehandelingssysteem tegen het plafond en een

een reepje weefsel afsnijdt.

extra verslagplek gecreëerd in een piepklein kamertje bij de 2 echokamers dat ‘de

Het lage ‘gebrom’ van de vacuümzuiger van de 9G biopteur verraadt sinds enkele

bezemkast’ wordt genoemd.

jaren de stereotaxiekamer.

Ook na de verhuizing naar de grotere en lichtere nieuwe afdeling op de begane

Ondanks het technische karakter van de afdeling, met bijpassende bouw- en

grond in 2008, blijven de bouwgeluiden geregeld aanwezig zoals voor een tweede

apparatuurgeluiden, blijft beeldvorming toch bovenal mensenwerk.

MRI-ruimte. Deze ruimte vereist een stevige constructie vanwege het zware

Anno 2013 staat een team van ruim vijftig werknemers (radiologen, laboranten,

gewicht van de magneet en een kooi van Faraday door koperen muurplaten

doktersassistenten, leerlingen, administratief personeel en fysici) samen garant

ter afscherming van radiofrequente golven van buiten de kamer, die het MRI-

voor de aandacht en zorg voor patiënten.

onderzoek kunnen storen.

Naast een hoge patiëntbetrokkenheid is er ook grote betrokkenheid bij het wel

Veel subtieler dan de bouwgeluiden zijn de kenmerkende apparatuurgeluiden. Bij

en wee van elkaar. Er wordt ‘bemoedigend gesproken’, maar ook ‘gekletst en

de MRI is al van ver in de gang een ‘krekel’ te horen van de heliumpomp die altijd

gelachen’. Er klinkt ‘gezang en applaus’ vanuit de versierde koffiekamer als onder

aanstaat en de MRI-magneet koelt. Na start van het onderzoek volgen allerlei

genot van geurende warme appelmeisjes en heerlijke taart wordt stilgestaan bij

niet te missen techno-achtige dreunen, roffels en beats, door het aanslaan van de

speciale verjaardagen, jubilea, pensionering, behalen van diploma’s en afscheid.

gradiënten, afhankelijk van welke MRI-sequentie wordt gedraaid.

Sinds enkele jaren is ook het binnenplein op de afdeling vaak het decor van

Alle röntgentoestellen maken vele malen per dag bij hun onderzoeken een ‘hoge

feestelijkheden en gezelligheid.

Eens per jaar is er een vrolijk afdelingsuitje. Een goede manier om het teamgevoel
te versterken, zoals blijkt uit het gezamenlijk tot stand gekomen en letterlijk
samen gedragen bouwwerk op het strand van Noordwijk in mei 2011.
Uniek is ten slotte de traditionele kerstborrel waarbij jaarlijks een van de
medewerkers zijn huis openstelt voor de gehele afdeling Radiologie.

In de koﬃekamer luisterend naar manager Peter Elsakkers (zelf niet in beeld), op zijn 60ste verjaardag, 2009

Jelle Teertstra verslaat al staande een echo-onderzoek in de ‘bezemkast’, 2005

Koperen muurplaten voor de nieuwe MRI-11-ruimte, 2011

209

210

Het afdelingsuitje ‘Samen!’ van de Radiologie, Noordwijk, 2011

Mobiel begonnen en op
vaste grond opgegroeid
De komst van een vast PET/CT-systeem in 2006 betekent tevens het in gebruik
nemen van de grootste nucleaire apparatuur in het AVL. Het is ook de eerste
scanner in Europa met een nieuwe, zogenaamde time-of-flight technologie, voor
verbeterde sensitiviteit in kankerdiagnostiek. Het PET/CT-tijdperk is echter al
begonnen in de lente van 2002, op basis van een mobiele PET in een wagen die tot
2004 één à twee keer per week aan de achterkant van het ziekenhuis werd geplaatst,
naast de keuken. Dankzij de goede samenwerking met de klinische disciplines
groeit deze modaliteit uit tot ruim 500 verrichtingen per jaar. Dit wordt twee jaar
later beloond met de introductie van een mobiele PET/CT, geplaatst aan de voorkant
van het nieuwe ziekenhuis. Met de komst van een vast PET/CT-systeem in 2006
start een nieuwe periode van samenwerking tussen de nucleaire geneeskunde en
de radiologie bekrachtigd middels een convenant. Dankzij deze samenwerking
wordt het mogelijk PET/CT studies in eenzelfde sessie te combineren met een
diagnostische CT. De gecombineerde onderzoeken worden vervolgens gezamenlijk
beoordeeld door nucleair geneeskundigen en radiologen. Deze unieke aanpak
leidt tot wetenschappelijke evaluaties en diverse PET/CT publicaties betreffende
diagnostiek en evaluatie van therapierespons. Ook de proefschriften van Tjeerd
Aukema (PET/CT bij borstkanker, longkanker en het melanoom) en Bas Koolen
(PET/CT en specifieke mamma PET bij het borstcarcinoom) zijn het resultaat van
deze samenwerking. Recentelijk is een tweede PET/CT, met onder andere speciale
voorzieningen voor radiotherapieplanning, geïnstalleerd.

Het transport van een patiënte naar de mobiele PET/CT op een warme zomerdag in 2002
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Mobiele PET in een wagen geplaatst aan de achterkant van het ziekenhuis in 2002

Interieur van de wagen met de eerste mobiele PET

Caroline Beers-Bauhuis, Mariëlle Eikelhof-Otten en Bas Hoving bezig met de start van de mobiele PET/CT om 07.00
uur op een ochtend in 2004

Mobiele PET/CT geplaatst aan de voorkant van het ziekenhuis in 2004

Ferida Sivro, Philippe Baars en Renato Valdés Olmos in september 2006 naast het eerste vaste PET/CT-systeem

Peter Elsakkers, Marc van de Vijver, Renato Valdés Olmos, Kees Hoefnagel en Jelle Teertstra bij het ondertekenen van
het convenant voor PET/CT samenwerking in 2006

Radioloog Charlotte Lange en nucleair geneeskundige Erik Vegt bezig met het gezamenlijk beoordelen van PET/CT
en diagnostische CT

213

Grote apparatuur
De komst van de eerste grootveld-gammacamera in 1974 positioneert de nucleaire
geneeskunde in de frontlinie van de beeldvormende diagnostiek. Dankzij
specifieke radioactieve verbindingen en eindproducten zoals polaroidfoto’s en
films, is de afbeelding van skelet, longen en lever mogelijk en dit betekent een
grote stap voorwaarts in de diagnostiek van metastasen. Pas in 1982 komt er
verandering in perspectief met de installatie van de eerste gammacamera voor
emissie-tomografie (SPECT). Deze roterende dubbelkopscamera, een primeur
in het Nederland van die dagen, wordt gekoppeld aan een computersysteem
voor digitale verwerking. Het is de voorhoede van een nieuwe generatie SPECTsystemen, die begin jaren negentig worden geïntroduceerd in het AVL en die
de mogelijkheid bieden om in dezelfde sessie totale lichaamscintigrafie met
SPECT te combineren. Met de introductie van de eerste SPECT/CT in 2006 wordt
het vergaren van functionele informatie in een morfologische context mogelijk
gemaakt. Bij het disseminatieonderzoek wordt de anatomische lokalisatie van
tumoren en metastasen drastisch verbeterd. Ook het preoperatief lokaliseren
van schildwachtklieren gaat met sprongen vooruit dankzij deze tomografische
modaliteit. Het betekent de toevoeging van een nieuwe dimensie aan de
preoperatieve beeldvorming met als doel de versterking van het concept van
‘eerst de beelden zien en dan pas de schildwachtklier operatief vinden’ die in de
jaren negentig in het AVL met succes is geïntroduceerd.
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De komst van de eerste SPECT-camera met 2 detectoren in variabele hoek (1993)

Drie generaties nucleair geneeskundigen Renato Valdés Olmos, Jan van der Schoot, Kees Hoefnagel en Wouter Vogel bij de opening van de nieuwe afdeling in 2008
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Eerste grootveldcamera in het AVL (1974)

Dubbelkops gammacamera met voorzieningen voor SPECT geïnstalleerd in 1982 (eerste dubbelkops in Nederland)

De komst van de eerste SPECT/CT in 2006

Grootveldcamera voor totale lichaamsscintigrafie en SPECT, operationeel in het AVL tot 2008

Radioactief jodium
Op 1 januari 1965 kwam ik, Constant Delprat, te werken in het AVL.
Tegelijkertijd vestigde ik me als huisarts in Amsterdam in navolging van
mijn vader en grootvader. Omdat ik tijdens militaire dienst twee jaar bij
de Nederlandse Bloedtransfusiedienst onder professor J.J. van Loghem had
gewerkt, o.a. met antistoffen tegen schildklierbestanddelen en vervolgens
drie jaar op de interne afdeling van professor Borst in het Binnen Gasthuis,
kon ik ‘Ja’ zeggen toen Chris Dudok de Wit mij vroeg een hiaat te willen
opvullen op de interne afdeling van het AVL. Deze parttime aanstelling was
goed te combineren met mijn langzaam op gang komende huisartsenpraktijk. Naast het intern beoordelen van patiënten die geopereerd
moesten worden, kreeg ik, gezien mijn eerder gewekte belangstelling voor
Bas Koolen na afloop van de promotieplechtigheid, geflankeerd door paranimfen Jacob Kist (links) en
Oscar Brouwer (rechts), 26 april 2013

schildklierproblematiek, de weinige patiënten met schildkliercarcinoom
onder mijn hoede. Naast chirurgische en radiotherapeutische behandeling
van schildkliertumoren, kwam in die tijd de behandeling met radioactief
Jodium (I-131) onder de aandacht. Het AVL was toen nog in de
Sarphatistraat gevestigd, een locatie waar chronisch plaatsgebrek was; de
patiënt moest geïsoleerd worden en de excreta werden apart verzameld en
ter ‘uitdoving’ in een van de kelders aldaar geplaatst. Het I-131 kwam van
de nucleaire afdeling van het Wilhelmina Gasthuis, alwaar doctor
(later professor) J.A. van der Schoot voor de bevoorrading zorgde. Het
vervoer ging als volgt: ik reed met mijn Volkswagen naar het WG, laadde de
speciaal verpakte radioactieve stof in de aan de voorkant zijnde
kofferruimte en toerde zo weer terug naar het AVL. Nog niet helemaal
beseffend wat er gebeurd zou zijn in geval van een botsing …

Een aantal proefschriften gegenereerd uit de multidisciplinaire samenwerking
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Kleine apparatuur
Ook kleine apparatuur is belangrijk geweest voor de nucleaire geneeskunde
en tevens een illustratie van de wijze waarop technologische innovatie voor
patiëntenzorg waardevol kan zijn. Een voorbeeld is het gebruik van gammaprobes
voor radiogeleide chirurgie sinds eind jaren tachtig. Echter, pas met de introductie
van de schildwachtklierprocedure in 1993, komt het gebruik van de gammaprobe
in een stroomversnelling. Het AVL positioneert zich vanaf het begin in een
voortrekkersrol. Dit leidt tot talloze publicaties en meer dan tien proefschriften
op het schildwachtkliergebied bij maligniteiten zoals het melanoom, het
mammacarcinoom en het peniscarcinoom. Het lokaliseren van schildwachtklieren
in complexe anatomische lokalisaties zoals bekken, abdomen en hoofd-hals
leidt vanaf 2006 tot het gebruik van kleine apparatuur voor beeldvorming in de
operatiekamer. Deze systemen maken het mogelijk niet alleen tijdens openchirurgie schildwachtklieren te vinden, maar ook bij laparoscopische procedures.
Deze nieuwe technologieën leveren een belangrijke bijdrage aan het promotiewerk
van Lenka Vermeeren (2011) en Oscar Brouwer (2013). Naast deze ontwikkelingen
wordt in 2009 een kleine PET-camera experimenteel geïntroduceerd voor
beeldvorming van de mamma.
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Allereerste gammaprobe (1989)

Gijs KleinJan, Nynke van den Berg, Oscar Brouwer en Lenka Vermeeren bij de ingang van de Agnietenkapel, promotie van Oscar Brouwer op 28 juni 2013

Onderzoekers Nynke van den Berg, Bas Pouw, Suzana Teixeira, Else Aalbersberg en Angela Collarino op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde, november 2014

Chirurg Omgo Nieweg met een draagbare gammacamera in 2002
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Daan Hellingman en Bas Pouw bij de moderne kleine apparatuur voor intraoperatieve beeldvorming in 2013

Compacte PET voor beeldvorming van de mamma, 2012

Gebruik van een mobiele gammacamera bij een laparoscopische schildwachtklierprocedure bij prostaatkanker door
urologen Bin Kroon jr (links) en Wim Meinhardt (rechts), 2011

Schildwachtklierbespreking in augustus 2008; staand v.l.n.r.: Renato Valdés Olmos, Wouter Vogel, Omgo Nieweg en
Wim Meinhardt; zittend Jaap Teunissen, Elisabeth Riverai, Iris van der Ploeg, Niels Graafland en Joost Leijte

Kinderoncologie
en nucleaire
geneeskunde
Groot en klein. Ook een aspect dat terug te zien is in de patiëntenzorg. Vanaf
de eerste jaren is de nucleaire geneeskunde, net als het AVL in zijn geheel,
voornamelijk georiënteerd op de zorg voor de volwassen patiënt. Echter, bij de
nucleaire geneeskunde speelt de kinderoncologie eveneens een belangrijke rol. Na
de ontwikkeling op de Universiteit van Michigan van het radiofarmacon 131I-MIBG
voor diagnostiek en behandeling van het maligne feochromocytoom wordt deze
verbinding voor het eerst in Nederland en Europa toegepast bij het neuroblastoom.
Het waren tijden van een vruchtbare samenwerking met het Amsterdamse Emma
Kinderziekenhuis. Tussen 1984 en 1998 worden meer dan 140 kinderen met deze
aandoening behandeld in het AVL. De kinderoncologen Tom Voûte en Jan de Kraker
komen dagelijks over de vloer om visite te lopen bij de nucleaire therapiekamers
van de zevende en achtste verdieping samen met de nucleair geneeskundigen Kees
Hoefnagel en Renato Valdés Olmos. De behandeling vereist niet alleen specifieke
technische installaties, maar ook nauwe samenwerking met verpleegkundigen en
ouders in de zorg en begeleiding van de kinderen. Pas in de eerste jaren van dit
millennium wordt de behandeling van kinderen met radioactieve stoffen volledig
geconcentreerd in het Academisch Medisch Centrum, in de Bullewijkerpolder,
waar het Emma Kinderziekenhuis inmiddels is gevestigd.

Eerste systeem voor therapeutische toedieningen met radioactief MIBG in een infuusfles geplaatst in een
loden pot

221

Kinderoncologen Tom Voûte en Jan de Kraker in bespreking met nucleair geneeskundige Kees Hoefnagel in 1998
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Kamer voor behandeling met radioactieve stoﬀen in het Antoni van Leeuwenhoek omstreek 1988

Installaties voor radioactieve opslag in de kelder van het voormalige ziekenhuis, direct aangesloten op het toilet van
de therapiekamers

Het voormalige beddenhuis met de isolatiekamers voor behandelingen met radio-actieve stoﬀen en brachytherapie op de bovenste verdiepingen
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Het multidisciplinaire in
de nucleaire geneeskunde
Hoewel de nucleaire geneeskunde als afdeling pas in 1974 is gestart wordt al in

wetenschappelijk gebied leidt deze multidisciplinaire aanpak tot de proefschriften

de eerste jaren van het AVL met radioactieve bronnen gewerkt. Bestralingen met

van Kees Hoefnagel (1989), Renato Valdés Olmos (1994), Amon Wafelman (1994)

radium waren in het begin van de 20e eeuw al een veel voorkomende behandeling.

en Marina Kartachova (2007), naast andere proefschriften in samenwerking met

De radioactieve stof wordt in kleine buisjes van goud of platina dichtbij of

de heelkundig- en medisch-oncologische disciplines en de radiotherapie.

in het gezwel gebracht. De radiumbehandelingen illustreren een vrij vroege
multidisciplinaire aanpak, die ook na de Tweede Wereldoorlog aan de wieg staat
van andere behandelingen, nu in de vorm van open bronnen zoals radioactief
jodium of fosfor (zie kader). Dit werk is de basis voor de moderne nucleaire
therapie. Ook bij de diagnostiek vindt een differentiatie plaats ten opzichte
van de radiologie: in de nucleaire geneeskunde richt men zich steeds meer op
functionele beeldvorming en tracerkinetiek. De internist Jan van der Schoot en de
fysicus Herbert Marcuse vormen het eerste nucleair geneeskundige team in 1974.
Daarna volgen Kees Hoefnagel (1978), Renato Valdés Olmos (1989), Saar Muller
(1991), Ferida Sivro (2001), Philippe Baars (2003), Michiel Sinaasappel (2006),
Wouter Vogel (2007), Marcel Stokkel (2010), Erik Vegt (2011), Bernies van der
Hiel (2012), Michelle Versleijen (2013), Karen van Os (2013), Linda de Wit-van der
Veen en Maarten Donswijk (2014) als vaste stafleden. Door de jaren heen heeft de
nucleaire geneeskunde actief deelgenomen aan het multidisciplinair overleg in de
tumorwerkgroepen. Wat ooit begonnen is met participatie aan de lymfoomgroep,
breidt zich later uit naar de werkgroepen thoraxoncologie, hoofd en hals, mamma,
colorectaal, melanoom en andere. De nucleaire geneeskunde speelt ook sinds jaren
een voortrekkersrol in de werkgroepen schildklierkanker en schildwachtklier. Op
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Kees Hoefnagel en Renato Valdés Olmos overhandigen het Certificaat ‘Vriend van de Nucleaire’ aan
Marion Burgers, Oﬃcier in de Orde van Oranje-Nassau (april 1996)

Nucleair-geneeskundig team in september 2009
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Nucleair-geneeskundig team met het hoofd van de afdeling, Marcel Stokkel (voorgrond 2e van links), september 2013

The golden sausage

patiënten behandeld met het gewone MIBG zonder het radioactieve jasje.
Het was een prachtige oplossing voor mensen met carcinoid met een
slechte conditie, voor wie de radioactieve behandeling met een week op

Door Kees en Renato, mijn beste vrienden van de nucleaire geneeskunde

een isolatiekamer in het ziekenhuis te zwaar was. En zowaar, het hielp:

zoals zij zichzelf noemden, werd ik uitgenodigd voor de jaarlijkse

zonder bijwerkingen hadden ze minder klachten van hun ziekte. Ook

zomerborrel met alle secretaresses, nucleaire laboranten en andere

prof. H mengde zich in de discussie. Het bleek veel ingewikkelder te zijn,

vrienden van de afdeling. Kort tevoren belde Renato me of ik echt kwam,

er waren ook receptoren op het celoppervlak, en er was nog zoiets als

want de mensen van de research zouden ook komen. Natuurlijk zou ik

een ‘sticky molecule’. Ik kreeg een hele verhandeling over celprocessen

komen; we werkten veel samen en een borrel op vrijdagmiddag vond ik

en moleculen waar van alles aan vast bleef kleven. ‘We dachten toch dat

altijd gezellig. Ongedwongen zou ik kunnen kletsen met de mensen met

de normale weefsels met MIBG verzadigd werden en dat dan alleen de

wie ik in de MIBG werkgroep zat.

tumorcellen nog opnamecapaciteit over hadden voor het radioactieve

Na het overlijden van mijn collega Frieda had ik haar werk met MIBG

MIBG?’ Nog voordat iemand kon antwoorden, mengde Kees zich in

overgenomen. De radioactieve therapie vierde zijn hoogtijdagen met

het gesprek. We moesten met hem mee naar de computer waar hij ons

toepassing bij kindertumoren en patiënten met carcinoid. Toen ik om

verpletterend mooie plaatjes zou laten zien. Een flinke groep had zich

kwart over vijf achter in de gang de hoek omsloeg naar de koffiekamer

inmiddels om hem heen gevormd. Er was geen aandacht meer voor de

van de nucleaire afdeling, hoorde ik gelach en druk gepraat. Het was al

lekkere hapjes met kaas, ananas en olijven. Met steeds meer alcohol

vol en ik was de enige in witte jas. Die gooide ik snel op een bureau in de

op verdrongen we ons om de monitor om iets te zien dat baanbrekend

hoek en de zoemer clipte ik aan mijn spijkerbroek. Renato kwam me

kon zijn, of eigenlijk al baanbrekend was voor ons. Hij wees op het

tegemoet met een glas champagne. Ik toostte op onze samenwerking

enorme verschil in de opname van radioactiviteit op de MIBG-scan van

en met een hapje in mijn andere hand voegde ik me bij Marja en Daan

een patiënt. De speurdosis van het radioactieve MIBG werd aanzienlijk

van het research lab, waar de werking van MIBG op celniveau werd

beter opgenomen in de tumorcellen en daarmee zichtbaar op de scan,

onderzocht. Opgetogen vertelde Marja dat het haar gelukt was. Door het

als een patiënt was voorbehandeld met het niet-radioactieve MIBG. Zo

drukke gepraat om me heen moest ik een paar keer vragen: ‘Wat is je

duidelijk hadden we het nog niet gezien. Dat was het begin van de ‘koud

gelukt?’ ‘Die cellijn, weet je wel. De BON cellijn, het is gelukt om er mee

en heet’ behandeling. We sloegen twee vliegen in één klap: meer effect

door te kweken.’ Marja was de enige in Nederland die de BON-cellijn

op de tumor en minder bijwerkingen. ‘Koud plus heet’ was dé effectieve

(van een patiënt met pancreas carcinoid) uit de VS had weten te krijgen.

combinatie en dat sprak iedereen aan. Heet was natuurlijk niet warm,

Ik wist dat het erg moeilijk was om een tumor cellijn voor carcinoide

maar radioactief, en koud kwam niet uit de vriezer, maar was het gewone

tumoren te ontwikkelen, omdat die cellen buitengewoon langzaam

farmacologische MIBG zonder radioactieve lading. Daar nam iedereen

delen. Enthousiast vertelde ze over haar onderzoek: ze hadden juist

nog een slok op. Zijn er nog meer van die waanzinnig goede ideeën?’

ontdekt dat MIBG plaatselijk in de tumor de suikerspiegel veranderde,

vroeg prof H. ‘Ja, misschien niet echt een idee, nog iets vaags. Dat koude

en misschien nog belangrijker, de zuurgraad verlaagde. ‘Dat is dus een

MIBG helpt wel goed voor patiënten in een slechte conditie, maar zo’n

betere verklaring voor de werking van koud MIBG?’ vroeg ik ongelovig,

infuus om de 3 of 4 weken is toch lastig. Ik vraag me dus af of we het ook

‘we dachten toch dat het een kwestie van false neurotransmitters was?’

oraal per tablet zouden kunnen toepassen. Alleen, zou het

voegde ik er aan toe; alsof Marja dat niet wist. We hadden juist een serie
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maagdarmkanaal dat wel kunnen verdragen?’

gouden wikkel wilde ik nog bewaren als aandenken, maar die bleef niet

‘Dat zouden we in ons diermodel kunnen testen,’ reageerde prof H.

lang goed. Het jaar daarna was er weer een golden sausage. Een traditie

positief. ‘Paula is net klaar met haar proefschrift; zij zou dat misschien

was geboren.

kunnen doen.’ In de weken daarna schreef ik een voorstel en er werd

Uit het boek: ‘Als het leven langer duurt’ van Babs G. Taal, maart 2012

zelfs geld via de staf vrijgemaakt om het orale MIBG in verschillende

ISBN nr 978-94-6008-141-5

doseringen bij de rat te onderzoeken. Ook de kinderartsen uit het Emma
kinderziekenhuis bleken later geïnteresseerd te zijn in onze combi. Zo
kreeg ik zelfs een paar kinderen van 12 tot 14 jaar onder mijn hoede.
Nooit eerder had ik met kinderen gewerkt. Tot mijn verbazing waren
het geen kinderen, althans niet in hun gedrag. Ze hadden al zoveel

prof. H. = L.A. Smets, hoogleraar experimentele oncologie
Paula = Annemieke Kuin, bioloog
Marja = Marja Rutgers, bioloog
Daan = Bert Pool, laborant nucleaire geneeskunde

meegemaakt aan operaties en chemotherapie dat ze nog meer dan
volwassenen alles wilden weten, alles hadden gelezen, en veel vragen
stelden. Ik vond het hartverscheurend de strijd te zien om hun ziekte
terug te dringen. Ze deden zo hun best, dat het me anderzijds ook weer
inspireerde. Te midden van al die opgewonden verhalen over research en
plannen was er geen tijd om over hobby’s en de kinderen te praten. Pas
veel later hoorde ik dat de één een zoon had die piloot wilde worden en
de ander een zoon die Chinees ging studeren. En weer anderen hadden
kleintjes nog zonder ambities, maar zij vertelden graag over reizen,
fietstochten maken of fotograferen. In de drukke gezelligheid, zo tegen
zeven uur, vroeg Renato onze aandacht voor het officiële gedeelte, want
er was een prijsuitreiking. Dat was alles wat we gehoord hadden, dus we
hadden geen idee wat het betekende en wie hem kreeg. Renato vertelde
dat aan iemand van al die mensen die iets deden met de Nucleaire
geneeskunde een prijs werd uitgereikt: degene die het beste verhaal
had gehouden het afgelopen jaar op de afdeling Nucleaire. De prijs was
dat jaar voor het eerst ingevoerd: de ‘Golden sausage’, een saucijsje in
goudfolie gewikkeld van de beste slager uit Amsterdam. En dat jaar won
ik de golden sausage. Ik had nog nooit een saucijs gebakken, ik neigde
meer naar het vegetarische, maar die gouden sijs heb ik gebakken. Het
rook heerlijk en hij smaakte ook overheerlijk volgens mijn partner, maar

ik nam er zelf slechts een muizenhapje van. Het kon me niet bekoren. De
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Winnaars van de Golden Sausage in 2004: Michiel Sinaasappel, Susanne Estourgie en Bin Kroon jr

Psychosociaal Onderzoek
en Epidemiologie
Op de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie (PSOE) wordt

de redactie van diverse klinische en sociaal-wetenschappelijke tijdschriften. In

onderzoek verricht naar psychosociale factoren zoals kwaliteit van leven, cognitief

2004 heeft hij de prestigieuze Bernard Fox Memorial Award van de International

functioneren, revalidatie en verbetering van de zorg voor patiënten en hun naasten.

Psycho-Oncology Society en in 2005 de President’s Award van de International

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan dat gericht is op de epidemiologie van

Society for Quality of Life Research ontvangen.

kanker zoals risicofactoren voor het ontstaan van kanker en de late effecten van

Hoezeer angst, pijn en vermoeidheid door kanker als ook geheugen- en

de behandeling. Ook wordt recent vanuit deze afdeling statistische ondersteuning

concentratiestoornissen door chemotherapie de kwaliteit van leven beïnvloeden,

geboden aan andere projecten van het AVL.

is vooral door de groep van psycholoog Frits van Dam, hoogleraar Universiteit van

Psychosociale oncologie

Amsterdam, bestudeerd. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol daarin. De
gedachte is dat als patiënten beter begrijpen wat er met hen aan de hand is, ze dan

Psychosociale oncologie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van kanker.

ook beter met hun klachten kunnen omgaan. Voor dit onderzoek krijgt Frits van

Door het onderzoek naar de kwaliteit van leven is de wetenschappelijke basis

Dam in 2006 de prestigieuze Muntendam prijs.

gelegd voor verbetering in communicatie en begeleiding van patiënten. Tevens

De onderzoekslijn naar cognitieve beperkingen is voortgezet en uitgebreid

biedt het een instrument bij de beoordeling van nieuwe medicamenten.

door Sanne Schagen. Met haar groep onderzoekt zij de incidentie, de ernst en

Het onderzoek van de socioloog Neil Aaronson, hoogleraar Universiteit van

de determinanten van cognitieve problemen na kanker en kankerbehandeling.

Amsterdam, bestaat aanvankelijk uit het opstellen en toetsen van vragenlijsten

Hierbij wordt gebruik gemaakt van neuropsychologisch onderzoek, imaging

om de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te meten in klinisch onderzoek

technieken en dierexperimentele studies. Tevens wordt onderzocht hoe cognitieve

en in de dagelijkse klinische praktijk. Zijn artikel uit 1993 over de EORTC QLQ

problemen voorkomen dan wel verminderd kunnen worden.

vragenlijst is één van de meest geciteerde artikelen van het AVL (J Natl Cancer Inst

Sinds 1995 heeft het AVL een polikliniek familiaire tumoren. Mensen met een

1993; 85:365-376). De laatste jaren heeft Neil Aaronson zich vooral toegelegd op

belaste familiegeschiedenis kunnen hier erfelijkheidsonderzoek aanvragen.

het ontwikkelen en evalueren van psychosociale en gedragsmatige interventies

Met de komst van DNA-testen zijn er echter nieuwe vragen bijgekomen, waarop

om symptomen en functionele beperkingen te verminderen. Hij is jarenlang

een antwoord gevonden moet worden. Hoe belastend is het voor iemand om te

editor-in-chief van het tijdschrift Quality of Life Research geweest en hij is lid van

weten een hoog risico op kanker te hebben? In hoeverre volgen deze families de
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adviezen voor preventie op (zoals regelmatig darmonderzoek bij een verhoogd
risico op darmkanker)? In hoeverre kiezen mensen voor een preventieve operatie,
zoals een borst- of maagverwijdering bij een hoge kans op deze aandoeningen?
En wat is de impact daarvan op het dagelijks leven? De groep van Eveline Bleiker
doet hier onderzoek naar, waarvoor ze in 2012 de prestigieuze NVPO-award van de
Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie ontvangt.
Wim van Harten, lid van de raad van bestuur en hoogleraar aan de Universiteit
van Twente, sluit zich in 2005 bij de PSOE aan. Zijn onderzoek betreft ‘Early
Stage Technology Assessment’, verbetering van de oncologische zorg, alsmede
revalidatie en fysieke activiteit tijdens of na de behandeling voor kanker. Belangrijk
is zijn onderzoek naar de mogelijkheden van IT-ondersteuning voor ‘patient
empowerment’, fysieke activiteit en zorg voor overlevers. Daarnaast is het gebied
van ‘prestaties en excellentie’ in translationeel onderzoek en -geneeskunde’
onderwerp van studie. Bijzondere aandacht is er voor het gebruik van biomarkers
in de setting van neoadjuvante chemotherapie bij borstkanker.
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Brainstorm bijeenkomst in 2009: Matti Rookus, Neil Aaronson, Marjanka Schmidt, Wim van Harten, Sanne Schagen;
op de voorgrond Eveline Bleiker en Floor van Leeuwen

Evelien Bleiker ontvangt de NVPO Award in 2012

J Natl Cancer Inst 1993;85:365-76 (het meest geciteerde artikel van het AVL, volgens Google Scholar meer dan 6600
keer d.d. 20 nov 2014)

Epidemiologie

wordt onderzocht of de genetische factoren invloed hebben op het effect van de

In 1981 zet Floor van Leeuwen, als ingenieur in Wageningen afgestudeerd, in het

behandeling (Hebon studie). Daarnaast wordt in een cohort verpleegkundigen

NKI een epidemiologische onderzoeksgroep op. Ze wordt aanvankelijk hoofd van

nagegaan of verstoring van het dag- nachtritme ten gevolge van wisseldiensten

de Wetenschappelijke Administratie, met een tumorregistratie die teruggaat tot

het risico op borstkanker verhoogt (Nightingale studie). Ook wordt onderzoek

1955 en daarmee een goed aangrijpingspunt is voor epidemiologisch onderzoek.

gedaan naar de effecten van onvruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen die in

Omdat in die tijd kankerepidemiologie een vrij nieuw onderzoeksgebied is,

Nederland In vitro Fertilisatie (IVF) hebben ondergaan (Omega studie).

gaat ze eerst een jaar naar de VS voor meer ervaring. Vanaf 1988 worden de

Sinds 2002 onderzoekt de groep van epidemioloog Marjanka Schmidt de rol van

Epidemiologie en de Psychosociale groep samengevoegd tot één sectie. Er wordt

erfelijke mutaties bij het ontwikkelen van verschillende types borstkanker en de

onderzoek opgezet naar de langetermijn neveneffecten van kankerbehandeling.

prognose van deze ziekte. Ze richt zich in haar onderzoek met name op vrouwen

Dat is vooral belangrijk voor vormen van kanker die een goede prognose hebben

die op jonge leeftijd borstkanker krijgen. In 2009 heeft zij hiervoor van het KWF

(lange overleving) en op jonge leeftijd voorkomen zoals Hodgkin lymfoom,

een persoonsgebonden Cancer Award van zes jaar gekregen. Daarnaast doet zij

testiscarcinoom en borstkanker. Uit haar onderzoek blijkt dat zowel radiotherapie

samen met de epidemiologie en de psychosociale groepen een aantal studies om

als chemotherapie gepaard gaan met een verhoogd risico op tweede tumoren

informatievoorziening voor patiënten te verbeteren. Dit betreft het gebruik van

(nieuwe vormen van kanker) en hart- en vaatziekten. Dit onderzoeksterrein

lichaamsmateriaal, dat bij diagnostiek of behandeling wordt verkregen, als ook

wordt steeds belangrijker nu de overleving van veel soorten kanker verder

nieuwe bevindingen in wetenschappelijk onderzoek en de betekenis daarvan voor

verbetert. Floor van Leeuwen krijgt voor haar onderzoek op dit gebied in 1997

de individuele patiënt.

de Muntendamprijs van het KWF en in 2010 ontvangt zij eveneens hiervoor een

De groep van de biostatisticus Michael Hauptmann onderzoekt het kankerrisico

Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs. Sinds 1998 is zij bijzonder hoogleraar aan

bij kinderen ten gevolge van ioniserende straling van CT-scans. Gegevens van

de Vrije Universiteit van Amsterdam.

minstens 100.000 kinderen worden nu verzameld via radiologie-afdelingen van

In 1986 komt epidemioloog Matti Rookus als post-doc om samen met Floor van

Nederlandse ziekenhuizen. De studie is onderdeel van een Europees consortium

Leeuwen de onderzoekslijn naar risicofactoren voor borst- en eierstokkanker op te

(EPI-CT). De statistische analyse van de gegevens uit alle deelnemende studies

zetten. Inmiddels blijkt de anticonceptiepil het risico op borstkanker alleen tijdens

wordt centraal door de groep van Hauptmann verzorgd. Verder biedt deze groep

het gebruik enigszins te verhogen, dus op een leeftijd waarop borstkanker in de

statistische ondersteuning aan andere projecten uit het AVL. Michael Hauptmann

algemene bevolking nog niet veel voorkomt. Ook bij vrouwen met borstkanker in

is sinds 2013 een ‘elected’ lid van de International Commission on Radiological

de familie komt borstkanker opmerkelijk vaak op jonge leeftijd voor. Daarom is

Protection (ICRP) en sinds 2005 ‘statistical editor’ van het tijdschrift Journal of

er met alle klinisch-genetische centra een landelijk cohort opgezet van vrouwen

the National Cancer Institute. Jaarlijks verzorgen Michael Hauptmann en zijn

uit families met erfelijke borstkanker. Zo kan worden nagegaan of de bekende

groep een cursus statistiek voor studenten en onderzoekers van binnen en buiten

risicofactoren voor borstkanker bij deze families ook een rol spelen. Verder

het AVL.
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Bijeenkomst in Lyon van deelnemers aan: ‘Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized
tomography and to optimise doses’ (EPI-CT) met biostatisticus Michael Hauptmann (achterste rij 5e van links) als
één van de hoofdonderzoekers van dit Europese samenwerkingsproject

International mini-symposium

July 15, 2011

Radiation exposure from
computed tomography scans and
cancer risk

Floor van Leeuwen ontvangt de Muntendam prijs in 1997

Programme

9:30-10:00

Anne Smets: pediatric radiologist, Academic Medical Center Amsterdam
Rutger-Jan Nievelstein: pediatric radiologist, University Medical Center Utrecht
Pediatric CT scanning in a large academic hospital in the Netherlands

10:00-10:30

Paul Stoop: radiation physicist, National Institute for Public Health and the
Environment RIVM, Utrecht
Patient radiation doses from CT scanning in the Netherlands and Europe

10:30-11:00

Coffee break

11:00-12:00

Amy Berrington-de Gonzalez: epidemiologist/statistician, National Cancer
Institute, Bethesda, Maryland, USA
Projected cancer risks from current levels of diagnostic radiation exposure

12:00-12:30

Cecile Ronckers: epidemiologist, Dutch Childhood Oncology Group, The Hague
José Meulepas: epidemiologist, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam
Michael Hauptmann: statistician, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam
The Dutch study on cancer risk due to radiation exposure from pediatric
computed tomography

12:30-13:30

Lunch

Organizing committee: Cecile Ronckers, Anne Smets, Michael Hauptmann
Symposium chair: Michael Hauptmann

Accreditation is pending (NVvR). Participation including lunch is free of charge.
Registration is not required.
Directions: http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Over/Route/

Netherlands Cancer Institute, Amsterdam
Piet Borst Auditorium
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Information: Michael Hauptmann, NKI-AvL, 020-5121047, m.hauptmann@nki.nl or
http://bioinformatics.nki.nl/ctsymposium/

Symposium ‘Radiation exposure from computed tomography scans and cancer risk’ in 2011. Amy Berrington de
Gonzalez (US National Cancer Institute), Michael Hauptmann (PSOE, NKI), Anne Smets (kinderradiologie, AMC),
Cecile Ronckers (epidemiologie, AMC), José Meulepas (PSOE, NKI), Marc Pearce (Newcastle University, UK) en Paul
Stoop (RIVM)

Patiëntenaantallen
en tumorsoorten
Eind 19e eeuw wordt internationaal en nationaal gesignaleerd dat het aantal

al snel meer dan duizend en na de verhuizing naar de Plesmanlaan in 1973 stijgen

patiënten dat aan kanker overlijdt, toeneemt. Voor Nederland wordt een

deze aantallen rap naar de duizenden.

verdubbeling gezien van 4 op 10.000 inwoners in 1877 naar 8 op 10.000 in 1898 (de

In 1975 is het aantal opnames 2439, waarvan 823 patiënten uit Amsterdam en 1616

Haan J. Ned Tijdschr Geneeskd. 1899;43:963-8). In 1877 is het aandeel van kanker

daarbuiten. In 10 jaar tijd verdubbelt dat naar 4620, en uiteindelijk zijn het 8039

in de sterfgevallen ca. 2%, rond 1910 7% en eind 20er jaren is dat al bijna 12%

opnames in 2013. De gemiddelde verpleegduur neemt in de loop der jaren af; zo

(Verrijn Stuart CA. Ned Tijdschr Geneeskd. 1932;76:350-63).

is dat in 1975 nog 24 dagen, reeds gehalveerd naar 12 dagen in 1985 en in 2013

Het aantal patiënten dat in het AVL behandeld wordt, neemt in de loop der jaren

nog maar 5,5 dagen. Hoewel de ingrepen ingewikkelder of uitgebreider worden,

gestaag toe. Al vanaf het begin wordt bijgehouden hoeveel patiënten behandeld

is de opnameduur korter door een verbetering in nazorg. Ook wordt steeds meer

worden. In het Jaarverslag van 1916 staat heel gedetailleerd: ‘het cijfer der

poliklinisch gewerkt, zowel bij chirurgische ingrepen als cytostaticatoediening.

behandelde patiënten steeg van 173 in 1915 tot 294 in 1916; het aantal operaties

Het aantal dagbehandelingen is enorm toegenomen van 1327 in 1993, naar 5083

van 98 tot 103; het cijfer Röntgen- en Radiumbestralingen van 2747 tot 8525. Het

in 2013.

bleek, dat het aantal behandelingen van stadspatiënten in 1916 het aantal van 400

De grafiek van de opnamen en dagbehandelingen laten de genoemde stijging over

verre overtrof. Er werden 217 nieuwe patiënten in behandeling genomen d. i. 25 %

4 decennia zien, meer dan 3 keer zoveel opnamen in de 40 jaar aan de Plesmanlaan,

meer dan in het vorig jaar.’

terwijl het aantal klinische bedden afgenomen is (van 180 naar 150), in ruil voor

In daaropvolgende verslagen worden nog meer details genoemd, zoals in 1918

dagbehandelingsplaatsen (30).

wanneer ingedeeld wordt naar mannen en vrouwen, naar klinische of poliklinische

De groei van de aantallen patiënten die gezien worden en behandeld worden,

behandeling. Naast het totaal wordt ook het aantal nieuwe patiënten apart genoemd

staat dan ook niet in relatie tot het aantal bedden, maar wordt weerspiegeld in het

en de opnameduur vermeld; deze getallen geven aan dat er een duidelijke groei is.

aantal formatieplaatsen klinisch personeel: 1975 zijn er 347, in 1995 een toename

Er zijn wel enkele perioden waarin het aantal patiënten terugloopt, maar dat heeft

tot 611 en in 2013 zijn er zelfs 1016 klinische formatieplaatsen. Uit deze informatie

te maken met de reisbeperkingen in de oorlogsjaren, wanneer het moeilijk is om

is echter niet op te maken wat de incidentie van kanker is in die tijd.

vanuit het hele land naar Amsterdam te komen.

In de vijftiger jaren worden in het AVL ponskaarten in gebruik genomen voor de

Tot aan 1939 gaat het om honderden nieuwe patiënten per jaar, na 1945 worden dat

kankerregistratie. Als bijzonderheid kan genoemd worden dat het stadium, de
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behandeling én het verloop van de ziekte worden geregistreerd. Deze wijze van
registreren wordt de basis voor de landelijke kankerregistratie en de statistieken.
Het AVL werkt vanaf hun oprichting eind zeventiger jaren intensief samen
met het IKA: Integraal Kanker Centrum Amsterdam, waar de getallen voor de
tumorregistratie worden verzameld en ook hulp bij trials wordt geleverd. Ook in
andere regio’s zijn dergelijke centra opgericht, die met elkaar verenigd zijn in het
IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland). Zo is er sinds 1989 een betrouwbare
database met gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte:
de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De database wordt gebruikt voor
epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit
van zorg.
Maar natuurlijk blijft het AVL ook van de eigen patiëntenpopulatie de gegevens
nauwgezet administreren, zoals te zien is in de grafiek van primair behandelde
maligniteiten en de op de website gepubliceerde cijfers (aantallen per
kankersoort, overleving t.o.v. landelijke gemiddelde en overleving in de tijd). De
gezondheidsmonitor, gebaseerd op enquêtes van CBS en GGD-en, laat zien dat er
regionale verschillen zijn betreffende de kankerincidentie.
Anno 2014 zijn de cijfers van de kankerregistratie via de website www.
cijfersoverkanker.nl openbaar. Men kan nu eenvoudig zelf grafieken en tabellen
maken voor een bepaald tumortype.
Met enorme inspanning zijn sinds 2014 ook de cijfers over behandeling en
overleving per ziekenhuis openbaar, waarbij wel rekening moet worden gehouden
met de selectie van patiënten die in een bepaald ziekenhuis worden opgenomen
om de gegevens beter te kunnen interpreteren.
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Ponskaarten tumorregistratie, Jaarverslag NKI-AVL 1951-1952

Verrijn Sturart CA. Ned. Tijdschr Geneeskd. 1932;76:350-63

Doodsoorzaken kwaadaardige nieuwvormingen 1950-2012

Aantal patiënten dat jaarlijks overlijdt aan kanker in Nederland 1877-1895. De Haan J. Ned.
Tijdschr Geneeskd. 1899;43:936-8

Incidentie kwaadaardige nieuwvormingen 1900-2012

Bron: CBS, online d.d. 24 juli 2014

Bron: CBS Online, juli 2014
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Actuele informatie en rapportage op de AVL-website; als voorbeeld de gegevens
over de behandeling van darmkanker
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Bron: www.avl.nl, juli 2014

Bron: CBS Online, juli 2014

Bron: Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden kanker heeft gekregen; StatLine,
CBS Online, juli 2014

Bron: NKI-AVL Jaarverslagen
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Late eﬀecten

die behandeld en genezen zijn van de Ziekte van Hodgkin, maar die later leukemie
of longkanker hebben gekregen. Floor van Leeuwen en Renier Somers gaan

In 1955 begint de registratiearts O.A. van Dobbenburgh met het optekenen van

samen onderzoek doen op basis van de verzamelde data. Daarna volgt ook het

de patiëntgegevens op kaarten, de Scandex. Deze kaarten kunnen eenvoudig

onderzoek naar de effecten van chemotherapie en radiotherapie bij patiënten met

geordend worden op tumorclassificatie en tumorjaar. In die tijd is er intensief

testiscarcinoom.

overleg tussen de registratieartsen van het AVL en de Daniel den Hoedkliniek in

Floor van Leeuwen is 10 jaar voorzitter geweest van de KWF-werkgemeenschap

Rotterdam, hetgeen betekent dat op dezelfde manier wordt geregistreerd, waarbij

kankerepidemiologie; zij wordt de eerste hoogleraar met de leeropdracht

ook het type chemokuur wordt vermeld. Voor later onderzoek is belangrijk

kankerepidemiologie; inmiddels zijn er 4 hoogleraren in dit onderzoeksgebied.

gebleken dat er meer gegevens dan in de landelijke registratie zijn opgenomen,

Het belang van registraties en het bewaren van archieven en dossiers heeft Floor

namelijk ook alle details van de behandeling, zoals chemokuren en of complete

bij haar oratie in 1999 onomwonden onder de aandacht gebracht. ‘De wettelijke

remissie is bereikt.

plicht van ziekenhuizen om medische dossiers na 10 jaar te vernietigen vormt

Hein van de Woort komt in 1977 in dienst van het AVL en heeft de scandex

een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid in de 21e eeuw. Onderzoek

geautomatiseerd; hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van de mainframe computer

naar effecten op lange termijn van medicijnen en behandelingen zal hierdoor

van de afdeling radiotherapie.

onmogelijk worden.’

Van Dobbenburgh wordt in 1981 elders bedrijfsarts en als hoofd medische

Lange-termijneffecten van kankerbehandelingen worden steeds belangrijker

registratie opgevolgd door de landbouwkundig ingenieur Floor E. van Leeuwen. Zij

nu veel meer (jonge) kankerpatiënten overleven. De nadelige effecten van

is afgestudeerd in de humane voeding en heeft zich in Amerika gespecialiseerd in de

behandelingen openbaren zich soms pas tientallen jaren later. Dat kan zijn

epidemiologie. Reeds in 1981 zijn alle registratiegegevens vanaf 1977 al ingevoerd

in de vorm van een tweede maligniteit, zoals leukemie, borst- en longkanker

in de geautomatiseerde Scandex alsook de gegevens van de behandelingen van

bij de overlevers van de Ziekte van Hodgkin en van zaadbalkanker, maar ook

kinderen vanaf 1966.

chronische vermoeidheid dan wel orgaanschade zoals hartschade na bestraling

Tegenwoordig worden met name de gegevens van jonge patiënten (jonger dan 40

voor borstkanker en de cognitieve problemen na chemotherapie en/of bestraling

jaar) ingevoerd vanwege het signaleren van late effecten van behandelingen.

van de hersenen.

Floor van Leeuwen is tot 1986 hoofd geweest van de afdeling medische registratie;

Voor haar baanbrekend epidemiologisch kankeronderzoek heeft Floor van Leeuwen

daarna krijgt zij een onderzoeksaanstelling en kan zij zich gaan toeleggen op het

diverse prestigieuze onderzoeksprijzen ontvangen, zoals de Muntendamprijs van

epidemiologisch onderzoek in de oncologie. De afdeling Epidemiologie wordt

het KWF in 1997, Alumnus Award van de Wageningen Universiteit in 2005, en de

opgestart en samengevoegd met de afdeling Psychosociale Oncologie van de

Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs in 2010. Bij deze laatste prijs is haar een

socioloog N.K. Aaronson en de psycholoog F.S.A.M. van Dam, tot de sectie PSOE.

bedrag toegekend van 2 miljoen euro voor verder onderzoek.

Met de doos van internist Renier Somers is het onderzoek naar de late effecten
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van kankerbehandelingen begonnen. Deze doos bevat de dossiers van patiënten

Registratie-arts Bob van Dobbenburgh

Internist Renier Somers

Late eﬀecten van kankerbehandelingen is nog steeds een actueel onderwerp juist door de sterk verbeterde overlevingskansen

239

Floor van Leeuwen in statusarchief
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Floor van Leeuwen met röntgenfoto’s om de bestralingsgegevens te achterhalen

Kartonnen dozen vol met dossiers

Proefschrift Floor van Leeuwen, VU, Amsterdam, 1994
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Risicofactoren
Het epidemiologisch kankeronderzoek heeft veel bijgedragen aan de kennis over

de wetgeving van Minister Els Borst-Eilers, is het AVL ‘rookvrij’ en staan de

de oorzaken van kanker. Wanneer hier opnieuw belangstelling voor komt, wordt

verstokte rokers nu ‘buiten’. In zijn oratie ‘Asbest en roken: een maatschappelijk

echter het werk van Versluys, Wassink en Korteweg vaak onderbelicht of onterecht

dilemma’ wijst longarts Paul Baas, benoemd tot bijzonder hoogleraar Pulmonale

vergeten. Hoewel voor de Tweede Wereldoorlog er reeds sterke aanwijzingen zijn in

Oncologie aan de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) in september 2011,

die richting, tonen zij in de jaren veertig en in het begin van de jaren vijftig aan dat

eveneens op de gevaren van roken. Met de aanstelling van longarts Wanda de

longkanker samenhangt met roken, en zij doen dat in onderzoek dat niet onderdoet

Kanter in 2013 heeft het AVL niet alleen de groep longartsen versterkt, maar ook

voor de internationale onderzoekingen over dit onderwerp die in het Engels zijn

een activist tegen het roken en aanklager van de tabaksindustrie in huis gehaald. Zij

gepubliceerd. Korteweg, die na zijn pensioen in 1949 zich toelegt op de studie en

heeft in 2012 samen met longarts Paulien Dekker de Muntendamprijs ontvangen

bestrijding van longkanker, wijst er nadrukkelijk op dat longkanker grotendeels

voor hun vernieuwende aanpak van de behandeling van tabaksverslaving en voor

kan worden voorkomen door het roken van sigaretten na te laten. In 1948 schrijft

hun strijd voor een rookvrij Nederland.

Wassink in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1948;92:3732-47): Wat

Hormoongerelateerde kankers vormen eveneens een belangrijk object van

men echter in Nederland wel zeer te duchten heeft, is het microklimaat der binnenkamers

epidemiologisch onderzoek in het AVL. Het gebruik van DES (diethylstilbestrol)

en kantoren; niet dus het luchtbederf door de industrieschoorsteen, maar wel dat door

in de zwangerschap blijkt ernstige gevolgen te kunnen hebben. Zowel vanuit

de menselijke rookverspreider, waarmede deze zichzelf en anderen in gevaar brengt en

de gynaecologie als de epidemiologie van het AVL worden DES-slachtoffers

dat in vele gevallen het roken als de hoofdfactor voor het ontstaan van longkanker moet

begeleid en behandeld en wordt de DES-actiegroep gesteund met bevindingen

worden beschouwd. Waar andere oorzakelijke factoren (de industriële) op de achtergrond

van wetenschappelijk onderzoek. [DES-Rapport. Rapport inzake de grondslagen

treden, zoals in ons land, is het roken zelfs als de oorzaak te beschouwen. Toch zal het

van een uitkeringsregeling voor DES-schade. Den Haag: DESFonds; 2005;

nog jaren duren voor de gevaren van roken onderkend worden. Sedert 1964 heeft

Gevolgen van diëthylstilbestrol in de zwangerschap: na 50 jaar nog steeds een

Dr. L. Meinsma, in dienst bij de Landelijke Organisatie voor de Kankerbestrijding

actueel probleem. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:675-80] Floor van Leeuwen

en directeur van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds, zich ingespannen om

heeft het geld verkregen in 1997 vanwege de Muntendamprijs ingezet voor het

het publiek te wijzen op de gevaren van roken. Hiervoor krijgt hij in 1979 de Piet

DES-onderzoek. In een groot onderzoek bij 12091 vrouwen in Nederland die voor

Muntendampenning uitgereikt.

de geboorte aan DES zijn blootgesteld omdat hun moeder dit middel tijdens de

In december 1986 houdt Floor van Leeuwen een voordracht voor de medische staf

zwangerschap heeft gebruikt, wordt een duidelijke toename van cervixcarcinoom

over de gevaren van actief én passief roken, en zij betoogt met verve dat het AVL

waargenomen (Cancer Causes Control. 2010;21:999-1007).

rookvrij moet zijn. Dat heeft in huis nog veel discussie gegeven, over rookruimtes
voor patiënten en andere gedoogplekken, maar uiteindelijk, mede gesteund door
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Proefschrift VU, Amsterdam, maart 2013; promotor F.E. van Leeuwen
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Longarts Wanda de Kanter en Paulien Dekker ontvangen de Muntendamprijs in 2012
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Roken, de ware reden van het uitsterven van de Dinosaurus

Welkom
De medewerkers van de receptie zijn de eerste AVL-medewerkers met wie

stress, zeker bij hun eerste bezoek, zodat ze direct naar de balie lopen en de weg

patiënten en familie te maken krijgen. Belangrijke mensen dus, die niet alleen de

vragen naar de juiste poli of de ingang naar de radiotherapie.

weg wijzen, maar ook de patiënten opvangen in een sfeer van vriendelijkheid en

Er zijn ook praktische taken aan de balie zoals het in ontvangstnemen van

aandacht.

pakjes en recepten, die vanwege spoed of onvoldoende adressering dankzij de

In de Sarphatistraat heeft Joop Minnaard, telefonist, een bijzondere rol in het

baliemedewerkers op de juiste plek en bij de juiste persoon in het ziekenhuis

instituut, zowel in de interne als externe contacten. Feilloos herkent hij de

terechtkomen. De artsen en verpleegkundigen maken graag een praatje tijdens

mensen aan hun stem, een vaardigheid die hij als blinde in bijzondere mate heeft

de diensten. Iedereen kent elkaar, baliemedewerkers kennen écht iedereen, zodat

ontwikkeld.

het doorverwijzen naar de juiste persoon vlot verloopt.

In de jaren ’80 is de hoofdingang van het ziekenhuis op de hoek van de Plesmanlaan

Er is 24 uur per dag iemand aan de balie, ook ’s avonds en ’s nachts meestal alleen.

en de Johan Huizingalaan. Daar is een kleine balie naast de telefooncentrale

Agressie komt dan nog zelden voor. Ook in het AVL worden patiënten en familie

vlakbij de glazen schuifdeur die eigenlijk altijd open staat. Er is direct zicht op

veeleisender en een enkele keer geeft dat een onveilige situatie. In 2002 wordt in

het schap met de informatiefolders en daarachter het winkeltje voor een kop

de avonduren een beveiliger bij de balie gestationeerd.

koffie of een broodje. Meer is er niet als ‘restaurant’, maar in de slecht verlichte

De hoofdingang van het ziekenhuis wordt verplaatst en komt in 2003 in de

hal kan men bijna ongezien op het bankstel gaan zitten of op de luie stoel, wat

nieuwe hal, die ruim en licht is. Daar is dan ook wat meer afstand tussen balie en

een huiskamergevoel geeft. Soms doet het koffieapparaat het niet, dan zet de

passanten. De baliemedewerkers krijgen vragen op allerlei gebied: het oproepen

baliemedewerker een grote pot koffie en vraagt: ‘Wie heeft er zin in koffie?’

van een schouwarts omdat een patiënt bij aankomst blijkt te zijn overleden,

Zo heeft Rian Beniers, al bijna 30 jaar werkzaam in het AVL, nog lang gelachen

overleg met de marechaussee over een patiënt op Schiphol of het doorgeven van

om de opmerking van een patiënt: ‘Het lijkt wel een collectebus, die koffiekan.

de tekst van het stiltecentrum aan een nabestaande voor de rouwkaart.

Collecteren jullie nu ook al ín het ziekenhuis?’

De laatste jaren zijn er bij de uitbreiding van het ziekenhuis taken bijgekomen,

Soms komt het tot een persoonlijk gesprek, vooral in de avonduren, wanneer het

zoals de inschrijving van nieuwe patiënten. Het baliewerk is professioneler

bezoek behoefte heeft aan een beetje begrip of afleiding terwijl ze wachten tot de

geworden, maar het gemoedelijke is gebleven.

patiënt terugkomt van een onderzoek of ingreep.

Wat vooral opvalt aan de balie in de hal zijn de prachtige boeketten. Dankzij de

De baliemedewerkers hebben een belangrijke verwijsfunctie. Bezoekers kijken

Stichting Patiëntenzorg worden wekelijks nieuwe bloemstukken gebracht voor

nog wel op de borden om de juiste afdeling te vinden, maar patiënten voelen

alle balies in het ziekenhuis. Voor patiënten, bezoekers én medewerkers een
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fleurige ontvangst. Maar niet alleen binnen ook rondom het gebouw is er oog

De groenverzorging in het AVL is aanvankelijk een Melkert baan, vernoemd naar

voor bloemen en planten. Begin negentiger jaren gaat het AVL-medewerkers

de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om mensen via

opvallen dat de bloembakken er opeens zóveel mooier uitzien, dat ze onderwerp

gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen. Het werk van Carola wordt

van gesprek worden. Voorheen kregen bloemen en planten heel vaak te veel of te

door iedereen zo gewaardeerd, dat deze werkervaringsplaats wordt omgezet naar

weinig water, maar vanaf nu verzorgt Carola Thomas ze met aandacht en kennis.

een vaste baan als hovenier.

Stil en soms onzichtbaar doet ze haar werk waar iedereen letterlijk van opfleurt.
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De blinde Joop Minnaard bij de telefooncentrale

Telefooncentrale in 1978

Judith Heeres aan de telefooncentrale, 2006

Clemmie San-A-Jong (li) en Simonne de Haas (re) aan de receptiebalie, 2007

Jan van Oers aan de receptiebalie in de centrale hal, 2007

Vooraan: Rian Beniers, Agnes Plasman-Dietz, Ineke Bos-van Ouwel, Sascha van Vessum op schoot bij Simon van der
Leek, Sylvia van der Lelie, Berna Vos, daarvoor Fieke Vermeer, Erika Koukos-Baardwijk, Simonne de Haas,
Achterste rij: Linda van Wees, Mariken van As en Kaj Glasbergen, bij het 12,5- en 25-jarig jubileum van resp. Mariken
en Kaj in 2012
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Carola Thomas verzorgt de planten en creëert fraaie plantenborders in de weinige ruimte die nog resteert rond de
gebouwen
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Altijd verse bloemen, dankzij de Stichting Patiëntenzorg

Steun en toeverlaat
De kwaliteit van de patiëntenzorg wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit

haar intrede en later voegt ook Maud Plesman zich bij deze groep. De huisvesting

van de infrastructuur en de organisatie. Het AVL mag zich gelukkig prijzen met

is punt van zorg: twee kleine kamers boven de polikliniek via een nauw trapje

zeer gemotiveerd personeel voor wie, net als voor de artsen, de patiënt centraal

bereikbaar. Toch worden deze ruimtes al spoedig een centraal punt in de kliniek,

staat. Inmiddels zijn het er honderden die de artsen dagelijks bijstaan, te veel om

in het bijzonder voor de medische staf. Daar worden veel nieuwe plannen

op te noemen.

gesmeed; ook kunnen ergernissen worden uitgesproken. Veel problemen worden

Een eerste voorbeeld is zuster Loeve, het kordate hoofd van de polikliniek in

op tafel gelegd en vaak, dankzij nuttige ideeën van Lydie, opgelost. Veel zorgen

de Sarphatistraat. Klein van stuk, maar krachtig dominerend zwaait Zr Loeve

(tot hartsperikelen toe) passeren de revue en worden op discrete wijze door Lydie

de scepter en dat niet alleen op de poli, maar in de hele kliniek. De medische

besproken en opgelost! Zij is vaak de drijvende kracht bij feesten en partijen!

staf volgt haar instructies altijd zonder morren en leert van haar vaak kritische

Bij het bruisende afscheidsfeest van Lydie wordt zij gekenschetst als ‘zorgzame

opmerkingen. Zij woont in het Instituut en alles in haar bestaan is gericht op

en wijze moeder van ons allen’ en bij haar begrafenis wordt door één van de

de hoge kwaliteit van het werken in het kankerinstituut, van haarzelf en van

toenmalige specialisten gesteld dat zij eigenlijk ‘getrouwd’ was met alle leden

alle werkers in het AVL. Naast haar niet aflatende zorg voor een goede gang van

van onze medische staf. Ook Jannie is een dierbare vertrouweling van de staf. Met

zaken op de poli, werkt ze aan optimalisering op velerlei gebied. Zo componeert

de verhuizing naar Slotervaart verandert de structuur van de secretariaten, die

zij de eerste patiëntenfolder (over stoma-verzorging: ‘Na Uw darmoperatie’)

nu toch disciplinegewijs worden ingesteld. Maud Plesman gaat naar Heelkunde,

en spant zij zich in voor een aangename aankleding van de ziekenhuismuren.

maar Lydie en Jannie blijven een overkoepelend klinieksecretariaat beheren.

Vroegere medewerkers herinneren zich wervingsbezoeken samen met haar aan

Mariëlle de Kwant is uitgegroeid tot ‘superwoman’ van de afdeling interne, een

het Tropeninstituut en antiquairs, steeds met goede ‘buit’ door haar indringende

centrale figuur, die altijd wel een oplossing weet te bedenken. Maar ook wanneer

uitstraling.

het druk is met correspondentie tikt ze nog snel wat patiëntenbrieven uit, foutloos

Een andere steunpilaar is het secretariaat van de kliniek: het sociale hart van

natuurlijk! Vrij kort na haar studie aan de Nederlandse Academie voor Medisch

de medische staf. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw zijn er in het AVL

Secretaressen komt ze in 1985 in het AVL te werken voor de twee MDL-artsen,

in de Sarphatistraat slechts twee secretariaten: het directiesecretariaat en het

Frieda den Hartog Jager en Babs Taal, en longarts Nico van Zandwijk. In 1990

secretariaat van de kliniek. Dit laatste is principieel multidisciplinair gericht; alle

ziet ook Bob Pinedo haar talenten en verhuist ze naar het directiesecretariaat.

klinische specialisten worden geholpen door één secretariaat. In deze periode

Uiteindelijk wordt ze in 1998 secretaresse van Sjoerd Rodenhuis, die dan lid wordt

lijkt het aanvankelijk dat Lydie Rijvordt alle medische correspondentie naar

van de Raad van Bestuur. Daarnaast blijft ze de centrale figuur in de organisatie

buiten goed aan kan; toch is spoedig versterking nodig. Jannie Schrooten doet

van de internistengroep, altijd goed gemutst.
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Tenslotte, Inge Huisman-van der Werf. Sinds 1990 speelt ze als secretaresse van
het BMS een sleutelrol in het management van activiteiten van de medische staf.
Door de periodieke wisseling van bestuursleden belichaamt Inge de continuïteit in
het BMS en als beheerster van het archief van de staf is ze onmisbaar: niet alleen
bepaalt zij mede de dagelijkse gang van zaken, maar zij is ook de toegang tot de
schat van historische gegevens betreffende de medische staf en de relatie met de
Raad van Bestuur van het AVL.
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Inge Huisman (rechts) samen met Houke Klomp, huidige voorzitter van het bestuur medische staf, 2013

Zuster Loeve, 1964

Maud Plesman, zeventiger jaren

Mariëlle de Kwant, 2014

Lydie Rijvordt en Jannie Schrooten, 1962
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Van grootkeuken naar hotel
Een ziekenhuis is een complexe organisatie met niet alleen verpleegafdelingen

aangehaald, zoals het vakblad Project en Interieur in 2010.

en een uitgebreide polikliniek, maar ook met tal van ondersteunende diensten.

Ook op andere gebieden is een toename te constateren, zoals de beddencentrale

De betreffende afdelingen zijn in 2007 samengevoegd onder het management

en de linnenkamer; door de steeds kortere opnameduur moeten de bedden steeds

van Eric de Wilde. De afdeling Hotel, sedert 1988 onder leiding van Berna Vos,

vaker worden gereinigd en is er meer behoefte aan beddengoed. Daarnaast

bestaat uit diverse onderafdelingen waarvan de taken en mogelijkheden in de

betekent de toename in personeel dat er meer dienstkleding nodig is.

laatste decennia duidelijk zijn toegenomen. Naast het verzorgen van maaltijden

Voor het schoonmaakwerk is een bedrijf ingehuurd waarmee het AVL in februari

voor patiënten op de verpleegafdeling is in september 2003 in het nieuwe

2012 de prestigieuze ‘Golden Service Award’ heeft gewonnen. Dit onderstreept

ziekenhuisgebouw het hotel-concept geïntroduceerd. Dit houdt in dat een patiënt

de expertrol in de medische schoonmaakbranche. Het is duidelijk dat met zo veel

van 7 uur ’s morgens tot half negen ’s avonds in de pantry van de verpleegafdeling

verschillende onderdelen een goede samenwerking belangrijk is, vergelijkbaar

iets te eten kan bestellen, variërend van een broodje tot een kleine snack, zoals

met de multidisciplinaire aanpak van de medische afdelingen van het AVL.

een pannenkoek, kroket of soep, dat dan binnen een kwartier geserveerd wordt.
Deze voorziening is ideaal voor de patiënt met een wisselende voedingsbehoefte,
die nog al eens optreedt na chemotherapie of een operatie. Op deze manier kan
ondervoeding zo veel mogelijk worden voorkomen, dan wel bestreden. In 2005
heeft het AVL daarvoor de ‘food award’ gekregen, een prijs die eens per 2 jaar wordt
uitgereikt door het vakblad ‘Grootkeuken’ van de gezondheids- en ouderenzorg;
dit tijdschrift heeft sinds 2009 de naam ‘Food Hospitality’.
Ook het personeelsrestaurant heeft een enorme uitbreiding ondergaan in
2009. Soms zijn er 1300 bezoekers op een dag. Het interieur is gebaseerd op de
film ‘Breakfast at Tiffany’s’ uit 1961 met tijdloze elegantie in de kleuren wit en
champagne en met fotomateriaal van Audrey Hepburn. Dit concept met duurzame
materialen is ontworpen door de architect Remco Visser in samenwerking met
de AVL-interieurontwerper Peter Vanca. Tiffany’s is bij uitstek geschikt voor
recepties en evenementen. Het speciale design wordt regelmatig in vakbladen
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Peter Vanca in restaurant Tiﬀany’s

Keuken Sarphatistraat, 1964

Keuken Plesmanlaan, 1977

Kok Hein van Galen bezig met keukenvoorraad, 2005

Keuken Plesmanlaan, eind 90er jaren
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Diëtisten Marleen Ariëns en Jacqueline Commandeur en voedingsassistent Edwin Hazelaager bij de introductie van
het hotel-concept voor patiënten, 2003

Maaltijden en snacks zijn sedert 2003 de hele dag verkrijgbaar op de verpleegafdeling

Peter Vanca en Berna Vos bij de opening van Tiﬀany’s

Medewerkers aan tafel in Tiﬀany’s

Audiovisueel Centrum
Sinds 1972 is er een afdeling fotografie, eertijds onder leiding van Rob Hafkamp.

Reeds in 1978 worden posters voor congressen gemaakt, dan nog wel bestaande uit

Medisch fotograaf Ed Algra is voor het AVC de grondlegger van de medische

8 losse bladen van 30x40cm. Pas in de jaren ’80 kan ook op groot formaat worden

fotografie in het AVL.

afgedrukt tot 100 bij 250 cm; sinds kort kan het AVC nu ook posters met hoge

In 1977 komt er een nieuw afdelingshoofd, de fotograaf Martin Lomecky. De

resolutie op stof (met bijzondere fijne structuur) afdrukken; zo kan de poster

taken nemen in die periode snel toe, naast de algemene, medische en klinische

zonder problemen opgevouwen of opgerold op reis meegenomen worden. De

fotografie komt daar ook bij het maken van medische illustraties, video- en audio-

congresganger hoeft zich niet langer met onhandig grote kokers in het vliegtuig

opnamen en het ondersteunen van voordrachten en symposia. Hierbij past de

te wringen.

naamswijziging van de afdeling in 1979 in Audiovisuele Dienst, later Audiovisueel

Simone Bakker en André Jagt initiëren de creative fotografie; zij maken grote,

Centrum.

artistieke foto’s om wachtruimten en behandelkamers te verfraaien.

Het werk is divers, de dienstverlening en het productiepakket omvangrijk. Daarbij

Bij de verbouwing van vergaderruimten en met name bij de herinrichting van

komt ook nog beheer en onderhoud van alle audiovisuele apparatuur in het AVL,

het Piet Borst-auditorium, heeft het AVC de audiovisuele engineering verzorgd.

inclusief de 180 TV-toestellen in de patiëntenkamers. Zowel op verzoek als op

Het technisch ontwerp van de AV-apparatuur van het auditorium is uniek qua

eigen initiatief worden veel belangrijke historische momenten vastgelegd, zoals

geavanceerde infrastructuur en goede akoestiek.

de nieuwe huisvesting, feestelijke openingen etc. De jaarproductie bestaat in 1995

Wanneer de digitale fotografie opkomt en vervolgens veel gebruik gemaakt

o.a. uit 30.000 zwart-wit foto’s en 60.000 dia’s waaronder ook de bekende blauwe

wordt van digitale video en videoconferencing via Internetverbindingen blijkt de

dia’s. Deze laatste worden begin jaren ’90 vervangen door de PowerPoint dia’s

technische opleiding van de fotografen zeer goed van pas te komen en kan het

belicht in full-color met een speciale digitale camerarecorder. Deze service doet

AVL hierbij belangrijke ondersteuning bieden.

het aantal per jaar geproduceerde dia’s nog verder toenemen. Begin 1998 worden

Videoconferencing wordt in de jaren ’90 in het AVL geïntroduceerd en komt in

de eerste beamerpresentaties geïntroduceerd, waardoor het mogelijk wordt

de plaats van de fysieke consulten. Dit bespaart de specialisten veel (reis)tijd. De

dia’s op CD-ROM of USB-stick mee te nemen naar lezingen en voordrachten. De

eerste verbindingen via ISDN-lijnen zijn in technisch opzicht nog van beperkte

afdeling krijgt ook werk via externe opdrachten van KWF, GGD, Sanquin en enkele

kwaliteit. Maar in 2005 komt er dankzij het IKA-project

vakgroepen van het VUMC.

financiering voor de aanschaf van moderne apparatuur. Het aantal installaties

Het AVC realiseert eveneens diverse exposities binnen en buiten het AVL waarvan

wordt uitgebreid en de aantallen consulten nemen snel toe van 77 in 2008 tot

een KWF-expositie in 1990 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de grootste is; deze

1048 in 2013. Deze snelle groei is mede mogelijk door de technische achtergrond

wordt in aanwezigheid van koningin Beatrix geopend.

en parate kennis van de AVC-medewerkers en ook een aantal bijzondere live-

videoconferencing
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uitzendingen naar het buitenland van o.a. operaties zijn mogelijk gebleken.
Via diezelfde techniek kan nu ook een voordracht op een congres in buitenland
live vanuit het AVL gegeven worden. De ervaring en kennis hiermee opgedaan
geeft het AVC middels adviezen weer door aan andere ziekenhuizen die nieuwe
communicatietechnieken zoals videoconferencing in gebruik nemen.
Grafische vormgeving en medische illustraties zijn van het begin af aan onderdeel
van het dienstverleningspakket. In de ’80er jaren bestond in Nederland geen
specifieke opleiding voor medisch illustratoren. Nauwgezette bestudering van de
anatomie en intensief overleg met de medisch specialisten is de basis voor het
vervaardigen van fraaie illustraties, waarbij voor publicaties vaak een combinatie
van medische illustratie en kleurenfoto als beste oplossing gekozen wordt.
Het AVC bestaat uit een team van bekwame medewerkers met een lange staat van
dienst en een bijzonder goed gevoel voor dienstverlening en kwaliteit. Genoemd
kunnen worden: de fotografen Jack Haijes, Evelien Tragter, Wiebo van der Werf,
Suzanne Drentje, Tessa Janssen, Irene Broekema, André Jagt en Simone Bakker en
de tekenaars Adri Jans en Moniek Sam. Anno 2014 werkt Suzanne op de afdeling
Voorlichting, Evelien bij de verpleging, Irene bij de DIF en André en Simone
werken nog op het AVC.
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Audiovisuele engineering is onderdeel van de dienstverlening van het AVC

Piet Borst auditorium
Medisch fotograaf Ed Algra in de studio, Sarphatistraat, 1974

Stoelenplan Piet Borst auditorium

Fotograaf Martin Lomecky in actie tijdens de jaarvergadering van het KWF in hotel Krasnapolsky op 11 juni 1984
waarbij Koningin Beatrix aanwezig is
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Video-opname tijdens chirurgenweek in 1980

AVC-medewerker bezig met de live-uitzending van HIPEC-operatie door Frans Zoetmulder voor congres in Rome

AVC medewerker op de OK bezig met rechtstreekse videoverbinding voor presentatie op congres in Rome

Televisie-uitzending over brachytherapie in 2011

Groepsfotografie is een specialisatie van het AVC
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Fotografen Guido Ganzeman en Jack Haijes in de studio
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AVC-team in 1984: Adri Jans, Hans Bauer, Wiebo van der Werf, Martin Lomecky, Jack Haijes, Simone Bakker, Evelien Tragter

AVC-afdeling Sarphatistraat, reproductieapparatuur, 1974

Grafische vormgeving en medische illustraties vervaardigd door het AVC
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Evelien Tragter, fotograaf AVC
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Adri Jans, tekenaar AVC

Enkele van de vele publicaties waaraan het AVC bijdragen heeft geleverd, v.l.n.r.: Liber amicorum voor Emil van Slooten, voor Joop van Dongen en voor Bin Kroon, jubileumboek 90 jaar NKI-AVL van Bas van Lier en de jubileumbrochure 60
jaar Stichting Patiëntenzorg NKI-AVL

Foto van Sint Anthonie-sluis siert wand van nieuwe stafgebouw

Simone Bakker, fotograaf AVC

Kamer dagbehandeling met ‘‘uitzicht’’ op de gracht
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Jack Haijes bezig met de vele dia’s
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Martin Lomecky, fotograaf

André Jagt, fotograaf

Kunst werkt positief

Sarphatistraat met het opbouwen van een collectie van wissellijsten voor foto’s,
prenten en reproducties om in overleg met patiënten deze op te hangen in de
patiëntenkamers, een actie die ook nu nog vigeert.
Na de verhuizing naar Slotervaart komt er meer aandacht voor de aankleding. Vele

De huidige fraaie aankleding van het AVL wordt verzorgd door een zeer actieve

ruimten hebben sedert de jaren ’70 en ’80 een harmonieus en verzorgd interieur

kunstcommissie, geleid door J.J. Schoo, kunsthistoricus en directeur Strategie en

gekregen. De regelmatige tentoonstellingen in huis stimuleren deze ontwikkeling.

Ontwikkeling. Het begint al in de hal met de glazen bollen en aluminium, deels

De huidige, verfijnde binnenhuisarchitectuur van het restaurant (begeleid door

met bladgoud bedekte bedels, een creatie van Maria Roosen, met de titel ‘De

P. Vanca, hoofd van de operatieafdeling, later interieurontwerper), auditorium en

Regenboog’ uit 2004.

ontvangstruimten en ook de inrichting van veel werkruimten en accommodaties

Met een wisselende collectie schilderijen, beeldhouwwerken, en foto’s wordt het

voor patiënten maken het boeiend om door het AVL-complex te dwalen. Het is

leefklimaat voor patiënten en medewerkers veraangenaamd, zoals op de kamers

duidelijk dat het opnemen van kunst in het huis belangrijk gevonden wordt.

op de dagbehandeling waar vensters met foto’s de patiënten afleiden tijdens de
chemokuren.
Het handgeborduurde kunstwerk bij de bibliotheek van Barbara Broekman is
gebaseerd op de vermaarde tekeningen van Antoni van Leeuwenhoek. Zelfs de
garage onder het ziekenhuis werd opgesierd met een boeiende serie foto’s van
bosgezichten. In verband met de sluiting van de parkeergarage wordt dit werk
herplaatst in de gangen van de radiologie.
Verschillende afdelingen hebben een herdenkingsgalerie met fraaie, artistieke
portretten van specialisten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de
oncologie.
In de vroegere behuizingen is de verzorging van de omgeving weliswaar aangenaam
maar sober. In de vijftiger jaren heeft de hoofdzuster van de polikliniek, W.M.
Loeve, een donatie van een patiënt gebruikt om bij het Tropeninstituut (om
de hoek) enkele beelden en mooie fotovergrotingen aan te schaffen om de
polikliniekruimten wat op te vrolijken. In een enkele werkkamer zijn schilderijen
(soms van zeer hoge kwaliteit!) uit een legaat opgehangen.
Het Damescomité, nu de Stichting Patiëntenzorg, begint al in de tijd van de
‘Krab’, papierwerk van Bien Velds, geschonken door chirurg Joop van Dongen bij zijn afscheid in 1995
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Onthulling van het kunstwerk ‘De Tuin’ van Lieve Prins door Sjoerd Rodenhuis en Hans Schoo, 21 juni 2004

‘Blauwe wandreliëfs’ van Marte Röling, 1978

Fotografische wandversiering ondergrondse garage AVL, rond 2010

‘Forest’ van Larry Horowitz, geschonken door internist Jan Schornagel bij zijn afscheid in 2007

Expositie van dansrokken van de Kuba-stam uit Kongo (Afrika), collectie Frits van Dam, 2004

‘Slapend’, beeldhouwwerk van Frans Hilgers, 2004

‘Regenboog’, kunstwerk in de centrale hal, ontwerp van Maria Roosen, 2004

Brons, maker onbekend

Portret Piet Borst, vervaardigd door Jeroen Henneman, 2003
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Antoni van Leeuwenhoek. L.J. (Louis) van Erven Dorens (18321908); geschonken door de familie Van Hattum in 1922
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Barbara Broekman bij de presentatie van haar kunstwerk ‘Tribute to Life’, fotocollage als wandversiering in de foyer van het auditorium, 2008

‘Cellen’, handgeborduurd wandkleed van Barbara Broekman naar de tekeningen van Antoni van Leeuwenhoek, 2008

Internationale
samenwerking
Het AVL kent vanaf zijn ontstaan internationale contacten en samenwerking.

meer zeldzame tumoren en kleinere landen een goede basis voor onderzoek.

In 1922 organiseert een aantal specialisten van het AVL een internationaal

In de beginjaren ’80 wordt de ECCO, European Cancer Organisation (eerst

congres in Amsterdam voor de uitwisseling van wetenschappelijke ervaringen.

FECS, Federation of European Cancer Societies), opgericht met een breder doel:

Vooraanstaande onderzoekers nemen hieraan deel, o.a. de fysioloog Fibiger

opleiding, training, organisatie van congressen, beïnvloeding van de politieke

uit Kopenhagen, die in 1926 de Nobelprijs ontvangt voor zijn werk naar de

besluitvorming en bevordering van kankerpreventie alsmede het informatie

invloed van externe factoren op het ontstaan van kanker. Zij beginnen de

geven aan patiënten. Eind september 2013 vindt het European Cancer Congress

Leeuwenhoek Vereeniging die congressen in Amsterdam (1922 en 1935), Londen

in Amsterdam plaats, een gezamenlijk evenement van alle belangrijke Europese

(1927) en Parijs (1930 en 1937) organiseert. Aan het slot van het internationale

organisaties en beroepsverenigingen op het gebied van kanker, waar 18.482

kankercongres in Madrid in 1933 wordt besloten tot de oprichting van de UICC,

deelnemers waren.

Union Internationale Contre le Cancer, waarin vertegenwoordigers van landen

De European Society for Medical Oncology (ESMO) met het veel gelezen tijdschrift

en (nationale) onderzoeksinstituten samenwerken. Vanaf 1962 worden binnen

Annals of Oncology, is sinds 1990 een samenwerkingsverband van Europese

Europa verschillende multidisciplinaire tumorwerkgroepen opgericht die vanaf

medisch oncologen, gericht op kennisoverdracht en opleiding (o.a. Europees

1968 samen de European Organisation for Research and Treatment of Cancer

examen voor medisch oncologen) waaraan AVL-stafleden actief deelnemen.

(EORTC) vormen, waarin vooral Fransen, Belgen en Nederlanders actief zijn. Het

Hetzelfde geldt voor andere Europese samenwerkingsverbanden zoals de European

AVL levert niet alleen een grote bijdrage in de organisatie met diverse voorzitters

Society for Surgical Oncology (ESSO) en de European Society for Radiotherapy &

(o.a. de medisch oncologen R. Somers, P. Rümke en P. Baas, de radiotherapeuten

Oncology (ESTRO). Samenwerking van het AVL buiten Europa heeft tot op heden

K. Breur, J.M.V. Burgers en H. Bartelink en de chirurgen J.A. van Dongen en

plaatsgevonden met centra vooral in Indonesië, Egypte, de Verenigde Staten

E.J.Th. Rutgers), maar ook door het ontwerpen en participeren in een groot aantal

(het MD Anderson Cancer Center te Houston, het Memorial Sloan-Kettering

studies. De resultaten van veel EORTC studies hebben geleid tot veranderingen en

Cancer Center te New York en het John Wayne Cancer Center in Santa Monica) en

verbeteringen in de kankerbehandeling.

Australië (Melanoma Institute Australia). AVL-stafleden zijn zeer actief in WHO-

Door een hechtere, landelijke samenwerking worden sinds de jaren ’90 steeds

verband en binnen de Amerikaanse oncologische beroepsverenigingen (zoals

meer richtlijnen en studies op nationaal niveau opgezet. De EORTC blijft voor

ASCO, ASTRO, AACR).
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In de jaren ’60 wordt ook een samenwerking gestart op het gebied van

geen kinderen meer behandeld.

kindertumoren: de SIOP (International Society of Paediatric Oncology). In

Het doel van alle samenwerkingsverbanden is meerledig: variërend van

het AVL bestaat veel expertise: patholoog-anatoom J.F.M. Delemarre bij de

verbetering van behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek tot

diagnostiek, nucleair geneeskundige C.A. Hoefnagel met radioactieve therapie

het vinden van goede strategieën om de oncologie met alle aspecten een goede

en radiotherapeute J.M.V. Burgers met bestraling. Sinds 2000 worden in het AVL

plaats in de maatschappij te geven en te laten behouden.

Internetpagina van Organization of European Cancer Institutes (OECI)
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Logo’s van diverse internationale organisaties

Internetpagina van European Society of Surgical Oncology (ESSO)

Internetpagina van European Society for Medical Oncology (ESMO) met
examen informatie.

Deelnemers eerste internationale kankercongres (1922) in tuin AVL. Achterste rij uiterst links W.F. Wassink met daarvoor zijn vrouw C.Ph. Wassink-van Raamsdonk. Voorste rij vijfde van links J. Rotgans met links van hem J. Fibiger, rechts van
hem G. Roussy
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Band met Indonesië

van het NIKI is vrijwel steeds een patholoog-anatoom; vooral J.J.T. Vos (directeur
van 1929 tot 1935; later hoogleraar in Groningen) heeft veel betekend voor de

Reeds in 1917 bestaan er plannen om ook geld in te zamelen voor een kankerinstituut

bekendheid van het NIKI. De patholoog R.E.J. ten Seldam is directeur van 1935 tot

in Nederlands Indië. Dit initiatief bloedt dood omdat men bang is dat deze gelden

1942.

niet ten goede komen aan dit overzeese deel van Nederland. De belangstelling

In het Instituut, ondergebracht in het Juliana Ziekenhuis, worden in het ‘electro-

voor kankeronderzoek wordt weer hernieuwd, wanneer in 1920 Rotgans (één van

radiologisch’ laboratorium bestralingen waaronder ook veel radiumbehandelingen

de oprichters en bestuursvoorzitter van het NKI) na zijn pensionering een bezoek

uitgevoerd. Later is er ook een ‘stralenafdeling’ in het Militair Hospitaal te Malang.

aan Indië brengt.

In de publicaties van het NIKI wordt vaak gemeld dat de patiënten al grote tumoren

Op 18 mei 1922 vindt in Bandoeng de oprichtingsvergadering plaats van de

hebben en in feite inoperabel zijn op het moment van de eerste behandeling.

‘Vereeniging Het Nederlandsch-Indisch Kankerinstituut’ (NIKI). Het voorlopige

Waarschijnlijk functioneert het NIKI nauwelijks tijdens de Japanse bezetting.

hoofdbestuur bestaat uit de chef van de militair-geneeskundige dienst, H.M.

In een WHO-rapport over oncologisch beleid in Indonesië uit 1979 staat: ‘The

Neeb (voorzitter), de planter K.A.R. Bosscha (ondervoorzitter), de burgemeester

Institution was closed after the second world war.’

van Bandoeng, B. Coops, de geneesheer-directeur van het Gemeenteziekenhuis

In 1965 komt vanuit Jakarta van de patholoog-anatoom Rukmono het verzoek om

in Bandoeng, H.A. Hovenkamp, en de ingenieur J. Klopper, secretaris-

een bioloog een jaar lang een opleiding in het AVL te laten volgen. De chemicus

penningmeester. Klopper was verbonden aan de Polytechnische Hogeschool in

O. Mühlbock, hoofd van de afdeling biologie, speelt de vraag door naar internist-

Bandoeng; later is hij hoogleraar in Delft en in Indië voorzitter van de raad van

immunoloog Ph. Rümke. Patholoog J.F. Hampe stelt voor om niet één, maar

Bestuur van de Nederlandsch-Indische Spoorwegen. Het eerste kapitaal voor het

meerdere artsen uit verschillende disciplines te ontvangen. Vanaf 1966 zijn

nieuwe Instituut bestaat uit een legaat van 50.000 gulden uit de erfenis van F.A.

vele jaren artsen uit Indonesië als stagiair werkzaam geweest in het AVL (eerst

Zuur, directeur van een suikermaatschappij, en geschonken aan de stad Bandoeng

vanuit Jakarta, daarna o.m. uit Bandoeng, Soerabaja en Yokyakarta; steeds 5 tot 10

in 1918.

deelnemers, die soms zelfs langer dan een jaar bleven).

Het NIKI krijgt snel bekendheid, vooral door de ‘Bosscha-dagen’ (in navolging

De betrokkenheid van het AVL met Indonesië blijkt ook uit incidentele bezoeken

van de ‘Leeuwenhoekdagen’), die eens per jaar worden gehouden. Bosscha, een

van stafleden. Zo was de bioloog J. Hilgers tussen 2000 en 2004 lector aan de

gefortuneerde planter op Java, beheert de grote plantage Malabar bij Pangalenga

Universiteit van Bandoeng. Van de clinici is oncologisch hoofd-halschirurg I.B. Tan

in de omgeving van Bandoeng. Hij heeft vooral bekendheid gekregen door zijn

de eerste uit Nederland afkomstige hoogleraar aan de Gadjah Mada Universiteit in

vele activiteiten om de wetenschap in Indië te stimuleren en vanwege zijn rol bij

Yokyakarta. Hiermee ontstaat een samenwerkingsverband dat vooral gericht is op

het oprichten van het Nederlandsch-Indisch Kankerinstituut. De Bosscha-dagen

het nasopharynxcarcinoom.

werden vanaf 1931 tot aan de Japanse bezetting gehouden.
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De afdeling Pathologische Anatomie neemt een prominente plaats in; de directeur

Deelnemers Bosschadag, het Nederlandsch-Indisch Kanker Instituut, Bandoeng, 1937

Bericht over het kankeronderzoek van Bing Tan die sedert 1999 regelmatig naar Yogyakarta vliegt

Oratie van I. Bing Tan, 2007
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Indonesische gasten in informele sfeer

Stafleden NKI-AVL met enkele chirurgen van de stagegroep Soerabaja. (v.l.n.r. R. Martatko Marmowinoto, E.A. van
Slooten, J.H.M. Pernot, J.A. van Dongen, I.D. Sukardja, K. Breur)

Certificaat S. Sutedjo Djapardy

I. Bing Tan, midden, na zijn oratie in Yogyakarta in 2007

Internationale functies:
oprichters en voorzitters

‘Importantificatie’, tekening E.A. van Slooten

Het AVL is vanaf de oprichting niet alleen nationaal,

de internisten E. Engelsman (Breast Group), Ph. Rümke

maar ook sterk internationaal georiënteerd. Een

(Melanoma Group), R. Somers (Lymphoma Group)

duidelijk bewijs hiervan is de foto van de chirurg J.

en P. Baas (Lung Group), de radiotherapeuten J.M.V.

Rotgans, de oprichter van het AVL, voor het ‘Imperial

Burgers (Lymphoma Group) en H. Bartelink (Radiation

Research Institute’ in Londen (1927). Ook de chirurg

Oncology Group) en de chirurgen J.A. van Dongen en

W.F. Wassink was actief lid van de in 1922 opgerichte

E.J.Th. Rutgers (Breast Group). De cytoloog P. van

(internationale) Van Leeuwenhoek Vereeniging. Deze

Heerde was voorzitter van de European Federation

vereniging ging in 1933 over in de bekende Union

of Cytological Societies (EFCS). De radiotherapeut H.

Internationale Contre le Cancer (UICC).

Bartelink was voorzitter van de ESTRO en later van

De chirurg E.A. van Slooten was rond 1980 één van

de Federation of European Cancer Societies (FECS).

de oprichters van de European Society of Surgical

De chirurg B.B.R. Kroon was voorzitter van de ESSO.

Oncology (ESSO). Tevens had hij zitting in de

Tevens was hij één van de oprichters van de World

wetenschappelijke raad van het Institut Gustave

Federation of Surgical Oncology Societies.

Roussy in Parijs. De radiotherapeut K. Breur was

Kroon is, evenals de chirurg E.J.Th. Rutgers en de

één van de oprichters van de Radiation Oncology

hoofd-halschirurg A.J.M. Balm, Fellow of the Royal

Group van de European Organization for Research en

College of Surgeons of England (FRCS). Balm is

Treatment of Cancer (EORTC) en ook van de European

eveneens Fellow of the American College of Surgeons

Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO). De

(FACS).

patholoog J. Delemarre was één van de oprichters

W.H. van Harten, lid van de Raad van Bestuur is sedert

van de Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique

2008 voorzitter van de in 1979 opgerichte Organisation

(SIOP). De internist R. Somers was dit van de EORTC

of European Cancer Institutes. In het verleden

Osteosarcoomgroep.

bekleedde ook klinisch directeur J. Meilof deze functie.

Voorzitter van tumorwerkgroepen van de EORTC waren
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J. Rotgans, voor Imperial Research Institute, Londen, rond 1920

Bestuur Société Internationale d’Oncologie Paediatrique (SIOP); J. Delemarre, derde van links

J.A. van Dongen, voorzitter Breast Cancer Group EORTC met zijn vrouw Marijke en geflankeerd door J. Wildiers (li.)
en B. Rubens (re.)

Bestuur World Federation of Surgical Oncology Societies, v.l.n.r.: J. Guimaraes dos Santos, J. Oldhoﬀ, D.L. Morton,
M.F. Moraes, M.G. Smola, B.B.R. Kroon, 2000

Benoeming nieuwe ‘Fellows of the Royal College of Surgeons (FRCS) of England’ 2001. Achterste rij tweede van rechts E.J.Th. Rutgers, tweede rij van achter, derde van links B.B.R. Kroon. Inzet: A.J.M. Balm, FRCS, FACS (Fellow of the
American College of Surgeons)
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E.J.Th. Rutgers, voorzitter Breast Cancer Group EORTC, 2012
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H. Bartelink, voorzitter Federation of European Cancer Societies, 1997

Naambord van de spreker, O.E. Nieweg, tijdens voordracht in Teheran, 2012

Van papieren collectie
naar elektronische toegang
Reeds op de Keizersgracht is er een bibliotheek in het AVL. In de statuten staat

service waarbij de medewerkers van het AVL maandelijks op de recent verschenen

immers: ‘De vereeniging stelt zich ten doel kanker en aanverwante ziekten te

publicaties geattendeerd worden, wordt alom gewaardeerd en maakt het de artsen

onderzoeken en te genezen. Zij zal dit doel trachten te bereiken: [o.a.]

en onderzoekers gemakkelijk om de literatuur op een specifiek gebied bij te

- door een verzameling van literatuur over kanker en aanverwante ziekten bijeen

houden.

te brengen en geschriften of periodieken, verband houdende met het streven der

Met internettoegang tot de bibliotheekcollectie en PubMed wordt het directe

vereeniging, te publiceeren;’

contact met de bibliotheekmedewerkers minder. Als nieuwe service geeft Suzanne

In het jaarverslag over 1916 lezen we: ‘De bibliotheek werd geleidelijk uitgebreid

Bakker bij haar komst als hoofd van de afdeling in 1989 instructie over Cardbox,

en bevat thans 170 werken.’ In de volgende jaren wordt de collectie uitgebreid

Reference Manager en Endnote, programma’s om eigen literatuurbestanden bij te

en neemt het aantal gebruikers van de bibliotheek toe. Om het zoeken te

houden en te hanteren bij het schrijven van artikelen. Tevens helpt zij velen bij

vergemakkelijken wordt in 1929 een catalogus op auteursnaam en onderwerp

het geavanceerd zoeken in PubMed.

gemaakt. De collectie bevat vele tijdschriften op het gebied van de Röntgenologie
en de Pathologische Anatomie en de belangrijkste monografieën over tumoren.

Nationale functie

Dit bestand wordt in de jaren ’50 aangevuld met de oncologische publicaties uit

In 1947 wordt de oud-directeur van het Wilhelmina-Gasthuis, W.F. Veldhuyzen,

ongeveer 125 tijdschriften op microfilm, zelf ter plekke in bevriende bibliotheken

bibliothecaris van de Kankerbibliotheek; dit is namelijk een functie q.q. voor

opgenomen met een draagbaar apparaat .

de Geneesheer-Directeur van het AVL. In 1953 wordt de bibliotheek dankzij een

Functie binnen het AVL

geoormerkte subsidie van het KWF de ‘Centrale Nationale Kankerbibliotheek
voor Nederland en de Rijksdelen Overzee’ (CNKB) en wordt een professionele

De bibliotheek wordt vanaf het begin frequent bezocht door medisch specialisten

bibliothecaris, de heer H.J.C. Brunsting, aangesteld. Een curatorium voor de

en onderzoekers van het researchgebouw, maar ook verpleegkundigen en

bibliotheek, later de bibliotheekcommissie, fungeert als adviescommissie voor

studenten weten de afdeling te vinden om aldaar informatie voor een scriptie, een

directie, resp. de Research Raad. De bibliotheek beheert ook vele jaren de collectie

project of een artikel te vinden. De bibliotheekmedewerksters geven deskundig

vakliteratuur van de landelijke Vereniging van Oncologieverpleegkundingen.

advies en helpen bij het verder zoeken van artikelen uit andere bibliotheken. Het

Begin 21e eeuw is er een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse

persoonlijke contact helpt en stimuleert om in de literatuur te duiken. De speciale

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voor het opbouwen van de
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wetenschappelijke online patiëntenbibliotheek, die sinds 2011 te raadplegen is via

papier ontvangen, waardoor een ernstig ruimtegebrek ontstaat. Driekwart van

de website: WETENSCHAPOVERKANKER.NL.

de tijdschriftencollectie, wordt overgedragen aan de bibliotheek van de KNAW,

Literatuurattendering

1900 gaat naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en

Geavanceerd literatuuronderzoek en het opstellen van de literatuurattendering

blijft bewaard. De CKB gaat vanaf 1999 geleidelijk over op elektronische versies

geschiedt op basis van het eigen documentatiesysteem desgewenst aangevuld

en alle, circa 250 dan nog lopende internationale tijdschriftabonnementen,

met gegevens uit Index Medicus, Excerpta Medica en de Current Contents.

worden omgezet naar licentiecontracten met de uitgevers. Met enkele voordelige

De heer O.G.H. (Han) Lie, medisch doctorandus, die in 1959 Brunsting opvolgt,

overeenkomsten wordt met dezelfde kosten meer toegang verkregen. Goedkoper

leest alle inhoudsopgaven van de eigen abonnementen en van de Current Contents,

is het niet geworden, wel makkelijker.

waarna hij de artikelen selecteert voor de maandelijkse literatuurattenderingen.
De selectie voor deze lijsten is in 1988 nog geheel ‘handmatig’, d.w.z. de

Toegang tot een nieuwe wereld

bibliotheekmedewerksters schrijven de gegevens over op kaartjes en hiervan

In 1995 schrijft bioloog Miebet Wilhelm-de Gouw, bibliothecaris in het AVL van

worden maandelijks op tijdschrifttitel gesorteerde lijsten gemaakt. Voor de

1990-1997, in het jaarverslag: Een goede bibliotheek kenmerkt zich niet langer door

vermenigvuldiging worden stencilmachines, elektrische schrijfmachines en

het hebben van informatie, maar door het kunnen vinden van informatie. Het is deze

later fotokopieerapparaten ingezet. Deze service beslaat uiteindelijk meer dan 60

kennis en kunde die in toenemende mate de basis zijn geworden voor de dienstverlening

onderwerpen en blijft tot 2013 bestaan.

aan de gebruikers. Ook de CNKB zal zich steeds meer gaan profileren als informatie-

Geautomatiseerde systemen

intermediair... [en] ...heeft hier in 1995 op ingespeeld door een multimedia-PC in te
richten, waar alle mogelijkheden van het Internet (tekst, beeld en geluid) te gebruiken

Online raadpleging van geautomatiseerde bibliografische bestanden wordt in 1981

zijn. Bibliotheekbezoekers kunnen hiermee letterlijk toegang krijgen tot een nieuwe

ook in de Centrale Kanker Bibliotheek (CKB) mogelijk; via een terminalverbinding

wereld aan informatie. Wat 20 jaar geleden nog een unicum was, staat nu bij alle

met DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information)

AVL-medewerkers op het bureau en ligt bij velen in de handpalm in de vorm van

verricht de heer Lie het literatuuronderzoek in de bestanden van MedLine en

een smartphone!

Embase. In 1989 komt MedLine op CD-ROM lokaal beschikbaar en de opvolger
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maar begin 21e eeuw wordt deze opgeheven en alleen het materiaal van vóór

van de heer Lie, Suzanne Bakker, eveneens medisch doctorandus, creëert hierin

Wetenschappelijke publicaties

geavanceerde en complexe zoekstrategieën die later worden aangepast aan

Op basis van de lijst van publicaties in de jaarverslagen heeft de bibliotheek nu

PubMed, i.e. de webversie van Medline.

een nagenoeg compleet bibliografisch overzicht van het wetenschappelijk werk

Door de sterke stijging van de abonnementsprijzen moeten jaarlijks abonnementen

van het AVL. Conform het directiebesluit uit 1955, liggen nieuwe publicaties een

opgezegd worden, maar van de nog lopende tijdschriften wordt jaarlijks meer

week ter inzage in de bibliotheek. Elk staflid krijgt hierover bericht, aanvankelijk

op papier later via e-mail, zodat een ieder op de hoogte kan zijn van de stand van

van de afdeling BioMedische Informatie van de landelijke beroepsorganisatie

onderzoek en suggesties ter aanvulling of verbetering kan geven aan de auteur(s).

voor bibliothecarissen; Suzanne is actief in de commissie bij- en nascholing van

Irene Benne, sinds 1974 in het AVL werkzaam als bibliotheekmedewerkster,

deze groep; daarnaast is Suzanne van 1998-2012 bestuurslid en van 2007-2010

verzorgt o.a. deze attendering op manuscripten ter inzage, maar stelt ook de

President van de European Association for Health Information and Libraries

jaarlijkse overzichten samen van impact en citaties van AVL-publicaties voor de

(EAHIL).

interne kwaliteitscontrole.

Bibliografische database managementsystemen

Anno 2014
Na de pensionering van Suzanne Bakker eind 2013 worden haar werkzaamheden

In de 90er jaren is onder leiding van Miebet Wilhelm gestart met de automatisering

overgenomen door informatieprofessional Elda de Cuba en biomedisch

van de boekencatalogus; later, toen Suzanne Bakker weer de leiding had, zij was

onderzoeker Joeri Both. De CKB is sedert de oprichting van het AVL uitgegroeid

van 1988-89 en 1998-2013 hoofd van de bibliotheek, zijn de lokaal en landelijk

tot een hoogwaardige voorziening, waar de wereld van de medische vakliteratuur

geregistreerde bezitsgegevens van de CKB gesynchroniseerd. Dankzij het

ontsloten is en gebruikers toegang hebben tot alle vormen van oncologisch

nauwgezette catalogiseerwerk van Ina Goede en Truud Kroeskamp, die beiden

wetenschappelijke informatie, zoals verwacht mag worden in een toonaangevend

bijna 40 jaar in de CKB hebben gewerkt, is eind 2012 de retrocatalogisering van

onderzoeksinstituut en vooraanstaand kankerziekenhuis.

het hele boekenbezit voltooid.

Landelijke en internationale samenwerking
De groep ziekenhuisbibliotheken in Nederland, waartoe ook de CKB behoort,
werkt nauw samen en gebruikt evenals de universiteitsbibliotheken het landelijke
catalogiseersysteem. De CKB neemt zeer intensief deel aan het onderlinge
leenverkeer tussen bibliotheken, evenals de universitaire medische bibliotheken.
Jaarlijks worden enkele duizenden tijdschriftartikelen aangevraagd voor de
eindgebruikers.
Met de naaste buren, de collegae van de bibliotheken van de Stichting Sanquin
Bloedvoorziening en het Slotervaartziekenhuis, bestaan goede contacten en er
wordt ook vaak informeel ervaring uitgewisseld.
Miebet de Gouw en Suzanne Bakker zijn zeer actief in de beroepsverenigingen
voor medisch bibliothecarissen: Miebet is vele jaren bestuurslid en voorzitter
CKB medewerkers bij computerterminal voor online literatuuronderzoek, 1981; staand v.l.n.r.: I.N. Goede (AVL 19662009), G.J. Kroeskamp (AVL 1973-2013), I.S. Benne (AVL 1974 – heden); zittend: O.G.H. Lie (AVL 1959-1988)
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CENTRALE KANKER BIBLIOTHEEK
Het Nederlands Kanker Instituut
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Plesmanlaan 121 - 1066 CX Amsterdam
tel.: (020) 512 2595 / 2596 - fax: (020) 512 2599 –
mailto:ckb-aanvragen@list.ecompass.nl

Hierbij de literatuurlijst april 2012, nu met PubMed-links in de PDF
Voor gebruik eerst onderstaande PubMed-link activeren. PubMed vervolgens sluiten,
daarna naar link artikel; er verschijnt een Antoni-icoontje
beschikbaar is binnen het NKI-AVL:

als het artikel full text

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?myncbishare=NKIAVL&holding=inlccilib_fft
CURRENT JOURNALS 2010

All available online/full text journals (CKB, IOS, Liebert, Springer, Wiley)

Carcinoide tumoren
April 2012
Irene Benne

Mieke de Mots

aanwezig in CKB
de Bruin C, Hofland LJ, Nieman LK, van Koetsveld PM,
Waaijers AM, Sprij-Mooij DM, van Essen M, Lamberts
SW, de Herder WW, Feelders RA.
Mifepristone effects on tumor somatostatin receptor
expression in two patients with Cushing's syndrome
due to ectopic adrenocorticotropin secretion.
J Clin Endocrinol Metab 2012; 97 (2): 455-62.
1945-7197 (Electronic) - http://pubmed.gov/22090282
Tsai JH, Lee JM, Lin MC, Liau JY.
Carcinoid tumor arising in a thymic bronchogenic cyst
associated with thymic follicular hyperplasia.
Pathol Int 2012; 62 (1): 49-54.
1440-1827 (Electronic) - http://pubmed.gov/22192804
Suzuki S, Ishii N, Uemura M, Deshpande GA, Matsuda M,
Iizuka Y, Fukuda K, Suzuki K, Fujita Y.
Endoscopic submucosal dissection (ESD) for
gastrointestinal carcinoid tumors.
Surg Endosc 2012; 26 (3): 759-63.
1432-2218 (Electronic) - http://pubmed.gov/21993939
Mudatsakis N, Paraskakis S, Lasithiotakis K, Andreadakis
E, Karatsis P.
Acute appendicitis and carcinoid tumor in Meckel's
diverticulum. Three pathologies in one: a case report.
Tech Coloproctol 2011; 15 Suppl 1 S83-S85.
1128-045X (Electronic) - http://pubmed.gov/21887558

Komoda S, Komoda T, Pavel ME, Morawietz L,
Wiedenmann B, Hetzer R, Lehmkuhl HB.
Cardiac surgery for carcinoid heart disease in 12
cases.
Gen Thorac Cardiovasc Surg 2011; 59 (12): 780-5.
1863-6713 (Electronic) - http://pubmed.gov/22173674
Takahashi H, Okita Y.
Cardiac surgery for carcinoid heart disease.
Gen Thorac Cardiovasc Surg 2011; 59 (12): 777-9.
1863-6713 (Electronic) - http://pubmed.gov/22173673
Chhajed PN, Kate A, Chaudhari P, Tulasigiri C, Shetty S,
Kesarwani R, Jhawar N.
Massive hemoptysis during pregnancy.
J Assoc Physicians India 2011; 59 660-2.
0004-5772 (Print) - http://pubmed.gov/22479749
Boltin D, Levi Z, Halpern M, Fraser GM.
Concurrent small bowel adenocarcinoma and
carcinoid tumor in Crohn's disease--case report and
literature review.
J Crohns Colitis 2011; 5 (5): 461-4.
1876-4479 (Electronic) - http://pubmed.gov/21939921
Vu JP, Wang HS, Germano PM, Pisegna JR.
Ghrelin in neuroendocrine tumors.
Peptides 2011; 32 (11): 2340-7.
1873-5169 (Electronic) - http://pubmed.gov/22041110

niet aanwezig in CKB
Creel NJ, Dart BW.
Goblet cell carcinoid and mucinous cystadenoma in
an interval appendectomy specimen.
Am Surg 2012; 78 (1): E49-E50.
1555-9823 (Electronic) - http://pubmed.gov/22273311
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Ina Goede

Truud Kroeskamp

Maandelijkse literatuurattendering op onderwerp, een service die een halve eeuw heeft bestaan
1

Centrale Kanker Bibliotheek, Sarphatistraat, 1960
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Computeraansluiting op de wereldcatalogus van de medisch wetenschappelijke literatuur, 1981

Truud Kroeskamp in de Centrale Kanker Bibliotheek, Plesmanlaan 2e verdieping anno 1978

Afscheid O.G.H. Lie, oktober 1988. v.l.n.r.: Suzanne Bakker, Truud Kroeskamp, Jan Delemarre (voorzitter bibliotheekcommissie), Ina Goede, Irene Benne, Han Lie

CKB, Plesmanlaan 2e verdieping anno 2000

Delegatie van Medisch bibliothecarissen op bezoek bij het Bureau Functie Waardering Gezondheidszorg in 2006
(geheel rechts Suzanne Bakker, derde van rechts Miebet Wilhelm)

CKB, Plesmanlaan begane grond anno 2006

Index Medicus
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Publicaties uit de
kliniek van het AVL
In een overzicht van 100 jaar AVL-kliniek zou men graag compact en eenduidig

wordt tegenwoordig in een scala aan tijdschriften gepubliceerd.

willen neerzetten wat er in die eeuw is bereikt. Eén van de doelen is ‘.. en

Het beoordelen van het belang van een publicatie is lastig en wordt, bij gebrek

geschriften of periodieken, verband houdende met het streven der vereeniging, te

aan beter, vaak afgemeten aan het aantal citaties. Met de Science Citation Index

publiceeren’. Er is heel veel gepubliceerd in die 100 jaar. Eigenlijk te veel om op te

is het eenvoudig citaties op te sporen, maar niet voor publicaties van vóór 1975.

noemen. In de jaarverslagen is vanaf het eerste jaar een bibliografie opgenomen

Het onderzoek van Deelman, Wassink en Korteweg heeft zeker ook internationaal

met de lijst van publicaties uit het instituut. In de eerste halve eeuw verschijnt

aandacht gekregen, getuige de vele buitenlandse contacten die er waren en de

een kwart van de publicaties in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde

congressen die georganiseerd en bezocht werden, maar het aantal recente citaties

(NTvG) en 56% in het Frans, Duits of Engels.

is uiterst gering.

Van 1951 tot 1974 verschijnt jaarlijks het Kankerjaarboek, waarin opgenomen

Veel publicaties zijn het resultaat van laboratoriumonderzoek of technologische

de voordrachten van de Leeuwenhoekdagen, de Kankerdagen en de jaarlijks

innovaties. De klinische afdelingen verschillen onderling ten aanzien van het

te houden Kankersymposia. In 1974 verandert de wijze van verslaglegging; er

doen van onderzoek en het publiceren daarover; het succes in de patiëntenzorg

verschijnt een Nederlandstalig verslag over de exploitatie en een Engelstalig over

hangt vooral af van kennis, inzicht en klinische vaardigheden. Klinisch onderzoek

het wetenschappelijk werk, waarin de bibliografie van publicaties is opgenomen.

met de bijbehorende publicaties neemt vooral in de laatste decennia van de 20e

We zien dan ook een omslag in de publicaties. In de jaren ’70 wordt Engels de

eeuw toe; dat geldt ook voor het AVL. Het aantal klinische publicaties volgt de

voertaal in de biomedische wetenschappen. Het aantal Engelstalige publicaties

stijgende lijn van alle AVL-publicaties.

neemt een vlucht en de artikelen in het Nederlands nemen relatief af. Dat geldt

Dat veelgeciteerde publicaties een zekere invloed hebben, valt niet te ontkennen,

ook voor de publicaties van het AVL. Anderzijds kiest de auteur het tijdschrift op

maar ook mindergeciteerde publicaties hebben soms juist in de klinische praktijk

het publiek dat hij wil bereiken: in Nederland of daarbuiten, algemeen medisch

een belangrijke invloed. Multi-center studies worden in het algemeen veel

of oncologisch of meer specialistisch. Er wordt in de jaren 1950-1980 nog altijd

geciteerd en gerandomiseerde trials met grote aantallen patiënten en/of over

veel in het NTvG gepubliceerd, maar daarnaast in Br J Cancer, J Natl Cancer Inst

langere tijd lopend, dragen bij aan de klinische kennis en belangrijke klinische

en Eur J Cancer. In de volgende twee decennia verschijnen ook vele publicaties in

beslissingen worden erdoor beïnvloed. Het aantal trials en de publicaties van het

Int J Radiat Oncol Biol Phys, Eur J Cancer Clin Oncol, J Clin Oncol, Int J Cancer, Eur

AVL daarover is te groot om hier een overzicht te presenteren.

J Surg Oncol, Cancer Chemother Pharmacol, Radiother Oncol en Ann Oncol. Er
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De eersten die vanuit het AVL een hoogleraarsbenoeming hebben gekregen, zijn

leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, maar er zijn ook aanstellingen bij

de internist F.J. Cleton en de chirurg E.A. van Slooten. Het betreft benoemingen

de Vrije Universiteit (Amsterdam), de Universiteit Utrecht, Leiden, Twente en

‘vanwege de Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut’. Tot midden jaren

zelfs aan de Gadjah Mada Universiteit van Yogyakarta in Indonesië. De talrijke

zeventig was er sprake geweest van een voortdurend verlies van vooraanstaande

hoogleraarsbenoemingen, zowel gewone als bijzondere, geven aan dat het

AVL-specialisten door vertrek naar Nederlandse universiteiten waar ordinariaten

niveau van klinische zorg en onderzoek in ons categorale ziekenhuis hoog is en

bekleed konden worden. Bestuur en staf van het AVL zien met lede ogen deze

vergelijkbaar met dat van de universitaire centra. Op deze bladzijden de portretten

kennisvlucht aan. Toen het mogelijk werd bijzondere leerstoelen te vestigen,

van de clinici en directieleden die tijdens hun professoraat eveneens werkzaam

is een groot aantal AVL-specialisten benoemd. De meesten bekleden een

zijn in het AVL.

J.F. Hampe, UvA (1962-1978)

K.Breur, UvA (1964-1981)

P. Borst, UvA (1969-1999)

E.A. van Slooten, UvA (1973-1984)
(zelfportret)

F.J. Cleton, UvA (1974-1983)

H.M. Pinedo, VU (1979-2008)

G.C. de Gast, UU (1980-2005)

H.J. de Voogt, VU (1980-1990)

Ph. Rümke, UvA (1982-1993)

J.A. van Dongen, UvA (1985-1996)

W. Misdorp, UU (1985-1994)

G.M.M. Bartelink, VU (1990-1999), UvA
(2000-2011)

W.J. Mooi, VU (1991-1996), EUR (19962003), UvA (2003-2004), VU (2004-..)

A.J.M. Berns, UvA (1992-2010)

J.H. Beijnen, UU (1994-..)

M.P.M. Burger, UvA (1996-..)

S. Rodenhuis, UvA (1996-..)

K.E. Bos, UvA (1996-2000)

F.S.A.M. van Dam, UvA (1996-2005)

F.E. van Leeuwen, VU (1998-..)

J.H.M. Schellens, UU (1999-..)

B.B.R. Kroon, UvA (1999-2007)

E.E. Voest, UU (1999-..)

S. Horenblas, VU (2000-..)

W.H. van Harten, UT (2001-..)

289

290

F.J.M. Hilgers, UvA (2003 – 2011)

A.J.M. Balm, UvA (2003-..)

M. Verheij, VU (2004-..)

M.B. van Herk, UvA (2004-..)

R.H. Medema, UU (2004-..)

I.B. Tan, Yogyakarta (2007-..)

N.K. Aaronson, UvA (2007-..)

E.J.Th. Rutgers, UvA (2007-..)

G.G. Kenter, UvA (2009-..)

J.B.A.G. Haanen, Leiden (2009-..)

T.J.M. Ruers, UT (2010-..)

P. Baas, UvA (2010-..)

M.W.M. van den Brekel, UvA (2011-..)

L.E. Smeele, UvA (2011-..)

S.C. Linn, UU (2012-..)

Bekroonde klinische proefschriften
Belangrijk onderdeel van het werken in het AVL is naast de klinische zorg voor

Dr C.J. Roosprijs van de Nederlandse InternistenVereniging gekregen.

patiënten, het doen van onderzoek op alle niveaus, zowel basaal als klinisch.

In de onderzoeksgroep mammacarcinoom is Stella Mook in 2011 cum laude

Dit heeft een groot aantal proefschriften opgeleverd met vaak baanbrekende

gepromoveerd op onderzoek naar de waarde van de Mammaprint. Dit is een test

resultaten, zoals: de ‘high dose chemotherapy’, de behandeling met antibiotica

met een 70-genenprofiel die bij borstkankerpatiënten wordt gedaan. Deze test

bij MALT-lymfoom van de maag, de uitgebreide HIPEC-procedure bij peritoneaal

voorspelt hoe hoog het risico is op terugkeer van de ziekte. Voor haar proefschrift

gemetastaseerd coloncarcinoom en chemoradiatie bij maagcarcinoom.

‘Prognostic factors in breast cancer: one fits all?’ heeft zij in november 2011 op

Enkele recente proefschriften verdienen het hier vermeld te worden vanwege de

de Oncologiedagen in Arnhem de prijs gekregen voor het beste proefschrift in

bijzondere waardering die ze gekregen hebben.

de Oncologie van dat jaar (promotoren E.J.Th. Rutgers en L.J. van ‘t Veer). Stella

Binnen het aandachtsgebied melanoom heeft de chirurg Joost M. Klaase onderzoek

ontvangt in dat zelfde jaar de Antoni van Leeuwenhoekprijs, die jaarlijks wordt

gedaan, waarop hij in 1993 cum laude is promoveerd. De titel van zijn proefschrift

toegekend aan een veelbelovend onderzoeker in het AVL. Met haar onderzoek

is ‘Regional isolated perfusion for melanoma of the extremities, the Amsterdam/

heeft Mook aangetoond een brug te kunnen slaan tussen het laboratorium en de

Rotterdam experience’ (promotor J.A. van Dongen en co-promotor B.B.R. Kroon).

kliniek. Momenteel is zij in opleiding op de afdeling radiotherapie.

Op de afdeling urologie heeft Bin Kroon jr in 2005 de Professor Moonen-prijs
gekregen voor het onderzoek beschreven in zijn proefschrift ‘Dynamic sentinel
node biopsy in penile carcinoma’ (promotor S. Horenblas, co-promotor O.E.
Nieweg). Deze prijs, ingesteld in 1996 door de Nederlandse Vereniging voor
Urologie, wordt jaarlijks toegekend aan het beste wetenschappelijke onderzoek
in de urologie door een uroloog-in-opleiding. De prijs bestaat uit een beeldje van
een stier (gemaakt door uroloog en beeldhouwer Moonen, de eerste hoogleraar
urologie in Nederland) en een geldbedrag.
Marleen Kok is in 2010 gepromoveerd op het proefschrift ’Endocrine resistance in
breast cancer’ (promotor S. Rodenhuis, co-promotoren S.C. Linn en L.J. van ‘t Veer).
Het betreft onderzoek naar genexpressie en het effect op de oestrogeenreceptor bij
mammacarcinoom. Voor dit onderzoek heeft zij in datzelfde jaar de prestigieuze
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Stella Mook met de NVMO-oorkonde voor Beste Proefschrift, 2010

Joost Klaase, eerste CHIVO in AVL, nu chirurg
in Medisch Spectrum Twente

Bin Kroon jr, winnaar Professor Moonen prijs met zijn vader; inzet: het beeldje van de stier,
vervaardigd door Professor Moonen, behorende bij de prijs, 2005

Promotie-onderzoek bij
de Heelkundig Oncologische Disciplines
Het AVL is een stimulerende omgeving voor promotie-onderzoek. De laatste

onderzoek. Dit alles heeft geleid tot een constante stroom promoties vanuit de

decennia is het aantal promovendi bij de snijdende specialismen sterk toegenomen,

‘HOD onderzoekschool’.

evenals dat ook het geval is op andere afdelingen van het ziekenhuis. Naast
belangstelling voor onderzoek is een promotie voor jonge artsen belangrijk om de
kans op het krijgen van een van de schaarse opleidingsplaatsen tot specialist te
vergroten. De huidige proefschriften zijn veelal gebaseerd op artikelen en steeds
Engelstalig. Zo wordt onderzoek snel bij een breed en internationaal publiek
bekend gemaakt. Ook worden resultaten als poster of presentatie op congressen
gebracht in binnen- en buitenland waardoor de internationale contacten worden
versterkt.
Financiering van de toegenomen behoefte aan promotieplaatsen is echter een
probleem. De Raad van Bestuur van het AVL heeft daarin actief meegeholpen
en besluit eind jaren negentig om steeds één of twee promotieplaatsen
binnen de Heelkundig Oncologische Disciplines (HOD) te bekostigen, mits de
aanvraag hiervoor solide onderbouwd en kansrijk is. Deze zekerheid van enkele
promotieplaatsen als basis, heeft geleid tot grote inventiviteit en creativiteit van
de HOD-specialisten voor verdere fondsenwerving, waardoor in toenemende
mate promotieplaatsen worden gecreëerd.
Uiteraard is goede begeleiding, zowel individueel als in groepsverband, een
eerste vereiste om een promotietraject tot een goed einde te brengen. Door de
werkplekken vlakbij elkaar te situeren, wordt er voor gezorgd dat de promovendi
een hechte groep vormen: saamhorigheid, optimale uitwisseling van gegevens
en onderlinge enthousiasmering zijn van groot belang voor goed en productief

Proefschriften vanuit het HOD
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HOD-proefschriften van resp.: Roelien Olivier, Arjen Witkamp, Ewout Courrech Staal, Karel Zuur, Marieke Straver, Pieter Tanis, Eva Noorda, Anne Lont

Uit: proefschrift Karel Zuur, Postlaryngectomy pulmonary physiology and tracheal
climate and the influence of a heat and
moisture exchanger (HME), Universiteit
van Amsterdam, 2008

Uit: proefschrift Ewout Courrech Staal,
Improvement of the multimodality treatment of oesophageal cancer, Universiteit
van Amsterdam, 2011

Promotor Emiel Rutgers met promovendus Tjeerd Aukema

Kerstontbijt, onderzoekers en begeleiders HOD, 2003 Staand v.l.n.r.: Heike Nijst, Petra Jongmans, Vic Verwaal, Omgo Nieweg, Bert de Gast, Bing Tan, Ingrid Kappers, Frans Hilgers, Simon Horenblas, Frans Zoetmulder, Saar Muller
Zittend v.l.n.r.: Bob Bloemendaal, Roelien Olivier, Jakko Nieuwenhuijzen, daarachter Léonie Smit, Robert Smeenk, Bin Kroon sr, Bin Kroon jr, Karel Zuur, Maartje van Rijk
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Omgo Nieweg te midden van zijn promovendi en (co-)promotores; foto genomen bij zijn afscheidsfeest i.v.m. zijn vertrek in 2013 naar het Melanoma Institute Australia, Sydney.
Staand v.l.n.r.: Martin Klop, Bin Kroon jr, Acca Kapteijn, Susanne Estourgie, Sander (partner van Léonie Smit), Léonie Smit, Charlotte Tanis (vriendin van Henk Nieweg), Henk Nieweg, Pieter Tanis, Ben (echtgenoot van Eva Noorda), Eva Noorda,
Joost Leijte, Liesbeth Jansen, Hidde Veenstra, Maartje van Rijk (met baby Kato), Joop van Dongen, Marianne Valdés Olmos, Renato Valdés Olmos, Tineke de Gast, Gea Balm; zittend v.l.n.r.: Hans Bonfrer, Bert de Gast, Els Strobbe, daarvoor Luc
Strobbe, Simon Horenblas, Omgo Nieweg, Janneke Nieweg, Corrie Kroon, Bin Kroon sr, Fijs van Leeuwen, Oscar Brouwer, Fons Balm, Wim Meinhardt

Laudatio door S. Horenblas bij promotie van Bin Kroon jr, paranimfen Hidde Kroon (links) en Sebastiaan Jens, 2006
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Elfstedentocht 1986 en promotie
De promotiedatum was eerst gepland in midden februari, maar in verband met de
altijd aanwezige kans, hoe klein dan ook, op een Elfstedentocht had chirurg Bin Kroon
voor alle zekerheid de datum twee weken weten op te schuiven naar donderdag 27
februari. Nog nooit was immers zo laat in het seizoen een Elfstedentocht gehouden.
Maar het onmogelijke gebeurde. Midden februari viel de vorst in en dagen op rij bleef
het streng vriezen. Op zaterdag 22 februari werd duidelijk dat de Tocht de week erna zou
plaatsvinden.
Zondagmiddag 23 februari kwam het Elfstedenbestuur bijeen. Algemeen werd
aangenomen dat het donderdag 27 februari zou worden, de dag van Bin zijn promotie.
Drie dagen voorbereiding kwam de media immers goed uit. Joop van Dongen, hoofd
van de afdeling Heelkunde, vond dat de promotie in dat geval niet mocht wijken voor de
Elfstedentocht. Bin dacht daar echter meer genuanceerd over.
Maar het werd woensdag! In hoeverre de vriendschap tussen een lid van het
Elfstedenbestuur en Bin’s broer op deze toch vrij onverwachte keuze van invloed is
geweest, is niet geheel duidelijk. Wel is bekend dat voorafgaande aan de vergadering er
telefonisch contact is geweest tussen beiden, waarbij Bin’s broer het probleem van de
promotiedatum aanroerde en er tevens op wees dat in de statuten van de Vereniging staat
dat de Tocht op de eerste dag dat het ijs dik genoeg is, gehouden moet worden. En dat was
in dit geval de woensdag. Zondagavond werd de keuze voor de woensdag in een extra
uitzending van het NOS journaal wereldkundig gemaakt. En dus kon het gebeuren dat Bin
woensdagochtend in alle vroegte Leeuwarden uitschaatste om er ’s avonds rond acht uur
terug te keren. Twintig uur later stond hij zijn proefschrift te verdedigen in de Aula van
de Universiteit van Amsterdam. Naast hem stond zijn vriend en paranimf Wim Bouma,
chirurg in Apeldoorn, die de Tocht ook volbracht had. In zijn proefschrift werd de migratie
van tumorcellen vanuit de buikholte door het middenrif naar de borstholte besproken.
Commissielid dr. Gerard Olthuis, zijn opleider uit het Zuiderziekenhuis in Rotterdam,
stelde naar aanleiding van dit fenomeen de vraag op welke wijze dit ‘klunen’ plaats vindt.
De laudatio door zijn promotor prof. dr. Emil van Slooten werd in het Fries gehouden.
Tot op de dag van vandaag wordt Bin met regelmaat door familie, vrienden en collegae
herinnerd aan deze voor hem zo enerverende dagen.
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Bin Kroon sr met paranimfen Jan Roussel (links) en Wim Bouma (rechts), beiden chirurg in
Apeldoorn; promotieplechtigheid UvA, 1986

Medisch onderwijs
en opleidingen
Een van de primaire taken van het AVL is kennisoverdracht. Dit geldt zowel voor

In Voortgezette Opleiding) is hiervoor vereist met regelmatige visitatie. Twee NKI-

artsen, verpleegkundigen, laboranten als voor andere groepen medewerkers.

AVL-CHIVO’s zijn in deze jaren gecertificeerd, dr. Harry Kemperman en Ben Storck

Reeds lang bestaat in ons ziekenhuis de opleiding tot radiotherapeut. Andere

(opleider Joop van Dongen). Later wordt de tweejarige CHIVO-opleiding gedeeld

volledige opleidingen tot medisch specialist behoren niet tot de mogelijkheden,

met het Academisch Medisch Centrum (AMC), waarbij in beide ziekenhuizen één

gezien onze specifieke patiëntenpopulatie.

jaar opleiding plaatsvindt. Deze samenwerking blijkt zeer succesvol: in totaal

De centrale plaats die kennisoverdracht in ons ziekenhuis inneemt, blijkt ook uit

zijn 12 chirurg-oncologen door Bin Kroon en Emiel Rutgers opgeleid. Velen van

de talloze nationale en internationale cursussen die worden georganiseerd.

hen hebben een voortrekkersrol in de chirurgische oncologie, zoals Richard van

Op de heelkundige afdelingen bekwamen sinds jaar en dag vele assistenten en

Hillegersberg als hoogleraar in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, of

jonge snijdende specialisten (‘fellows’) zich tijdens stages in de oncologische

als opleider: Bart Vrouenraets (Lucas-Andreas ziekenhuis in Amsterdam), Jan

aspecten van hun vak. Zij zijn niet alleen uit Nederland afkomstig, maar ook uit o.a.

Wijsman (Amphia ziekenhuis in Breda) en dr. Joost Klaase (Medisch Spectrum

België, Polen en Indonesië. Op de Afdeling Heelkunde zijn deze stages sinds het

Twente in Enschede). Johanna van Sandick is na haar CHIVO-opleiding benoemd

midden van de negentiger jaren door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

tot chirurg in ons eigen ziekenhuis en Pieter Tanis in het AMC. Omdat momenteel

erkend als officiële opleiding en een gedeelte van de opleiding tot specialist kan

reeds tijdens de opleiding tot chirurg wordt gedifferentieerd, zijn de CHIVO-

nu hier, in samenwerking met het AMC, gevolgd worden. Dit betreft meestal een

opleidingen in Nederland eind 2011 beëindigd. Sindsdien bekwamen veel

periode van 6 maanden van de in totaal 6 jaar durende opleiding. De afdeling wordt

assistenten in de laatste periode van hun opleiding zich op de Afdeling Heelkunde

hiervoor met regelmaat gevisiteerd. Tot op heden hebben ruim vijftig assistent-

in specifieke onderdelen van de chirurgische oncologie tijdens (erkende) stages,

chirurgen deze stage gevolgd. Andere afdelingen, zoals de Hoofd-Halschirurgie,

zoals mamma, MDL, longen, melanoom, sarcoom, schildklier.

Urologie, Gynaecologie, Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Anesthesie en

Ook

Radiologie volgen en nemen nu ook deel aan de opleiding tot algemeen specialist

kennisoverdracht centraal: vanuit de Pathologie en Cytologie vooral in de vorm

in hun vakgebied.

van cursussen, stages en consulten en vanuit de interne als participatie in de

In het begin van de negentiger jaren is de chirurgische oncologie erkend als

opleiding tot internist. Eerst waren het de arts-assistenten uit het Binnengasthuis

subspecialisme binnen de heelkunde. Een tweejarige opleiding als CHIVO (CHirurg

die 6 maanden stage kwamen lopen, later, na de fusie van het BG en WG in 1983,

bij

de

Medische

en

Diagnostische

Oncologische

Disciplines

staat
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kwamen de opleidingsassistenten voor 6 maanden vanuit het AMC naar het AVL.

samenwerking met een universiteit, maar alleen de afdeling Radiotherapie heeft

Vanaf 1993 is de medische oncologie een erkende subspecialisatie binnen de

een volledige opleiding. Daarom is besloten een radiotherapeut als voorzitter van

interne geneeskunde met als opleider in het AVL de internist Renier Somers.

deze commissie van erkende opleiders te kiezen.

In 1995 volgt de internist Sjoerd Rodenhuis hem op als opleider, waarna in 2012

Het initiatief tot het oprichten van de MUDOC is genomen door plastisch chirurg

Jacqueline Stouthard het overneemt.

Joris Hage, die ook de reglementen en vergaderingen heeft verzorgd.

Van 2003 t/m 2013 hebben 20 internisten (in opleiding) een stage medische

De eerste voorzitter was en is nog steeds Rick Haas. Elk specialisme kent zijn

oncologie van 6 maanden in het AVL gelopen, waarvan de meesten afkomstig

eigen landelijke visitatie. De MUDOC helpt zo veel mogelijk bij de voorbereiding

waren van het AMC/UVA. Van januari 1994 tot januari 2014 volgden 42 internisten

en logistiek hiervan.

de volledige stage van 2 jaar tot medisch oncoloog. Een aantal internisten is

Naast

tijdens de stage resp. opleiding gepromoveerd waaronder Elsken van der Wall,

verpleegkundige en tot laborant in het AVL van groot belang.

deze

arts-opleidingen

zijn

ook

de

opleidingen

tot

oncologisch

Anneke Westermann, Marielle Kruijtzer, Hanneke Zuetenhorst, Jolanda Schrama,
Karin Beelen en Marleen Kok. Drie van de 42 internisten hebben deze stage als
verdieping van hun hematologie-opleiding gebruikt. De opleiding wordt zowel
door de staf als de internisten-in-opleiding positief beoordeeld. In 2014 is na de
visitatie door de Nederlandse Internisten Vereniging de opleidingsbevoegdheid
met 5 jaar verlengd.
Vanuit België hebben de internisten Jan Demol (nu: Roesselaere ziekenhuis), Coen
van Eygen (Academisch Ziekenhuis Groeninge) en Simon van Belle (hoogleraar
Universiteit van Gent), de opleiding medische oncologie in het AVL gevolgd.
Op 31 mei 2005 wordt MUDOC (MUlti-Disciplinaire Onderwijs Commissie)
opgericht naar Canadees model. Na het meester-gezel principe, waarbij alleen de
opleider beslist, staat nu een lijst van 7 competenties centraal om te toetsen of
een assistent voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan. Er zijn in totaal
27 medische specialismen, elk met een eigen opleidingsplan. De competenties
zijn veelal vakoverschrijdend. Daarom is er binnen een opleidingsinstituut
een overkoepelende commissie van opleiders in dat ziekenhuis; de centrale
opleidingscommissie (COC).
In het AVL participeren verschillende specialismen in de opleiding in
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Internisten-in-opleiding tot medisch oncoloog in 2009: Boelo Poppema, Emiel Kerver, Annebeth Haringhuizen,
Quirine van Rossum (achterste rij), Suzan Vrijaldenhoven, Alet Mager en Sandra Bakker (voorste rij)

Portretten van chirurgen opgeleid tot chirurg-oncoloog worden opgehangen, 2007

Gemeenschappelijke visitatie AMC en AVL voor
opleiding chirurgisch oncologen, 2006

Multidisciplinair leerboek ‘Textbook of Melanoma’
onder redactie van J.F Thompson, D.L. Morton en
B.B.R. Kroon, 2004

Tekening E.A. van Slooten
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Internationale sentinelnode-cursus 1997, deelnemers en docenten (zittend) v.l.n.r.: Bin Kroon, Kees Hoefnagel, Saar Muller, Liesbeth Jansen, Omgo Nieweg, Emiel Rutgers en Renato Valdés Olmos (staand uiterst rechts)

Opleiding radiotherapie
In 1913 wordt de jonge arts F. Gaarenstroom, assistant in opleiding bij de hoogleraar

radiologen uit het AVL naar Manchester voor een aanvullende opleiding.

chirurgie Rotgans in het Binnen Gasthuis, gevraagd om behandelingen met

In de jaren ’50 komt er meer samenwerking en uitwisseling met andere

röntgenstralen te doen. De Vereeniging het Nederlandsch Kanker Instituut stelt

ziekenhuizen in Amsterdam, ook in de opleiding van radiotherapeuten. De

hem in staat om in 1914 een studiereis te maken langs Europese kankercentra.

röntgenoloog B.G. Ziedses des Plantes, in 1953 benoemd tot hoogleraar radiologie

Al snel na de opening van het AVL in 1915 neemt de vraag naar bestralingen toe

aan de Universiteit van Amsterdam, organiseert voor zijn assistenten een stage

en uitbreiding van de radiologische staf is noodzakelijk. Gaarenstroom geeft

op de bestralingsafdeling van het AVL. Mede op aandringen van Ziedses wordt de

de assistenten radiologie van het universiteitsziekenhuis een opleiding in de

radiotherapeut K. Breur in 1964 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit

praktijk van de radiotherapie. In 1918 zijn twee assistenten, C. Orbaan en S.

van Amsterdam; hij bekleedt de eerste leerstoel radiotherapie in Nederland. Breur

Keizer, werkzaam in het AVL en zij leveren zowel klinische als wetenschappelijke

wordt tevens benoemd tot hoofd van de afdelingen radiotherapie van zowel het

bijdragen.

AVL als het Wilhelmina Gasthuis, waarmee de intensieve samenwerking tussen

Onder leiding van Daniel den Hoed, in 1925 benoemd tot hoofd van de

het AVL en de medische faculteit wordt bestendigd. In 1972 erkent de Specialisten

bestralingsafdeling, doen de assistent-artsen veel onderzoek in samenwerking

Registratie Commissie de radiotherapie als een zelfstandig specialisme en kort

met fysici van de Universiteit van Amsterdam, waardoor de stralingsfysica en de

daarna voltooien enkele artsen van het AVL als eersten deze 4-jarige specialisatie.

radiobiologie tot ontwikkeling komen. Er worden studiereizen ondernomen en

De theoretische vorming krijgt meer structuur; naast de leerboeken (Paterson en

buitenlandse sprekers uitgenodigd. Den Hoed wordt gezien als de belangrijkste

Fletcher) verschijnen er ook gespecialiseerde radiotherapeutische vaktijdschriften.

opleider in de radiotherapie in Nederland. Er is grote belangstelling voor

Er worden refereeravonden, woensdagmiddag- en vrijdagochtendbesprekingen

de opleiding. Voor toekomstige röntgenologen die reeds een diagnostische

gehouden en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie organiseert

vooropleiding hebben gedaan, wordt een opleidingsplaats op de radiotherapie

wetenschappelijke bijeenkomsten.

beschikbaar gehouden.

Twee ervaren radiotherapeuten, Marion Burgers en Anton Tierie, spelen onder het

Voor de Tweede Wereldoorlog bestaat de radiotherapieafdeling uit 3 personen,

hoofdschap van Breur een belangrijke rol in het onderwijs aan de assistenten in

de radiologen Den Hoed en Levie, en de fysicus Kwieser. Na de oorlog staat de

opleiding tot radiotherapeut. In de periode 1985-2007, onder hoogleraar-opleider

radioloog Lokkerbol, zonder RT-ervaring, er alleen voor. Professor Ralston

Bartelink, organiseren achtereenvolgens de radiotherapeuten Luc Dewit en Rick

Paterson van het Christie Hospital in Manchester, een radiotherapeutisch ‘centre

Haas de opleiding. De opleiding wordt gecontinueerd onder de duale leiding

of excellence’, biedt hulp. De radioloog Lokkerbol en de fysicus Prinsen krijgen in

van Rick Haas en Joost Knegjens. De beroepsvereniging heeft de opleidingsduur

Manchester een opleiding in de moderne radiotherapie. Tot 1964 gaan assistent-

inmiddels naar 5 jaar verlengd.
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G.F. Gaarenstroom (cirkel) samen met chirurgie-assistenten in opleiding bij professor J. Rotgans, 1913. In het AVL
gaat Gaarenstroom zich toeleggen op de radiotherapie

Daniel den Hoed (li) ontvangt voor het onderzoek van harde röntgenstraling de Wertheim Salomonson-prijs
uit handen van professor Van Ebbenhorst Tengbergen, 1933

Marion Burgers (tweede van links) tijdens haar opleiding in Manchester bij professor Ralston Paterson (rechts naast
de pilaar in het midden), 1962

Professor Klaas Breur temidden van de assistenten (v.l.n.r.) Harry Bartelink, Caro Koning, Lon Schuster, Bert van
Geel, Paula Truiman en Bart van Bunningen, eind jaren ’70

Anton Tierie

Rick Haas

Luc Dewit

Ralston Paterson

B.G. Ziedses des Plantes

Henri Lokkerbol

Edith Paterson

Marion Burgers
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Opleiding klinische fysica
In de jaren tot 1945 heeft het AVL geen fysici in dienst. De radioloog Den Hoed

In 1985 wordt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)

wordt vanaf 1926 bij zijn onderzoekingen bijgestaan door fysici uit het Physisch

een opleidingscurriculum van 4 jaar vastgesteld. Dit wordt in de volgende

Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam.

jaren verder ontwikkeld en bestaat nu in 2013 uit een intensief programma van

In 1947 wordt C.G. ’t Hooft, de eerste fysicus in het AVL, aangesteld. In het

lessen, cursussen, symposia, projecten en stages met fysische, klinische en

jaarverslag 1954 wordt door de natuurkundig ingenieur M. Sangster, hoofd

radiobiologische onderdelen. Tegenwoordig vormen de radiotherapie-afdelingen

van de fysische afdeling in het laboratorium, melding gemaakt van de nauwe

van het AVL, het VUmc en het Medisch Centrum Alkmaar één opleidingscluster.

samenwerking met de fysicus H. Wijker, werkzaam in de kliniek. In dit jaarverslag

De fysici B.J. Mijnheer, I.A.D. Bruinvis en Chr. Schneider worden in resp. 1985,

wordt voor het eerst een ‘Radiophysische Afdeling’ genoemd. Op het terrein van

2003 en 2006 als opleider erkend en geregistreerd bij de NVKF. Inmiddels zijn zo’n

de stralenfysica komt een nauwe samenwerking met de radiotherapeutische

25 klinisch fysici opgeleid in het AVL; per december 2013 zijn er nog 2 fysici in het

afdeling van het Wilhelmina Gasthuis van de Universiteit van Amsterdam tot

AVL in opleiding.

stand.
In mei 1966 wordt de fysicus H. Marcuse aangesteld bij de afdeling radiotherapie
en in 1969 de fysicus R. van der Laarse. In 1973 komt de natuurkundestudent
I.A.D. Bruinvis in dienst en verricht doctoraal onderzoek onder supervisie van J.
Strackee, hoogleraar medische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. In 1981
promoveert Van der Laarse bij Strackee.
De relatie met ‘Medische Fysica’ wordt geintensiveerd. Vele doctoraalstudenten
doen hun stage met experimenteel werk in het AVL en er volgen vele promoties
bij Strackee. Een aantal fysici gaat na de promotie in opleiding tot klinisch fysicus.
De specifieke opleiding op het gebied van de stralenfysica en fysica van de
radiotherapie wordt intern verzorgd. Er is sprake van een meester-gezel
situatie. De fysici leren de praktijk met de medische en klinische aspecten van de
radiotherapeuten en de laboranten.
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I.A.D. Bruinvis

H. Marcuse

B.J. Mijnheer

Chr. Schneider

R. van der Laarse
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Opleiding paramedisch
personeel radiotherapie
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Gaarenstroom, hoofd van de radiotherapie, en zijn opvolger Valken zien van

versneller, een klein Cobaltapparaat en enkele orthovoltapparaten in gebruik.

meet af aan de noodzaak om personeel op te leiden voor de bediening van de

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden stralingsbehandelingen gegeven

bestralingsapparatuur en het hanteren van radioactieve bronnen. Zij ontwikkelen

en met succes wordt er actie gevoerd om een laborant extra te mogen aantrekken.

samen met Ir. Koopman, importeur van röntgenapparaten, een curriculum

Ten tijde van de verhuizing naar Slotervaart in 1973 heeft het AVL 28 radiologisch

en de eerste opleidingen worden in 1924-1925 gegeven. Opmerkelijk is dat de

laboranten.

röntgenapparaten bij de importeur gebruikt worden om de bediening en de

Ans Hegeman volgt in 1981 Carolien Waardenburg op. Kort daarna wordt de

toepassing in de praktijk te oefenen, een skillslab avant la lettre.

4-jarige HBO opleiding dé beroepsopleiding voor radiologisch laboranten. Het

Vanaf 1925 zal Daniel den Hoed zich inspannen om de wetenschappelijke basis van

AVL heeft veel bijgedragen aan de tot standkoming van deze opleiding. In 1989

de radiologische opleiding van de artsen te verstevigen. Tot in de jaren ’30 blijft

vertrekt Ans Hegeman naar de Hoge School Haarlem voor een leidinggevende

het geven van bestralingen voorbehouden aan radiologen, die daarbij geassisteerd

positie aan de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie (MBRT). In

worden door arts-assistenten en daartoe specifiek opgeleide verpleegsters.

datzelfde jaar wordt de researchlaborante radiotherapie Mathilde van Zanten

In 1936 is Zr Van Kempen de eerste röntgenassistente die door Den Hoed in die

verantwoordelijk voor het volgen van patiënten in de klinisch wetenschappelijke

hoedanigheid wordt aangesteld. Vanaf 1945 voert de radioloog H. Lokkerbol een

trials van de radiotherapie. Paula de Boer, tot dan toe praktijkbegeleider bij het

actief beleid om röntgenassistenten te scholen in de moderne radiotherapie. In die

in-service-onderwijs, wordt praktijkdocent en stagebegeleider.

periode voeren vier röntgenassistenten onder leiding van Lokkerbol en zijn arts-

Sedert de 80er jaren kent de radiotherapie tal van stages en bij- en

assistenten het bestralingswerk uit; naast het klinisch werk krijgen zij incidenteel

nascholingsprogramma’s, mede vanwege de wet BIG en het kwaliteitsregister.

theorielessen. In 1950 start de Nederlandse Vereniging van Röntgenlaboranten

Functiedifferentiatie wordt bevorderd, onder andere door het ontwikkelen

een in-service-opleiding met landelijke examens. In het begin van de 60-er

van specifieke praktijkstages en theorielessen waarmee men assisterend

jaren komt er een apart examen voor de radiotherapie. Carolien Waardenburg en

radiotherapeutisch laborant kan worden.

Riet van der Heide – zelf laboranten – worden in 1970 verantwoordelijk voor de

Voor technici van de moulagekamer (mould room) worden in de 90er jaren vanuit

opleiding van de radiotherapeutisch en radiologisch laboranten, waarvan er dan

het AVL landelijke bijeenkomsten opgezet. Deze technici maken maskers en andere

inmiddels 7 in het AVL werkzaam zijn. In die periode zijn een 10 MeV lineaire

hulpmiddelen ter fixatie en bescherming van de patiënt en optimale uitvoering

van de bestralingen. Voor deze beroepsgroep komt er een sectie binnen de NVMBR
(Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie), en er
worden op landelijk niveau opleidingsmodulen gemaakt. Het AVL vervult hierin
een voortrekkersrol.
De Bacheloropleiding MBB (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige)
is een 4-jarige HBO opleiding, met vervolgmogelijkheden in postgraduate- en
Masteropleidingen. Een aantal MBB-ers heeft een masteropleiding afgerond en
is betrokken bij onderzoek en ontwikkeling in de radiotherapie. Naar verwachting
zal binnenkort de eerste MBB-er van het AVL zijn promotieonderzoek afronden.
Binnen de radiotherapie zijn tegenwoordig ook gespecialiseerde Physician
Assistents werkzaam.
Het AVL heeft ook internationaal een belangrijke rol gespeeld in de
professionalisering en profilering van de radiodiagnostisch-, radiotherapeutischen nucleair geneeskundig laboranten, met name door de activiteiten van Riet van
der Heide, die 14 jaar bestuurslid is geweest van de ISRRT (International Society

Radiotherapeutisch team, met de radioloog Lokkerbol (in donker colbert), 1957

of Radiographers and Radiological Technologists, waarvan 4 jaar President (19982002). In de 90er jaren heeft zij samen met Guy Vandevelde en Mary Coffey het
Europeesche Opleidingscurriculum voor radiotherapeutisch laboranten opgesteld
(Radiother Oncol 1997;43:97-101). Dit document is in 13 talen vertaald. Door
deze werkzaamheden werd ook binnen ESTRO een sectie voor radiation therapist
technologists opgericht.
Anno 2013 zijn ruim 100 (± 80 FTE) radiotherapeutisch laboranten aangesteld
en 6.5 FTE doktersassistenten om dagelijks zo’n 450 patiënten geavanceerd te
behandelen.

Hoofdlaboranten, Carolien Waardenburg en Riet van der Heide, ca 1980
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Laboranten (vlnr) Ineke Deenik, Hans van Niel, Angela Tijhuis, George Lieben en Rene Sam bij de 10MeV versneller,
in de jaren ’70

Koﬃekamer radiotherapie, in de jaren ’70 met Harry Bartelink op de voorgrond

Secretaresse Liesbeth Osterop en hoofdlaboranten Anneke Pol en Riet van der Heide, 1993

Op de voorgrond paramedisch hoofd Hein Opdam, met de teamleiders: vlnr Marianne Verhagen, Aline van Giersbergen, Herman Vijlbrief en Monique Huisman-Koops, 2002

Zittend vlnr: Herman Vijlbrief, Shaheen Ali, Cindy Tang; staand vlnr: Cyriel van Kappel, Marleen Vink, Rody Kiekens,
Laura Bergsma, Désirée Rijkers, Marianne Lang, Jolanda Bouwman, Nelly Kager, Sahereh Mousavi, 2010

De fysicus Lennert Ploeger (li) met research laboranten Anja Betgen en Josien de Bois, ca. 2000

Radiotherapielaboranten van de locatie Hoofddorp, 2013
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Verpleegkundige opleiding
In het AVL zijn er op het gebied van de verpleegkunde verschillende

en elk half jaar start een nieuwe groep. Het AVL is de eerste die een landelijke

opleidingsmogelijkheden. Tijdens de HBO opleiding tot verpleegkundige

erkenning krijgt van de in het jaar 2000 opgerichte LRVV (Landelijke Regeling

kan een stage van 20 weken worden gelopen in het vierde jaar, eventueel

Verpleegkundige Vervolgopleidingen). In 2003 wordt de erkenning hernieuwd na

gevolgd door het traineeship. Dan is er de specialistische vervolgopleiding tot

een positieve evaluatie en geeft het CZO (College Zorg Opleidingen) de landelijke

oncologieverpleegkundige, waarin de hoogcomplexe oncologische zorg aan de

status af. In 2008 volgt de accreditatie en vermelding in het kwaliteitsregister

patiënt centraal staat. Tenslotte is er de opleiding tot verpleegkundig specialist

Verpleegkundigen & Verzorgenden.

op een bepaald deelgebied van de geneeskunde, in het AVL is dat uiteraard de

In het AVL is veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Er wordt voor

oncologie, maar in den lande zijn er soortgelijke specialisaties op het gebied van

bij- en nascholing ook gebruik gemaakt van de nieuwe media door middel van

cardiologie, longziekten, intensive care of nierziekten.

e-learning. Een voorbeeld hiervan is het ‘veilig omgaan met cytostatica’.

In het AVL is er vanaf de oprichting aandacht voor opleiding in de oncologie,
ook voor de verpleegkundigen. Cursorisch onderwijs begint in 1958 met de
eerste cursus Kankerverpleging met 18 deelneemsters. Voor de vierde cursus
in 1961 worden 25 verpleegsters als deelneemsters ingeschreven en waren er 12
toehoorsters. De deelneemsters blijven van oktober tot mei in het AVL. Dankzij
de inzet van de cursisten in de kliniek wordt het verpleegsterstekort opgevangen.
De ‘huisopleiding’ van het AVL heeft altijd gezorgd voor een belangrijke instroom
van deskundige verpleegkundigen.
Deze bedrijfsopleiding is in de loop van de jaren ’70 - ’80 continu aangepast
qua leerstof aan de ontwikkelingen in de oncologie. In 1995 is er meer aandacht
gekomen voor de didactische kant van het onderwijs en is het praktijkleren op
een meer methodische wijze opgezet. Deze bedrijfsopleiding van een jaar is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande opleiding. De leerstof
is continu aangepast en inmiddels participeren ongeveer 15 andere ziekenhuizen
in de opleiding. De groep deelnemende verpleegkundigen is gegroeid naar 25
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Accreditatie voor de afdeling
Opleiding & Ontwikkeling van het
AVL, 2006

Erkenning voor de AVL-oncologie-opleiding uitgegeven door de
Landelijke Regeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen (LRVV),
2002

Nieuwsbrief (2010) over E-learning, een bijscholingsprogramma
gerealiseerd met het geld van de
Muntendamprijs voor Erik van
Muilekom

Leslokaal

Yvonne Boon, Gerda Mandjes, Trude van Rees, Anneke de Best, Harmanneke Ensing en Kees Koek: opleiders van de
vervolgopleiding oncologieverpleegkunde

Groep gediplomeerden na 2000

Groep gediplomeerden in jaren ’90
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Consulentendiensten
Eind zeventiger jaren wordt voor de oncologie een landelijk systeem voor

voor een kankerpatiënt, doet zich in de loop der jaren een nieuw probleem voor: er

kennisoverdracht vanuit de universitaire ziekenhuizen naar de perifere

is steeds meer kennis beschikbaar, zodat de oncoloog geen generalist meer is en

ziekenhuizen opgezet. In de regio Amsterdam wordt voor de coördinatie in 1979 het

er superspecialisatie ontstaat. Daar wordt op ingespeeld door aparte consulenten

IKA (Integraal Kanker Centrum Amsterdam) opgericht. De consulentendiensten,

voor maag-darm-leverziekten (MDL) en longziekten aan het vaste team toe te

waarin naast de universitaire ziekenhuizen ook het AVL participeert, gaan in

voegen. De meest recente ontwikkeling is het instellen van tumorspecifieke

1981 van start, waarbij 23 consulenten worden aangesteld om 24 ziekenhuizen

consulten, zoals voor de gynaecologie, urologie, en MDL.

regelmatig te bezoeken. De radiotherapeut A.H. Tierie, de chirurg E.A. van Slooten

Zo is kennisoverdracht van een centrum naar de periferie veel efficiënter geworden

en de internist W.W. ten Bokkel Huinink uit het AVL krijgen als primi de leiding

door gebruik te maken van nieuwe media zoals de teleconferentie.

over deze diensten in overleg met de directeur van het IKA. Tevens worden vanuit
de afdeling Pathologie en Cytologie op uitgebreide schaal consulentendiensten op
het gebied van tumorpathologie verleend aan regionale en nationale pathologen.
De wekelijkse of tweewekelijkse oncologiepatiëntenbespreking in een perifere
kliniek wordt bijgewoond door een drietal deskundigen vanuit een centrum: een
oncologisch chirurg, een medisch oncoloog en radiotherapeut, die hun advies
over de patiënten geven op basis van de presentatie van de ziektegeschiedenis
en de beoordeling van de benodigde foto’s en eventueel de pathologie. Vanuit
het AVL worden vele ziekenhuizen bezocht, soms in het oosten van het land
zoals Winterswijk en Enschede. Om veel reistijd te voorkomen wordt een nieuwe
techniek ingezet: de teleconferentie. De eerste teleconferentie is in 1997 met
Winterswijk. Om toch het persoonlijke contact van de specialisten te onderhouden
gaat het team om de paar maanden persoonlijk de bespreking bijwonen. Later
worden de consulten ook in dichterbij gelegen ziekenhuizen per teleconferentie
verzorgd om tijdsverlies bij het steeds drukker wordende verkeer te voorkomen.
Bij deze consulentendiensten, bedoeld voor het vaststellen van het optimale beleid
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Bericht verschenen in het mededelingenblad van het AVL, 1998

Reeds in 1960 op de TV
De ontwikkelingen in de communicatietechnieken in de jaren na de Tweede

hoofd van de afdeling biologie van het AVL en tevens voorzitter van de Nederlandse

Wereldoorlog zijn indrukwekkend; in korte tijd krijgen de media een prominente

Vereniging voor Oncologie, leidt de bijeenkomst. De multidisciplinaire benadering

rol. De televisie wordt een machtig medium en bereikt al snel een groot publiek.

van de patiënt is onderwerp van één van de twee presentaties. Na de inleiding

In het naoorlogse herstel van de universitaire wetenschapswereld wordt ruim

door Mühlbock wordt de discussie gevoerd door chirurg M. Schoorl, waarnemend

aandacht besteed aan educatie. Er worden hiertoe veel televisie-uitzendingen

geneesheer-directeur, de chirurg E.A. van Slooten, de patholoog-anatoom J.F.

geprogrammeerd vanuit de wetenschappelijke instellingen.

Hampe, en de assistent-arts en latere internist E. Engelsman. Zij vertolken het

Het op afstand kunnen projecteren van presentaties leidt omstreeks 1960

standpunt van het AVL. Over enkele aspecten van het cervixcarcinoom (door

tot de ontwikkeling van een nieuw systeem van grootbeeld-kleurentelevisie

de ontwikkeling van screening middels ‘uitstrijkjes’ toen een spraakmakend

(het Eidophor-systeem). In Zwitserland wordt deze mogelijkheid door een

onderwerp) wordt gediscussieerd door de gynaecoloog N. Schut uit Hilversum, de

dochtermaatschappij van CIBA ontwikkeld, die deze techniek in gebruik neemt

gynaecoloog A.J.M. Holmer uit Leiden, de patholoog A. Schaberg uit Leiden, de

voor het promoten van de producten van dit farmaceutische bedrijf. Een

statisticus en huisarts D. Hoogendoorn uit Wijhe en de radiotherapeut K. Breur,

opgenomen presentatie of demonstratie kan elders life getoond worden aan een

toentertijd directeur RRTI te Rotterdam en later werkzaam in het AVL.

groter publiek. Visuele overdracht van medische kennis naar een groot medisch

Op 15 december 1961 is de aflevering van de bekende serie ‘Ziek zijn – beter worden’

auditorium wordt op deze wijze mogelijk. Televisietoestellen zijn nog lang niet

van televisiedokter A.C. van Swol gewijd aan het thema kanker. Verschillende

overal beschikbaar, zodat bijeenkomsten speciaal georganiseerd moeten worden

specialisten van het AVL werken hier aan mee, waarmee het taboe rond kanker

om kennisoverdracht met deze techniek te faciliteren.

doorbroken wordt. In dit meer dan een uur durende programma komen in beeld: de

Men gaat er in die tijd vanuit dat een groot aantal onderwerpen niet geschikt

KNO-arts L.W.B. Jongkees, voorzitter van het dagelijks bestuur, de experimenteel

is voor de algemene bevolking, maar de Eidophor-techniek lijkt ideaal om te

cytologe W.M. de Bruyn, de chirurg E.A. van Slooten, de chemicus-endocrinoloog

gebruiken voor educatie van speciale groepen.

O.F.E. Mühlbock, de radiotherapeut H. Lokkerbol en E.L. Benedetti, hoofd afdeling

CIBA-Nederland neemt contact op met de Nederlandse Vereniging voor Oncologie

electronenmicroscopie.

om dit Eidophor-systeem in Nederland te tonen middels een medische presentatie.

Na deze eerste kennismakingen met het medium televisie voor zowel vakgenoten

Op 26 september 1960 wordt een ‘discussie met demonstraties/vraagstukken uit

als het publiek is het aantal TV-presentaties vanuit het AVL sterk toegenomen.

de klinische cancerologie’ opgenomen in een studio in een van de Hilversumse

Dat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de bekendheid van het instituut.

ziekenhuizen en uitgezonden voor genodigden in de grote zaal van het Grand
Theater Gooiland in Hilversum. De chemisch-endocrinoloog O.F.E. Mühlbock,
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K. Breur, toentertijd werkzaam in het RRTI in Rotterdam
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E.A. van Slooten demonstreert het onderzoek van de parotis

M. Schoorl (links), O. Mühlbock (rechts)

E.A. van Slooten en J.F. Hampe

E.A. van Slooten en E. Engelsman, toentertijd assistent, later internist in het AVL

Logo ‘Eidophor’, een nieuw systeem voor visuele kennisoverdracht, omstreeks 1960

317

Duidelijke taal
22 oktober 1971: Een TV programma van de AVRO over kanker. Van
de zeven geïnterviewde specialisten komen er vijf van het AVL. In de
voorbespreking komt de titel van het programma aan de orde. Mijn,
Philip Rümke, niet serieuze flauwe suggestie is te onsmakelijk om bij stil
te staan. Maar ja hoor, de aankondiging van de uitzending luidt toch:
VAN UITSTEL KOMT UITVAART.
Een uitzending van bijna een uur over geneeskunde, kanker en patiënten.
Interviewer is: Romano di Stinga, gesprekspartners zijn: G. Bagshaw van
het Fulham Hospital te Londen, F. Cleton uit Leiden, en de AVL-stafleden:
Mw. H.A. van Peperzeel en de heren K. Breur, I.S. Sindram, E.A. van
Slooten en Ph. Rümke.
Aanwezig in de archiefcollectie van Beeld en Geluid, document ID: 24708.

Informeel op de late avond
Op een avond kwam, ik herinner me dat nog goed, de al wat oudere
chirurg Emil van Slooten naar de chirurgische afdeling op de 6e etage
(van de oudbouw aan de Plesmanlaan) om een patiënte te onderzoeken.
De dienstdoende arts-assistent had daarom gevraagd, want hij maakte
zich zorgen over de mevrouw die pas geopereerd was. De chirurg
liep, gewoon in zijn ribfluwelen broek en coltrui, zonder witte jas, de
vierpersoonskamer in en trok kordaat het gordijn rond het bed dicht voor
wat privacy. Daarvan schrok deze mevrouw enorm, want ze herkende
geen dokter in de man tegenover haar. Ze begon te gillen en drukte
meteen op de bel. De chirurg stelde zich voor en probeerde haar te sussen,
maar toen dat niet hielp, liep hij de kamer uit. Ik (Cis van Rosmalen,
verpleegkundige) was inmiddels op het geluid afgegaan en kwam hem
op de gang tegen. ‘Ik kom morgen wel terug,’ zei hij. Ik snelde naar de
patiënte en vertelde haar dat ze zojuist de professor had ‘weggegild’.

Het - extreem negatieve - beeld dat van deze ziekte bij het publiek leeft en het hiermee nauw verband houdende
‘uitstelgedrag’ zijn legitieme onderwerpen van onderzoek geworden en dragen als zodanig bij tot een verruiming
van de inhoud van het begrip kanker; dit laatste geldt evenzeer m.b.t. de toenemende aandacht die kan worden
gesignaleerd voor de betekenis van publieke voorlichting omtrent vroege symptomen die op kanker kunnen wijzen:
een aanpak die erop wijst dat de verantwoordelijkheid van het individu voor zijn eigen lijf meer au sérieux wordt
genomen dan een aantal jaren geleden.[299]
Eindnoot [299]: Zo is al om slechts enkele voorbeelden te noemen in oktober 1971 een voorlichtende televisie-uitzending ‘Van Uitstel komt Uitvaart’ over het belang van vroege diagnostiek gehouden, heeft het nummer van
jan./febr. 1976 van het huis-aan-huis verspreide ziekenfondsblad ‘Welzijn’ dit thema aan de orde gesteld en is in de
herfst van 1977 het Rotterdams Integraal Kanker Centrum met soortgelijke activiteiten gestart.
Uit: Proefschrift H.S. Verbrugh, Paradigma’s en begripsontwikkeling in de ziekteleer: een wetenschapstheoretisch
onderzoek naar de omschrijving van het onderwijsvak pathologie als bijdrage tot de ontwikkeling van een holistische benadering van ziekte, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1978 (p.144)
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Visite lopen op de chirurgische afdeling, ca. 1987; v.l.n.r.: Hannie Elst, Bernard Jas, Bin Kroon, Taapke van Dijk,
Jeanette Hoekstra, Cis van Rosmalen (buigt zich om handschoenen te pakken)

Kennis delen met collegae in den lande
Zowel vanuit de chirurgie als vanuit de interne wordt bijscholing verzorgd. Jaarlijks
is er de traditionele chirurgenweek: er worden niet alleen lezingen gehouden
maar ook kunnen de chirurgen uit andere ziekenhuizen meelopen op de poli en
operaties bijwonen. Dit is alleen mogelijk omdat de groep klein wordt gehouden.
Aanvankelijk organiseert het AVL eenmaal per twee jaar een landelijke
nascholingscursus medische oncologie van twee aaneengesloten dagen. In de
jaren ’90 wordt de opleiding tot medisch oncoloog geformaliseerd, waarna de
internisten van het AVL in 1995 besluiten de nascholing anders aan te pakken. Dit
wordt de DONAMO (DOorlopende NAscholing Medische Oncologie). In een cyclus
van 2 jaar worden verschillende onderwerpen besproken op de vrijdagmiddag. Er
wordt een boek uitgegeven met informatie, literatuurverwijzingen en multiple
choice vragen. De cursus begint met een patiëntencasusbespreking, wat de

Technici verzorgen de opname voor Onco-TV

participatie van de deelnemers sterk bevordert. Sinds 2009 kan men voor die
cursus ook inloggen via internet (OncoTV). Dit oncologie-TV-programma is het
eerste hoogwaardige internettelevisiekanaal voor medische professionals over de
behandeling van kanker.

Presentatie tijdens DONAMO wordt live uitgezonden!

319

De Gordijntjes

kantine tentoongestelde foto’s zag en dat degeen, die stelselmatig films
vermijdt, waarin taferelen van moord en doodslag worden vertoond, en
tijdschriften waarin foto’s van ongelukken of oorlog worden afgedrukt

7 oktober 1971

onmiddellijk dichtslaat, deze onvrijwillige confrontatie met de gewone
wreedheid van het leven erg onwelkom is.

Geachte dr. Van Slooten,

Wij hopen echter, dat u open staat voor ons probleem: af en toe komt
een groep artsen ons Instituut bezoeken om een cursus te volgen of naar

Sinds enige dagen hangen er weer in de kantine zeer realistische

lezingen te luisteren. Om een deel van de geboden kennis wat duidelijker

kleurenfoto’s van tumoren.

te maken en beter te laten indringen hebben wij de wandplaten gemaakt.

Hiertegen zijn bij ons enkele klachten binnengekomen van

In de kliniek, waar de cursussen gehouden worden, is nergens een

personeelsleden, die in de kantine koffie en thee moeten drinken en hun

geschikte plek om de platen op te hangen. Op de plaats van bijeenkomst

lunch gebruiken.

is niet voldoende ruimte en alle andere plekken zijn voor patiënten

Wij kunnen ons inderdaad voorstellen dat tegen zo’n expositie bezwaren

toegankelijk. Het leek ons ongeschikt om patiënten te confronteren met

rijzen. Hoewel wij van mening zijn dat het personeel met deze facetten

platen van hun eigen ziekte. Daarom viel de keuze op de kantine, waar

van het kankerprobleem geconfronteerd mag worden, willen wij U

onze gasten als regel eenmaal per dag tenminste een half uur zijn. De

verzoeken een andere plaats te overwegen, bijv. de collegezaal.

collegezaal is ongeschikt omdat deze bij cursussen en demonstraties
aan kleinere groepen zelden gebruikt wordt en bovendien als

Hoogachtend,

tentoonstellingsruimte niet voldoet.

namens de personeelsvertegenwoordiging,

Zo komt het, dat wij u zouden willen vragen, erin toe te stemmen, dat wij
de platen bij komende gelegenheden toch weer in de kantine ophangen.

A. Huizinga,

Misschien zoudt u er dan vanuit uw vereniging voor kunnen zorgen,

secretaresse

dat er kleine gordijntjes voor de meest afstotende afbeeldingen worden
aangebracht, die op bepaalde ogenblikken gesloten kunnen worden. Ook

-------------------------------------

in de middeleeuwen was dit gebruikelijk als op een schilderij de dood
of de duivel stond afgebeeld. Wij hopen en vertrouwen, dat wij bij uw

12 oktober 1971

vereniging op begrip en actieve medewerking mogen rekenen.

Zeer geachte Mejuffrouw Huizinga,

Hoogachted,

Als men erg vertrouwd is met bepaalde beelden of gebeurtenissen,

Dr. E.A. van Slooten,

is het moeilijk zich te verplaatsen in iemand, die hiermee voor het

chirurg

eerst geconfronteerd wordt. Achteraf kunnen wij ons voorstellen, dat
de koffie iets minder lekker smaakte toen u voor het eerst de in de
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Verpleegkundig en
paramedisch symposium
In 1995 wordt voor het eerst een verpleegkundig en paramedisch symposium

2000 secretaresse van de AVL-symposiumcommissie en regelt alle praktische

georganiseerd om kennis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

kanten, waaronder de accreditaties door de verschillende beroepsverenigingen, de

hoogwaardige oncologische behandeling en diagnostiek te delen. Aanvankelijk

productie van de folder, de werving en registratie van de deelnemers, de contacten

is het een initiatief van de Medische en Heelkundige Oncologische Disciplines,

met de sprekers, de organisatie van de beurs en de correspondentie en afspraken

maar vanaf 2006 participeren ook de afdeling Radiotherapie en de Diagnostische

met de exposanten. Het symposium wordt zeer gewaardeerd, blijkens de reacties

Oncologische Discipline (DOD) in de organisatie van het symposium. In het jaar

op de evaluatieformulieren. Kleurcodes op de badges voor de verschillende

2001 is het aantal deelnemers van 200 verdubbeld, zodat de zaal in het AVL te

disciplines bevorderen het leggen van contacten en het uitbreiden van de

klein is. Er wordt uitgeweken naar De Meervaart, een theater en congrescentrum

professionele netwerken. De nieuwste gadget die Claudia heeft geïntroduceerd,

in Amsterdam Nieuw-West, waar ook meerdere parallelsessies gehouden kunnen

is het gebruik van QR codes voor de smartphone waarmee men eenvoudig en snel

worden.

een elektronisch visitekaartje kan uitwisselen.

Voor oncologieverpleegkundigen is er jaarlijks een Nederlands congres, maar het

Telkens weer worden nieuwe mogelijkheden in techniek en logistiek uitgetest

unieke aan dit door het AVL georganiseerde symposium is het multidisciplinaire

en toegepast, zoals een elektronisch inschrijfsysteem met automatische

karakter. Fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, huidtherapeuten,

betaling en een eenvoudiger systeem voor accreditatie. Claudia Veen heeft een

geestelijk verzorgers en radiotherapeutisch en –diagnostisch laboranten mengen

uitgebreid draaiboek voor symposium- en congresorganisatie klaarliggen. De

zich met verpleegkundigen tijdens de verschillende lezingen en workshops. De

laatste jaren heeft ze ook de directeur Organisatie & Bedrijfsvoering, Wim van

sprekers zijn afkomstig uit verschillende disciplines, de meesten werkzaam in het

Harten, geassisteerd bij de organisatie van een Europees congres en het A-CaRe

AVL. Sprekers van buiten het AVL worden vanwege hun specifieke deskundigheid

symposium. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het AVL is er in 2013

gevraagd.

een Avondsymposium georganiseerd, zodat ook de medewerkers die overdag

Het jaarlijkse symposium heeft inmiddels grote bekendheid in de Nederlandse

moeten werken, kennis kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen. Dat

zorg. Het is een dynamische en stimulerende dag, die bij uitstek gelegenheid

is een groot succes gebleken, zodat het initiatief wordt voortgezet. Het tweede

biedt om nieuwe kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en collega’s uit

Avondsymposium heeft plaatsgevonden op 4 juni 2014 met aansluitend op 5

verschillende disciplines te ontmoeten.

juni het 20ste dagsymposium met als titel ‘Oncologie in perspectief – Focus op

De multidisciplinair samengestelde Symposiumcommissie kiest in september het

kwaliteit’.

thema voor het symposium in juni. Claudia Veen-van der Ploeg is sedert december
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Accreditatie
Accreditatie is de erkenning door een onafhankelijke instantie van de

ISO 17025 geaccrediteerd. Het Algemeen Klinisch Laboratorium verwacht in 2014

deugdelijkheid van de organisatie en de competenties van zorgverleners, kortom

de CCKL accreditatie te verkrijgen.

een kwaliteitsstempel voor (een afdeling van) het ziekenhuis. Steeds vaker wordt

CCKL, Coördinatie Commissie Kwaliteitsbeheersing Laboratoriumonderzoek, is als

gevraagd aan te tonen dat de specialisten goede patiëntenzorg bieden, up-to-

Stichting in 1981 opgericht en heeft tot doel de kwaliteit van laboratoriumonderzoek

date kennis hebben en bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek en dat de

in Nederland te bevorderen.

ziekenhuisorganisatie eveneens voldoet aan kwaliteitsnormen.

Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) heeft in 2012

Niettemin speelt in de klinische praktijk ook de individuele en persoonlijke inzet

de instellingsbrede accreditatie voor het cluster Radiotherapie van het

van dokter, verpleegkundige en patiënt. Goede patiëntenzorg is immers teamwork

AVL toegekend. Ook op internationaal niveau heeft het AVL verschillende

en iedere schakel in de zorgketen telt.

keurmerken. Het Formuleringslaboratorium van het AVL mag experimentele

Op nationaal niveau heeft het AVL sinds 2007 de accreditatie voor het Veiligheid

antikankergeneesmiddelen ‘formuleren’, produceren en leveren aan andere

Management Systeem, dat de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk

ziekenhuizen die aan klinische trials meedoen. Op 15 maart 1999 verleent de

vastlegt. Dit systeem is bedoeld om in ziekenhuizen continu risico’s te signaleren,

Hoofdinspectie voor Volksgezondheid een vergunning om dat te doen onder Good

verbeteringen door te voeren en beleid vast te leggen, te evalueren en aan te passen.

Manufacturing Practice (GMP)-regelgeving. Een unicum in de ziekenhuiswereld,

Er zijn 11 thema’s vastgelegd, zoals high-risk-medicatie, spoedinterventie,

want in Nederland beschikken alleen farmaceutische bedrijven over zo’n

nierinsufficiëntie bij gebruik van contrastmiddelen, pijnbehandeling, beleid bij

fabrikantenvergunning. Het laboratorium van de apotheek ontvangt bovendien

langelijnensepsis en ondervoeding.

in juni het Good Laboratory Practice (GLP)-certificaat en mag nu studies uitvoeren

De afdeling klinische farmacologie van de internist Jan Schellens, waar veel

die gebruikt worden bij de registratie van geneesmiddelen.

experimenteel onderzoek in het kader van Fase I en II wordt verricht, is door

Het AVL is het enige Europese ziekenhuis met een formuleringslaboratorium. De

de hoofdinspectie van het ministerie van VWS gevisiteerd, waarna schriftelijk

fabrikantenvergunning is toegekend nadat de Hoofdinspectie voor Volkgezondheid

bevestigd is dat de studies conform ICH-GCP (Good Clinical Practice) worden

had vastgesteld dat het formuleringslaboratorium voldoet aan de regels voor

verricht. Daarmee is de afdeling de enige ziekenhuisafdeling met dit predicaat in

Good Manufacturing Practice (GMP). Dat zijn strikte criteria die de kwaliteit van

Nederland.

dergelijke productieprocessen garanderen. Doordat het laboratorium van de

De afdeling Pathologie en de DNA-diagnostieklaboratoria hebben de CCKL-

apotheek nu ook gecertificeerd is voor Good Laboratory Practice (GLP), groeien de

accreditatie behaald in augustus in 2012. De DNA-diagnostiek, belangrijk voor de

mogelijkheden voor geneesmiddelenonderzoek.

Polikliniek Familiaire Tumoren, was reeds van 2001 t/m 2009 bij de RVA volgens
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Sinds 2009 heeft het AVL de accreditatie van de Europese groep JACIE. Dit

Cancer Centre. Uiteindelijk komt dat ten goede aan de patiëntenbehandeling. In

is de afkorting van de bijzonder lange naam: Joint Accreditation Committee

2010 wordt Wim van Harten, lid van de Raad van Bestuur van het AVL, voorzitter

ISCT (International Society of Cellular Therapy) EBMT (European Bone Marrow

van deze organisatie. Voor het behandelen van patiënten met de zeldzame tumor

Transplantation). Vanaf 2009 is deze accreditatie verplicht om autologe

carcinoid, behorend tot de groep van neuroendocriene tumoren, wordt in 2004

stamceltransplantaties te mogen uitvoeren. Dit geldt ook voor allogene

de ENETS opgericht, de European NeuroEndocrine Tumour Society. De MDL-arts

transplantatie, maar die worden in het AVL niet verricht. Dit kwaliteitskenmerk

Babs Taal zit vanaf het begin in de adviesraad om gezamenlijke richtlijnen op te

hebben de academische ziekenhuizen en enkele grote klinieken in Nederland.

stellen. In 2007 wordt het predicaat ‘Center of Excellence’ ontwikkeld, dat de

Binnen Europa hebben de 68 kankercentra zich verenigd in de OECI (Organisation

multidisciplinaire AVL groep van de MDL-arts Babs Taal en de internist Margot

of European Cancer Institutes) gesticht in 1979 in Wenen om de communicatie en

Tesselaar in 2011 heeft verworven.

samenwerking te verbeteren. Het AVL is door de OECI erkend als Comprehensive
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Blijken van erkenning
Het AVL kent een tweetal onderscheidingen die op bijzondere gronden aan (oud)

(registratie-arts, 1980), E.A. van Slooten (chirurg, 1984), J. Meilof (internist,

medewerkers en andere betrokken personen kunnen worden uitgereikt. De

klinisch directeur, 1987), J.A. Bangert (hoofd afdeling RT, 1989), W. Misdorp

toekenning is voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht

(veterinair patholoog, 1989), J.F.M. Delemarre (patholoog-anatoom, 1991), E.

ingeval de ontvanger een lid van de Raad van Bestuur is.

Engelsman (internist, 1991), J.A. van Dongen (chirurg, afdelingshoofd, 1995), Mw.

De NKI/AvL-microscoop, een replica van de microscoop van Antoni van

J.M.V. Burgers (radiotherapeut, 1996), R. Somers (internist, afdelingshoofd, 1996),

Leeuwenhoek, is voor wie zich gedurende een lange periode op

G.M.M. Bartelink (medisch clusterhoofd Radiotherapie, 2007), B.B.R. Kroon

uitzonderlijke en eervolle wijze binnen het NKI/AvL verdienstelijk heeft

(medisch clusterhoofd HOD, 2007), M.J. van de Vijver (medisch clusterhoofd

gemaakt, met name op wetenschappelijk gebied en/of in bestuurlijke

DOD, 2007), Mw. L.J. van ’t Veer (afdelingshoofd Pathologie, 2010), F.J.M. Hilgers

zin; eventueel ook voor bijzondere gasten of bijzondere gastheren.

(KNO-arts, hoofd HH-chirurgie, 2011).

De NKI/AvL-penning is voor wie zich op bijzondere wijze op het gebied van de
patiëntenzorg verdienstelijk heeft gemaakt jegens het NKI/AvL.
Op de lijst van ontvangers van het microscoopje staan inmiddels meer dan 100
namen, waaronder menig clinicus. Diverse AVL-medewerkers ontvangen een
exemplaar bij gelegenheid van hun 40-jarig ambtsjubileum, maar ook vele
vertrekkende medewerkers met bijzondere verdiensten als sectieleider, lid van
de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht hebben in de afgelopen 50 jaar
een exemplaar ontvangen. Bij de opening van het ziekenhuis in 1973 worden
microscoopjes uitgereikt aan H.M. Koningin Juliana en de aannemer.
Clinici die bij hun afscheid van het AVL een microscoopje van Antoni van
Leeuwenhoek mochten ontvangen:
M. Frenkel (internist, 1967), J.F. Hampe (patholoog, 1967), J. Moll (anatoombioloog, 1967), R.O. van der Heul (patholoog, 1971), Mw. H. van Peperzeel
(radiotherapeut, 1972), F.J. Cleton (internist, wetenschappelijk directeur,
1977), L.W.B. Jongkees (KNO-arts, 1977), W.A. Horrée (KNO-arts, 1978),
I.S. Sindram (gynaecoloog, klinisch directeur, 1978), O.A. van Dobbenburgh
Antoni van Leeuwenhoekmicroscoop
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Ontvangers van de NKI/AvL-penning zijn:
Diane Batchelor (2002) Vertrekt na 14 jaar in het AVL naar Canada; is
researchverpleegkundige immunotherapie en een van de eerste researchnurses,
verpleegkundig coördinator van fase-I-, -II- en –III-trials op de afdeling en de
polikliniek.
Berna Vos (2003) Hoofd afdeling hotel van het facilitair bedrijf voor haar

veilig werken met isotopen, jarenlang betrokken bij de MIBG-therapie met zorg
voor veiligheid voor patiënt en bovenal medewerkers; hoofd van de afdeling
Stralingsbescherming.
Otilia Dalesio (2014) Biostatisticus, bij haar afscheid wegens pensioen,
voor inzet en professionele ontwikkeling van de afdeling Wetenschappelijke
Administratie en het Trialbureau.

bijzondere inzet bij de verhuizing van de ziekenhuisafdelingen naar de nieuwbouw.
Riet van der Heide (2005) Voor haar inzet voor de opleiding van Radiologisch
en Radiotherapeutisch laboranten, zowel in het AVL als landelijk; voor haar
bestuursfuncties en activiteiten in de beroepsvereniging voor radiologisch
laboranten en in de patiëntenvereniging Borstkanker Vereniging Nederland.
Mieke Sitsen-van der Post (2005 ) Bij haar aftreden als voorzitter van de
Stichting Patiëntenzorg NKI.
Betty de Boer (2005) Directiesecretaresse voor Directeur O&B en de
Directiesecretaris, bij haar vertrek wegens pensionering.
Guus Hart (2006) Statisticus verbonden aan de afdeling Radiotherapie, medeauteur van zeer veel klinische publicaties, statistische adviezen en ondersteuning
bij de opzet en uitwerking van trials; secretaris van de Ondernemingsraad.
Richard Orobio de Castro (2007) Vertrek als voorzitter klachtencommissie
patiënten.
Mw. Mea Meyer-Kortebos (2007) Jarenlang vrijwilligster Patiëntenzorg
waarvoor zij zich bijzonder heeft ingezet.
Florry Vyth-Dreese (2011) Bij haar vroegpensioen, na 35 jaar immunologisch
en klinisch relevant onderzoek.
Peter Elsakkers (2012) Manager van de clusters DOD en Radiotherapie, bij
zijn afscheid van het AVL.
Marie-Anne van Halem (2012 ) Directiesecretaresse voor de Wetenschappelijk Directeur-voorzitter RvB.
Harry Maessen (2013) Stralingsdeskundige, verantwoordelijk voor het
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Antoni van Leeuwenhoekpenning

Rotgansmedaille

De SBK-jaarprijs

Deze bijzondere onderscheiding wordt uitgereikt op basis van het statuut van

De Stichting Bevordering Kankeronderzoek Medische Staf NKI-AVL (SBK) heeft

het in 1919 door Prof. Dr. Jakob Rotgans ingestelde fonds op zijn naam; het fonds

in 2000 de jaarprijs ingesteld om het klinisch wetenschappelijk onderzoek door

wordt beheerd door het Nederlands Kankerinstituut.

arts-assistenten of vergelijkbare medewerkers in de kliniek te stimuleren. Het

In 1949 wordt de gouden Rotgansmedaille voor het eerst uitgereikt en wel aan N.

is een prijs voor de beste publicatie verschenen in het voorafgaande jaar met een

Waterman.

arts-assistant (of klinisch onderzoeker in vergelijkbare positie) als eerste auteur.

Op 31 januari 1967 bij zijn afscheid van het AVL ontvangt E.L. Benedetti

Aan de prijs is een bedrag van € 3500 verbonden te besteden aan cursussen en/of

de onderscheiding wegens zijn grote verdiensten op het terrein van het

congresbezoek. In 2009 is de SBK opgeheven. De prijs werd uitgereikt aan:

kankeronderzoek.

2000 Sanne Schagen voor: ‘Schagen SB, van Dam FSAM, Muller MJ, Boogerd

Op 4 januari 1971 reikt de ondervoorzitter T.D. Stahlie aan O. F. E. Mühlbock

W, Lindeboom J, Bruning PF. Cognitive deficits after postoperative adjuvant

de Rotgansmedaille uit bij zijn afscheid als hoofd van de afdeling Biologie en

chemotherapy for breast carcinoma. Cancer. 1999; 85: 640-650.’

Proefdieren wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

2001 Liesbeth Jansen voor: ‘Jansen L, Nieweg OE, Peterse JL, Hoefnagel CA,

In maart 1981 wordt de ‘Rotgansprijs’ toegekend aan K. Breur bij zijn afscheid

Valdes Olmos RA, Kroon BBR. Reliability of sentinel lymph node biopsy for staging

wegens pensionering als hoofd van de afdeling Radiotherapie.

melanoma. Br J Surg. 2000; 87: 484-489.’
2002 Alwin Huitema voor: ‘Huitema ADR, Spaander M, Mathôt RAA, Tibben
MM, Holtkamp MJ, Beijnen JH, Rodenhuis S. ‘Relationship between exposure
and toxicity in high-dose chemotherapy with cyclophosphamide, thiotepa, and
carboplatin.’ Annals Oncol 2002; 13: 374-384.’
2003 Lucille Dorresteijn voor: ‘Dorresteijn LDA, Kappelle AC, Boogerd W,
Klokman WJ, Balm AJM, Keus RB, van Leeuwen FE, Bartelink H. Increased risk of
ischemic stroke after radiotherapy on the neck in patients younger than 60 years.
J Clin Oncol. 2002; 20: 282-288.’
2004 Annebeth Haringhuizen voor: ‘Haringhuizen A, van Tinteren H,
Vaessen HFR, Baas P, van Zandwijk N. Gefitinib as a last treatment option for
non-small-cell lung cancer: durable disease control in a subset of patients. Ann
Oncol. 2004; 15: 786-792.’
2005 Hanneke Zuetenhorst voor: ‘Zuetenhorst JM, Korse CM, Bonfrer JMG,
Bakker RH, Taal BG. Role of natriuretic peptides in the diagnosis and treatment of

Rotgansmedaille
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patients with carcinoid heart disease. B J Cancer 2004; 90: 2073-2079.’

Muntendamprijs

2006 Dimitri Nuyten voor: ‘Chang HY, Nuyten DSA, Sneddon JB, Hastie T,

KWF Kankerbestrijding kent een onderscheiding voor personen met bijzondere

Tibshirani R, Sørlie T, Da H, He YD, Van ‘t Veer LJ, Bartelink H, Van de Rijn M,

verdiensten voor de kankerbestrijding in Nederland. Deze verdiensten kunnen

Brown PO, Van de Vijver MJ. Robustness, scalability, and integration of a wound-

liggen op terreinen van wetenschappelijk kankeronderzoek, patiëntenzorg,

response gene expression signature in predicting breast cancer survival. Proc Natl

voorlichting, fondsenwerving, vrijwilligerswerk of anderszins. De prijs is

Acad Sci USA 2005; 102: 3738-3743.’

genoemd naar professor dr. P. Muntendam, voorzitter van de Stichting Koningin

2007 Maartje van Rijk voor: ‘Van Rijk MC, Peterse JL, Nieweg OE, Oldenburg

Wilhelmina Fonds van 1968 tot 1975. Muntendam (1901-1986) begon zijn loopbaan

HAS, Rutgers EJTh, Kroon BBR. Additional axillary metastases and stage migration

als huisarts en had een grote belangstelling voor de mens achter de ziekte. Van1

in breast cancer patients with micrometastases or submicrometastases in sentinel

april 1950 tot 1 oktober 1953 was hij Staatssecretaris van Volksgezondheid. Als

lymph nodes. Cancer 2006; 107: 467-471’

KWF-voorzitter heeft hij zich bijzonder ingezet voor de ontwikkeling van het
onderzoek naar sociaal-wetenschappelijke aspecten van kankerbestrijding, de
zogeheten sociale oncologie. De Muntendamprijs is ingesteld bij zijn afscheid van
het KWF en werd voor het eerst uitgereikt in 1976 en wel aan de heer G. de Jong,
economisch directeur van het AVL. Anderen van het AVL die tot op heden de prijs
hebben ontvangen, zijn:
1984 Emil A. van Slooten, chirurg
1986 Jan F.M. Delemarre, patholoog
1989 Godelaine P.C. Simonetti, verpleegkundige
1990 Sjoerd Rodenhuis, internist
1993 Piet Borst, biochemicus
1997 Floor E. van Leeuwen, epidemioloog
2000 Riet (G.) van der Heide-Schoon, radiotherapeutisch laborant
2006 Frits S.A.M. van Dam, psycholoog
2007 Erik (H.) A.M. van Muilekom, verpleegkundige
2012 Wanda de Kanter, longarts, sedert 2013 in dienst van AVL
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Prof.dr. P. Muntendamprijs

De eerste research nurse
Eind jaren ’70 wordt de functie van research nurse gecreëerd op de interne

presentaties en cursussen gegeven, congressen en symposia georganiseerd en

afdeling waar de fase-I-chemotherapie wordt gegeven. De eerste was Godelaine

artikelen geschreven; hij is mede-auteur van het in 2006 verschenen ‘Handboek

Simonetti, al snel komt daar Ria Dubbelman bij. Deze verpleegkundigen worden

prostaatcarcinoom’.

door de internisten Wim ten Bokkel Huinink en Gordon McVie ingewerkt op het

In 1989 krijgt researchverpleegkundige Godelaine Simonetti deze prestigieuze

gebied van de experimentele geneesmiddelen. Naast de praktische uitvoering

Muntendamprijs vanwege haar voortrekkersrol in de oncologieverpleegkunde en

van de protocollen, waarbij zij zorgen voor speciale bloedafnames voor

het landelijk uitdragen van kennis en kunde op hoog niveau. In 1985 verschijnt

farmacokinetiek, het invullen van vragenlijsten en het verzamelen van belangrijke

van haar al een artikel in Medisch Contact over ‘Experimenten met mensen: de

tumorparameters, zijn zij zeer betrokken bij het begeleiden van de patiënten die

plaats van de verpleegkundige’ (MC 1985;40:959).

deze experimentele fase-I-middelen krijgen in het eindstadium van hun ziekte.
De researchverpleegkundigen hebben actieve inbreng in medische protocollen en
in de loop der tijd ontwikkelen zij ook eigen protocollen.
De laatste jaren zijn er andere, nieuwe functies voor verpleegkundigen
ontwikkeld met ieder een eigen opleiding. Een voorbeeld daarvan is momenteel
de verpleegkundig-specialist met deskundigheid op een specifiek gebied zoals
mamma-care, longtumoren of NET (neuroendocriene tumoren). Daarnaast is er
een opleiding tot ‘physician assistent’ met kennis op het niveau van een basisarts,
maar dan op een specifiek terrein, zoals de radiotherapie. Met het toenemen van de
medische kennis en betrokkenheid bij research zijn er ook onderzoeksprojecten,
waarop mensen met deze nieuwe functies kunnen promoveren aan de universiteit.
Verpleegkundig specialist Erik van Muilekom krijgt de Muntendamprijs 2007
voor zijn inzet voor de professionalisering van de oncologieverpleegkunde in
Nederland. Naast oncologieverpleegkundige is Van Muilekom de afgelopen 15
jaar actief geweest in diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging van
Oncologie Verpleegkundigen (VvOV), de huidige V&VN Oncologie. Hij heeft vele
Godelaine Simonetti
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Eric van der Putten van het IKA, Paulien Burmann en Godelaine Simonetti bij poster tijdens ECCO-congres in
Stockholm, 1985

Uitreiking Muntendamprijs aan Erik van Muilekom in 2007

Aan het bed met de internist Wim ten Bokkel Huinink, omstreeks 1984 (gezicht van patiënt is onherkenbaar
gemaakt)

Overleg in de koﬃekamer in 1983

Verpleegkundig en
fysiotherapeutisch
promotie-onderzoek
De rol van de verpleging is in de loop der jaren uitgebreid: naast dagelijkse
verzorging en troost bieden, zijn andere belangrijke aspecten gaan meetellen.
Aanvankelijk is dat het helpen bij de nauwkeurige uitvoering van medische
protocollen, later wordt de inbreng bij het ontwerpen van protocollen steeds
groter. De verpleegkundigen zijn door hun betrokkenheid bij patiënt en medici
bepalend voor de sfeer op de afdeling. Ze zijn steeds meer het bindmiddel tussen
patiënt, familie en artsen. In de illustratie wordt dit verbeeld: van verzorgend op

een eigen specialisme met zelfs de mogelijkheid om te promoveren. Annelies
Boekhout promoveert als verpleegkundige in 2011 bij de internist-farmacoloog
Jan Schellens in Utrecht op ‘Evaluation and management of side effects of breast

MORBIDITY
AFTER
LYMPH NODE
DISSECTION
IN PATIENTS
WITH CANCER
Incidence, risk factors, and prevention

cancer treatment’.
Een tweede verpleegkundige, Wilma Uijterlinde, promoveert op 31 oktober 2014 bij
longarts Paul Baas en radiotherapeut Marcel Verheij op het onderwerp ‘Prediction
of toxicity in concurrent chemoradiation for non-small cell lung cancer’.
Martijn Stuiver, fysiotherapeut, promoveert op 17 juni 2014 aan de UvA tot doctor

Proefschrift Wilma Uijterlinde
MORBIDITY AFTER LYMPH NODE DISSECTION IN PATIENTS WITH CANCER

de achtergrond naar meedenken, van ondergeschikt tot zelfstandige inbreng,

Promotieplechtigheid, Wilma Uijterlinde ontvangt
haar bul, 31 oktober 2014
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Kastanjelaa
1431 JB Aal
m.stuiver@
06-50614

Martijn M. Stuiver

Proefschrift Martijn Stuiver
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Verpleegkundige, directrice mej. Lintner, op de achtergrond en de chirurg Wassink op de voorgrond (detail van het
schilderij van de chirurg Pieter Tanis, die als CHIVO en promovendus in het AVL heeft gewerkt; zie ook pag. 42-43)

Verpleegkundig specialist op de voorgrond: promotie Annelies Boekhout

Van afsprakenbureau
naar poliplanning
Ervaringen met het afsprakenbureau staan nog helder in het geheugen van

Nu, zo’n kwart eeuw later, is al deze administratie geautomatiseerd en gekoppeld

medewerkers die al meer dan 35 jaar bij het AVL werken. De eerste jaren aan de

aan het elektronisch ziekenhuisinformatiesysteem (EZIS) en het zal niet lang

Plesmanlaan worden de afspraken voor alle afdelingen nog centraal gemaakt,

meer duren of de patiënt zal online zelf zijn afspraak kunnen inboeken; het

alleen voor gespecialiseerde behandelingen gebeurt dit apart. Er zijn in die tijd

patiëntenportaal is er al. De medewerkers van het afsprakenbureau zien nu

8 polikliniekspreekkamers met 4 wachtkamers; de beschikbare tijd per consult

geen patiënten meer; het maken van afspraken is gedecentraliseerd, alleen de

varieert van 10 minuten bij de radiotherapeut tot 15 minuten bij de chirurg.

inschrijving geschiedt nog centraal, maar nu aan de balie van de receptie in de

Later wordt gebruik gemaakt van voorgedrukte vellen met de tijden, waardoor

centrale hal.

alles gelijkgetrokken wordt: 2 consulten per kwartier. Voor patiënten is het

Het werk van de baliemedewerkers bestaat nu uit het inplannen van de specialisten

overzichtelijk: aan- én afmelden bij het afsprakenbureau!!

op de spreekuren en spreekkamers en het indelen van de polikamers. Momenteel

Toentertijd werkten twee personen aan de balie; zij zagen álle patiënten. Het

worden nieuwe patiënten eerst beoordeeld aan de hand van de tevoren beschikbaar

was er druk, net als in de vaak overvolle wachtkamers waar dan te weinig stoelen

gestelde informatie van huisarts of verwijzend specialist en ingedeeld bij een

waren.

poortspecialisme alvorens gepland; daarna wordt de patiënt per mail, brief of

Het afsprakenbureau ondersteunt het multidisciplinair werken: de patiënten

telefonisch geïnformeerd.

worden direct of kort na elkaar door verschillende specialisten gezien.

Nog steeds zijn er overvolle spreekuren, te weinig spreekkamers en is de afdeling

De ordners waarin de afspraken genoteerd worden, staan in caroussels achter de

onderbezet. De tijdsdruk is er nog altijd, want de lijsten en kaartjes moeten wel

balie, elk specialisme een andere kleur: radiotherapie is blauw, gynaecologie en

klaar zijn. Ook de sneldiagnostiek stelt eisen aan planning en logistiek. Opvallend

kno rood, interne zwart en chirurgie groen.

is dat er tegenwoordig heel veel afspraken gemaakt worden voor ‘second opinions’.

Kaartenbakken met de afsprakenkaarten per patiënt worden handmatig
bijgehouden. Een dag voor de afspraak worden de kaarten getrokken en gereed
gelegd voor de volgende dag.
De medewerkers van het afsprakenbureau maken de lijsten met de statussen die
er per dag moeten zijn. De status gaat met de patiënt mee van de ene naar de
andere afspraak en wordt bij de polikliniekassistente ingeleverd.
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Saskia Korting, ooit begonnen als telefoniste en afdelingssecretaresse, nu medewerkster Planning Polikliniek
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Diny Feenstra van het statusarchief

Longarts Paul Baas in overleg met Peter Gravestein over de wachttijden

Poliplanning

De afsprakenbalie in 1976

Whiteboard met handige telefoonnummers
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Patiëntendossier,
van papier naar digitaal
In het AVL was er altijd al één status voor alle specialismen, hetgeen voortgekomen
is uit het multidisciplinair werken. Brieven aan huisartsen worden namens de
andere leden van het behandelteam geschreven.
De invoering van het EPD in het AVL is goed en voorspoedig verlopen. Bij de
voorbereiding is iedereen betrokken geweest en zijn de beslissingen over de
inrichting en de procedure van invoering in overleg genomen. Het voordeel
daarvan is dat direct iedereen geschoold is en het systeem ook niet uit de lucht
is geweest. Aanvankelijk zijn alleen de uitslagen van laboratoriumonderzoek,
radiologie en pathologie in een elektronisch dossier beschikbaar, geleidelijk
wordt dat uitgebreid met het voorschrijven van de medicatie en tenslotte wordt
het volledige EPD ingevoerd in 2013. Oude statusgegevens zijn in PDF beschikbaar

Het papieren tijdperk

en daarmee direct in te zien.
Uiteindelijk gebruikt het AVL niet de EPD-module van ChipSoft, maar een andere
module, ingericht voor het AVL; deze oplossing blijkt snel en goedkoop te zijn en
het systeem draait stabiel.
Er bestaan nog wel enkele afdelingsspecifieke en aparte databases met
patiëntengegevens, zoals voor de operatiekamers en intensive care, waar een
eigen programma in gebruik is, MetaVision, dat de basale gegevens aan ChipSoft
ontleent.
Medicatiekoppeling is nog wel een probleem. Hoewel de apotheek is overgegaan op
ChipSoft en het medicatievoorschrijfsysteem gebruikt wordt, mist hierin, conform
de wettelijke regeling, de registratie van de toediening. Oude toedieningsgegevens
zijn vooral in de oncologie van belang.
336

Elektronisch patiëntendossier

Met aandacht voor de mens
Wie had eind jaren ’70 kunnen vermoeden dat uit de Sociaal Medische Dienst

psychiater Leo Gualthérie van Weezel aangesteld. In 2004 komt de psychiatrisch-

zoveel verschillende afdelingen zouden voortkomen: PSOE, transferpunt,

verpleegkundige Peter Seerden in dienst, die patiënten met een psychiatrisch

voorlichtingscentrum, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk, psychologie,

probleem in de kliniek begeleidt.

seksuologie en psychiatrie.

Naast maatschappelijk werk wordt met veel energie wetenschappelijk onderzoek

De huidige Dienst Begeleiding en Ondersteuning (DBO) begint als Sociaal Medische

opgezet, een onderwerp dat Frits van Dam na aan het hart ligt. Onderzoek naar

Dienst (SMD) met een aantal enthousiaste mensen: de verpleegkundige ‘Zuster’

kwaliteit van leven wordt steeds belangrijker, waarvoor vragenlijsten worden

Nan van der Molen in de vroege jaren; in de jaren ’80 de sociaal-verpleegkundige

ontworpen die in Europees verband worden getest. De socioloog Neil K. Aaronson

Christien Aalders en de geestelijk verzorger Pater Van Beek. De psycholoog Frits

zet hiervoor een afdeling in het AVL op, waarmee hij tevens de voortrekker wordt

van Dam wordt hoofd van de afdeling; hij initiëert tal van ontwikkelingen. Later

in dat vakgebied binnen de EORTC. Vele publicaties volgen, en de vragenlijsten

wordt de groep uitgebreid met meer mensen, wier namen in ons collectief geheugen

als meetmethode voor ‘Quality of life’ zijn inmiddels op ruime schaal in Europa

zijn opgeslagen, zoals Anneke de Best en Ds Pieter Kousemaker. Zij zorgen voor

en daarbuiten in gebruik.

opvang en geven voorlichting aan patiënten. Ze bespreken de problemen die

Van Dam stimuleert samen met de internist Evert Engelsman in 1975 de arts-

kunnen voorkomen bij het horen van de diagnose kanker, een woord dat men

assistent Joke Schulkes – van de Pol om zich toe te leggen op de pijnbestrijding

aanvankelijk bijna niet hardop durft uit te spreken, maar vooral ook bespreken ze

bij patiënten met kanker. Pas veel later wordt in het AVL een pijnteam gevormd

de problemen die blijken voort te komen uit de nieuw ontwikkelde behandelingen.

en recent is een speciaal ‘supportive care’ team opgericht, waarbij ook andere

Er wordt veel aan voorlichting gedaan, maar ook wordt vanuit het maatschappelijk

symptomen en knelpunten van de palliatieve zorg extra aandacht krijgen.

werk hulp geboden bij praktische materiële zaken. Al snel komt er ook begeleiding

Binnen de afdeling DBO groeien ook andere initiatieven uit tot actieve groepen,

nadat de behandeling afgerond is. Het werk breidt zich zodanig uit dat er in de

zoals de patiëntenvoorlichting. De informatie van de behandelend specialist en de

jaren 2000 een transferverpleegkundige wordt aangesteld om na ontslag uit het

voorlichtingsbrochures wordt uitgebreid met contacten met patiëntenvoorlichters.

ziekenhuis te helpen een goede opvang voor de terminale patiënten te vinden.

Er komt een groot voorlichtingscentrum in de hal van het ziekenhuis waar

Steeds meer komt het accent te liggen op het persoonlijk adviseren van patiënten

patiënten en hun naasten binnen kunnen lopen voor een informatief gesprek

en hun naasten. Voor het behandelen van ernstige psychiatrische symptomen,

en waar vele telefoontjes binnenkomen met vragen van mensen van buiten, die

zoals bijvoorbeeld van het delier, en om de medewerkers goed te coachen in de

een overstap naar het AVL overwegen. Ook daar zijn boeiende ontwikkelingen

ontwikkeling van het vakgebied van de Psychosociale Oncologie wordt in 1983 de

gaande: de informatica gaat het mogelijk maken een patiënt informatie op maat
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te geven, waartoe een sleutel/portal aan de patiënt wordt meegegeven zodat thuis
de betreffende informatie kan worden nagelezen in een eigen domein, dat ook
gebruikt kan worden om de uitslagen van onderzoeken in te zien. Uiteraard na een
toelichting van de behandelend arts.
Fysiotherapie is een zelfstandige groep, maar behoort organisatorisch ook
tot de DBO. De Diëtetiek hoort ook tot de groep en is in een kankerziekenhuis
belangrijk, enerzijds om vermagering door de kanker te bestrijden en anderzijds
om een evenwichtige voeding te adviseren tijdens en na een behandeling. Een
goede voedingsbalans kan de kwaliteit van leven verbeteren en helpen een zware
behandeling te doorstaan met minder kans op complicaties.
Met de geestelijke verzorging door een pastoor, dominee en humanistisch
raadsvrouw is een goed contact en een formele band sinds ongeveer 15 jaar. Vroeger
was het geloof vaak belangrijk bij de verwerking van kanker. Tegenwoordig zijn
veel minder mensen kerkelijk actief, maar er blijft naast de verwerking van de
ziekte wel behoefte aan het nadenken over zingeving.

Pater C. van Beek, ziekenhuispastor tot eind 1989

Ds Pieter Kousemaker, ziekenhuispastor tot aan zijn
overlijden in 2003

Francesco Kortekaas, Rooms-Katholiek geestelijk
verzorger, sedert 2000 in het AVL

Jowien van der Zaag, protestants geestelijk
verzorger, sedert 2003 in het AVL

Bij de ingang van het Stiltecentrum, ingericht naar ideeën van Pieter Kousemaker,
in de hal staat: ‘Licht dat niet dooft, liefde die blijft’, een liedtekst van priester
en dichter Huub Oosterhuis. Het geeft rust aan patiënten en familie en zelfs aan
nabestaanden. De tekst spreekt blijkbaar zoveel mensen aan dat deze ook op
verschillende overlijdensberichten wordt vermeld.
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Frits van Dam spreekt Nan van der Molen toe bij haar afscheid in 1981

Kerkdienst

Kerstviering

Behandeling

Pijnbestrijding

DBO
Maatschappelijk werk
Psychiatrische begeleiding

Fysiotherapie

Stiltecentrum

Wetenschappelijk onderzoek

Diëtetiek

Quality of life

Patiëntenvoorlichting

Geestelijke verzorging
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Fysiotherapie

perfusie van de onderste extremiteit ondergaan. Voorts doet zij onderzoek naar de
waarde van ontspanningsoefeningen bij chemotherapie. Met de komst van Ronald

In de jaren ’70-’80 bestaat het werk van de fysiotherapeuten voornamelijk uit het

Filippo in 1999 als afdelingshoofd komt er meer aandacht voor ‘evidence based’

geven van , instructies en oefeningen aan patiënten voor en na hun operatie om

handelen en voor participeren in wetenschappelijk onderzoek. Academisering

de kans op complicaties te beperken. Ademhalingsoefeningen werken gunstig bij

van de afdeling wordt bevorderd door het aantrekken van bewegings- en

buik- en thoraxoperaties, net als oefeningen van schouder en arm na mamma- en

gezondheidswetenschappers.

hoofdhals-chirurgie om functiebeperking tegen te gaan. In de oncologie spelen

Rond de eeuwwisseling wordt binnen de oncologie revalidatie steeds belangrijker,

niet alleen verlies aan functie en spierkracht een rol maar ook andere factoren,

zoals ook blijkt uit het succes van het programma ‘Herstel en Balans’ en het

zoals pijn, huidveranderingen, contracturen, verstoorde lichaamsbeleving

vervolg daarop ‘Verder in Balans’. Het AVL besluit samen met het Slotervaart

en vermoeidheid. Ook bij die klachten kan fysiotherapie een gunstig effect

Ziekenhuis een multidisciplinair team te vormen bestaande uit fysiotherapeuten,

hebben. Alle fysiotherapeutische interventies beogen optimaal functioneren

een revalidatie-arts, een ergotherapeut, een psycholoog, een diëtiste en een

in het dagelijks leven, hetzij door fysiek herstel of door het leren omgaan met

maatschappelijk werker om patiënten individueel aangepaste zorg aan te kunnen

beperkingen.

bieden. Sinds 2012 werken het revalidatiecentrum Reade en het AVL samen om

In de jaren ’80-’90 zijn er in het AVL vijf fysiotherapeuten, elk met brede

oncologische patiënten uit het hele land de beste revalidatiezorg te kunnen

kennis van de oncologie. Vanaf de jaren ’90 volgt er onder leiding van Gerard

bieden. De bouw van de revalidatiekliniek bij het AVL start in 2015.

in ’t Veld subspecialisatie in de intensive care, longchirurgie, mammacare,

Sinds 2014 heeft de afdeling fysiotherapie een eigen inspanningslaboratorium ten

hoofdhalsoncologie, urologie en gynaecologie. De fysiotherapeuten ontwerpen

behoeve van zowel patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek. Martijn Stuiver

patiënteninformatieboekjes, bijvoorbeeld over revalidatie na een uitgebreide

promoveert in juni 2014 op ‘Morbidity after lymph node dissection in patients

hoofdhalsoperatie van Gea Balm-Boeijinga. Sinds eind negentiger jaren is er volop

with cancer : incidence, risk factors, and prevention’. De fysiotherapeuten van

aandacht voor lymfoedeem; Corrie van der Brug, Miranda Sinniger en Pauline

het AVL zijn eveneens actief betrokken bij landelijke richtlijncommissies en

van Dijen nemen het initiatief tot een gespecialiseerde polikliniek. Alice ten Thij

(oncologisch) onderwijs.

ontwikkelt een oefentherapie voor bekkenbodemproblematiek na urologische en

Naast hoofd fysiotherapie wordt Ronald Filippo in 2014 ook hoofd van de Dienst

gynaecologische ingrepen. In de 90er jaren worden in de avonduren bijeenkomsten

Begeleiding en Ondersteuning (DBO), waar de diverse paramedische afdelingen

gehouden voor nazorg van mammapatiënten en hun partner in samenwerking

onder vallen. Momenteel, in het jaar 2015 zijn er 9 fysiotherapeuten, waarvan 2

met maatschappelijk werkster Christine Aalders. Inmiddels is revalidatie en

bewegingswetenschappers, 1 gezondheidswetenschapper (momenteel bezig met

nazorg in het multidisciplinaire behandelingsplan opgenomen.

promoveren) en 1 klinisch-epidemioloog. Er zijn bovendien 3 ergotherapeuten,

De fysiotherapeuten volgen cursussen om hun kennis uit te breiden en begeleiden

waarvan 1 gezondheidswetenschapper.

studenten fysiotherapie tijdens hun stage. Vera Wiarda publiceert in 1992 de
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resultaten van functieonderzoek bij patiënten die een regionale geïsoleerde

Patiënteninformatieboekje van G.E. Balm-Boeijinga

De fysiotherapeuten Gerard in ’t Veld (afdelingshoofd) en Gea Balm-Boeijinga in oefenzaal 3e etage, 1993;
foto © Studio André Ruigrok

Ronald Filippo, hoofd fysiotherapie

Martijn Stuiver met paranimfen Sander de Wolf, bewegingswetenschapper (AMC ) en Marieke ten Tusscher, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper (AVL) tijdens promotieplechtigheid, UvA, 2014
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Pauline van Dijen geeft voorlichting over lymfoedeem

Corrie van der Brug behandelt een patiënte met
lymfoedeem

Ineke Schuuring, voormalig hoofd van de afdeling,
behandelt een patiënt in de kliniek

Fysiotherapeuten, v.l.n.r. staand Gea Balm, Ronald Filippo, Donna Hendriks, Martijn Stuiver, Corrie van der Brug,
Alice ten Thij; middenvoor: Bianca Rhemrev

Fysiotherapeut Andy van Luttikhuizen en ergotherapeute Lisette Mennen

Diëtetiek
Sedert 1980 is de kwaliteit van de voedingszorg voor patiënten met kanker sterk

patiënten willen hun conditie verbeteren en zelf actief bijdragen aan de bestrijding

verbeterd. Het voorschrijven van een dieet is niet langer aan de behandelend

van hun ziekte. In de jaren ’80 is het ‘Moerman dieet’ met veel granen populair,

arts, maar een zaak van de diëtist, die zich tegenwoordig profileert als de

daarna in de jaren ’90 het ‘Houtsmuller dieet’ en nu worden de ‘superfoods’

voedingsexpert binnen het behandelingsteam. Hierbij wordt zoveel mogelijk

met antioxidanten veel toegepast. In deze diëten ontbreekt doorgaans een

´evidence based´ gewerkt. Dit geldt niet alleen voor orale voeding maar zeker ook

wetenschappelijke onderbouwing. Het behoort tot de rol van de diëtist om

voor indicatiestelling en uitvoering van sondevoeding en parenterale voeding.

de feiten van de fabels te scheiden. Voor betrouwbare, wetenschappelijke

Deze pro-actieve houding in het multidisciplinair overleg heeft er toe geleid dat

informatie is in 2014 de website www.voedingenkankerinfo.nl van de Landelijke

verwijzing naar de diëtist is opgenomen in tal van protocollen. Inmiddels is er

Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) gelanceerd. De diëtisten van het AVL zijn

een vast dieetspreekuur op de afdeling Radiotherapie, worden er brochures en

medeoprichters van de LWDO met Anneke Halling in 1985 als eerste voorzitter,

voorlichtingsboekjes gemaakt, ook voor het KWF, en wordt kennis uitgedragen

zie de website www.oncologiedietisten.nl. Momenteel participeert Marleen Ariëns

via een consulentschap bij het IKA. Per tumorsoort zijn er voedingsrichtlijnen

voor het AVL in de LWDO.

ontwikkeld die de basis vormen van het boek ‘Leidraad voor voedingsdeskundigen

Ans van Stijgeren, Els van Lipzig en Jacqueline Commandeur zijn zeer actief in het

bij kanker’, waarvan de 1e druk in 1992, de 4e in 2006 is verschenen.

AVL in de jaren ’80-’90, en hebben hun carrière voortgezet in een academische

In 2003 zijn er op initiatief van diëtiste Jacqueline Commandeur en Berna Vos (hoofd

setting met de nadruk op onderwijs en research.

hotel) satellietkeukens gekomen op de afdelingen met een patiëntenrestaurant

Als een van de eerste afdelingen in het AVL gaat de diëtetiek in 2011 over op

(pantry) voor kleine maaltijden en tussendoortjes. Dit unieke en voor Nederland

digitale administratie- en dataverwerking. Bij de invoering van het elektronisch

vernieuwende beleid past goed bij de individuele behoefte van patiënten na

patiëntendossier speelt Meyke Mulder een belangrijke rol.

operatie en chemotherapie.

Naast patiëntenzorg en voorlichting participeert de afdeling ook in de opleiding

Zeer belangrijk is tegenwoordig de screening op ondervoeding, waarvoor de

van diëtisten, waarvoor verschillende stageplaatsen beschikbaar zijn. De diëtisten

SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) in 2007 is ingevoerd. Dit

volgen ook zelf specifieke opleidingen, zoals ‘Evidence based practice’. Met de

is een gevalideerde methode beschreven door Marian van Bokhorst-de van der

hierbij opgedane kennis heeft Sheena Tjon A Joe een meetprotocol ontwikkeld

Schueren, werkzaam in het AVL van 1986 tot 1988, waarmee men via drie vragen

om veranderingen in de lichaamssamenstelling te kunnen volgen. Een ander

het risico op ondervoeding in kaart brengt. Zo kan in een vroeg stadium de diëtist

initiatief is de recent opgestelde ‘toekomstvisie op palliatieve zorg’ voor goede

bij de behandeling betrokken worden.

voeding in de laatste levensfase.

Het volgen van een dieet is nog steeds voor veel kankerpatiënten betekenisvol;
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Voorste rij v.l.n.r.: Els van Lipzig, Jacqueline Commandeur en Judith Knijnenburg, achterste rij: Leonie van der Werf,
Marleen Ariëns en Ans van Stijgeren, 2005

De dag van de diëtist, v.l.n.r. Marleen Ariëns, Judith Knijnenburg, Ans van Stijgeren, Jacqueline Commandeur, 2001

Ans van Stijgeren en Judith Knijnenburg op de dag van de diëtist aan de koﬃe met gebak: actie om de screening op
ondervoeding landelijke te introduceren, 2001

Het huidige team van diëtisten: v.l.n.r. Leonie Roeleveld, Meyke Mulder, Sheena Tjon A Joe, Wiebke van Amsterdam,
Maartje Brandt, Marleen Ariëns en Esther Heijkoop; op de foto ontbreekt Sara Verschure-Dorsman, 2015

Creatieve therapie
In het personeelsblad van 1981 vinden we een verslag over de proef ‘bezigheidshoek

en beter te begeleiden. Hij heeft met gepaste trots zijn werkstuk – een uil gemaakt

vierde étage’. De positieve bevindingen die daarin gemeld worden, hebben de

van een mozaïek van postzegels – geschonken aan de revalidatieafdeling.

directie indertijd doen besluiten de bezigheidstherapeuten, die toen op vrijwillige

Patiënten, hun partners en vrienden die als begeleiders meekomen naar het

basis werkten, een financiële tegemoetkoming te geven. Nu heeft de afdeling 3

ziekenhuis, hebben veel lof voor de activiteiten van de afdeling: of dat nu de muziek

formatieplaatsen waarop 6 medewerksters zijn aangesteld en er zijn regelmatig

is in de weekeinden, de bezigheid en afleiding, de gezelligheid of de creatieve

stagiaires. Afdelingshoofden sedert 1980 waren: Elly Tuinstra (1980-1982),

therapie. De afdeling is uniek in Nederland: nergens bestaat een dergelijk gastvrij

Cis Hieselaar (1982-1995), Marja Cotterink (1996-2002) en Margriet Gordijn

en breed aanbod van culturele mogelijkheden.

(2002-heden). De recreatieruimte voor patiënten in de Sarphatistraat en de inzet

De creatieve therapie appelleert aan het wezenlijke en menselijke van de patiënt

van de vrijwillig(st)ers van het Damescomité hebben altijd tot doel gehad het

en biedt daarmee mogelijkheden om de eigen creativiteit en autonomie te (her)

verblijf van de patiënten in het ziekenhuis te veraangenamen en de aandacht even

ontdekken. De afdeling kan een museum vullen met ontroerende en artistieke

af te leiden van de soms erg belastende behandelingen. Nog altijd is ‘afleiding’ een

werkstukken.

belangrijk deel van het werk van de afdeling, maar daarnaast wordt ook creatieve
therapie geboden, met opmerkelijke resultaten. De Glazen Zaal is de werkplaats
voor de afdeling; laagdrempelig, iedereen kan en mag binnenlopen, van maandag
t/m vrijdag. Voor veel patiënten biedt de activiteitenbegeleiding meer dan alleen
afleiding, het is een positieve conditionering, die de periode in het ziekenhuis en
de herinnering aan de behandelingen emotioneel wat minder zwaar maakt. Soms
worden patiënten door arts of verpleegkundige verwezen voor een persoonlijke
creatieve begeleiding, een vorm van kortdurende psychotherapie, die de patiënt
helpt om emoties te verwerken. Eén voorbeeld daarvan is een huisarts, die na haar
behandeling voor borstkanker en reeds weer aan het werk, met een kortdurende
persoonlijke creatieve therapie weer haar balans terugvindt. Een ander voorbeeld
is een boze patiënt, die zijn creatieve mogelijkheden ontdekt en daarmee
eigenwaarde ervaart en rustiger wordt en voor alle zorgverleners toegankelijker
Geconcentreerd aan het werk op de afdeling Creatieve Therapie
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Inkijk in de Glazen Zaal, waar patiënten creatief bezig zijn
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Margriet Gordijn adviseert patiënte bij de schets voor een schilderij

Margriet Gordijn aan het werk te midden van de patiënten

Tentoonstelling in de Glazen Zaal

Medewerksters Creatieve Therapie (werkstuk van een patiënt)

Promotiefoto van de afdeling Creatieve Therapie

Oude recreatieruimte geschilderd door patiënt
Bob Hallie

Dansende neushoorns (Dhr Zuiver)

Werkstuk Uil
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Een eeuw voorlichting
aan patiënten
Decennialang is de voorlichting aan en begeleiding van patiënten afhankelijk
van de persoonlijke invulling door de behandelend arts. Bekend is dat Daniel den
Hoed door zijn betrokkenheid indruk heeft gemaakt op zijn patiënten, die hem
‘onze lieve dokter van de stralen’ noemden. Tot ver in de 20e eeuw is spreken over
kanker een taboe, men spreekt over ‘K’. De voorlichting aan patiënten zal dan
ook beperkt geweest zijn. Meer behandelingsmogelijkheden en betere kans op
genezing verandert dit en daarover zullen artsen tenmiste uitleg hebben gegeven
aan hun patiënten. Over begeleiding van kankerpatiënten is tot de jaren ’70
weinig tot niets te vinden in jaarverslagen en publicaties.

Laborante Madeleine Sweet met Radiotherapieklapper, in de jaren ‘80

Wel is bekend dat radiotherapeute Marion Burgers reeds in de 70er jaren
regelmatig avonden bij haar thuis organiseert waar laboranten, artsen in
opleiding en administratieve krachten ervaringen kunnen uitwisselen ten aanzien
van begeleiding van en voorlichting aan patiënten. Als in diezelfde periode de
psycholoog Frits van Dam het geven van gedetailleerde en persoonlijke uitleg
aan patiënten bepleit, gaat de afdeling radiotherapie er toe over de voorlichting
door radiotherapeutisch laboranten te laten geven. Er wordt een losbladig
voorlichtingsboekje samengesteld. Dit wordt voor elke patiënt persoonlijk
ingevuld. Met foto’s en diaseries van alle handelingen krijgen patiënten te zien
hoe de bestraling gedaan wordt. Dit voorlichtingssysteem, inmiddels prachtig
uitgebreid en inclusief nieuwe audiovisuele en digitale media, is nog steeds in
gebruik!
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Pagina’s van de losbladige informatiemap

Aan het eind van de 70er jaren worden ook sociaal verpleegkundigen, diëtisten

genprofielen, teneinde te komen tot op de persoon toegesneden, maar niettemin

en fysiotherapeuten betrokken bij de multidisciplinaire behandeling én de

gestandaardiseerde behandelingen. (Drukker et al. Eur J Cancer 2014;50:1045-54)

begeleiding van patiënten.

De wettelijke eisen, gesteld aan informatie voor patiënten, worden steeds

Vanaf de jaren ’80 wordt de mondelinge uitleg aangevuld en ondersteund met

strenger. Naast de mogelijk gunstige effecten, moeten ook alle bijwerkingen en

schriftelijke informatie. Eén van de eerste informatieboekjes is dat van de

complicaties die kunnen optreden, genoemd worden. Voorlichtingsmateriaal

chirurgie met tekst en tekeningen over de aanleg van een colostoma. Daarna

wordt getoetst door verpleegkundigen en een patiëntenpanel op leesbaarheid en

volgt schriftelijke informatie over chemotherapie op A4’tjes, eerst over de

begrijpelijkheid. Er komt informatiemateriaal over allerhande behandelingen,

experimentele middelen, daarna ook over de standaardbehandelingen. Voor

maar ook over de diverse diagnostische procedures, zoals endoscopieën en

informatie over radiotherapie is er de ‘Radiotherapiegids’. Begin jaren ’90 wordt er

radiologische ingrepen.

al gewerkt met videobeelden op CD-ROM voor uitleg over de (radiotherapeutische)

Door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF opgericht in 1949) worden al vele jaren

behandelingen.

brochures uitgegeven met informatie over behandelingen per kankersoort, maar

Voor kinderen en verstandelijk beperkte mensen wordt eveneens een

ook over zaken als vermoeidheid, werkhervatting en revalidatie.

voorlichtingsprogramma ontwikkeld. Bij de voorlichting aan kinderen wordt vaak

Kankerpatiënten, ex-patiënten en hun naasten richten verenigingen op, waar men

gebruik gemaakt van een rollenspel waaraan medepatiëntjes, ouders en soms ook

niet alleen elkaar steunt en kennis deelt, maar ook actief informatie verzamelt en

poppen en knuffeldieren meedoen. Verstandelijk beperkte mensen krijgen een

verspreidt en zich inzet voor maatschappelijke belangenbehartiging. Sedert 1991

rondleiding over de radiotherapie-afdeling met daarbij uitleg over de gang van

zijn deze initiatieven gebundeld onder de koepel van de Nederlandse Federatie

zaken bij de behandeling.

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), sedert juni 2014 voortgezet onder de

In de laatste decennia wordt de patiënt niet alleen voorgelicht over de methode

naam Levenmetkanker.

van de behandeling, maar ook zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele
keuzes die gemaakt kunnen worden. Bij deze beslissingsondersteuning is
het van belang om niet alleen de technische en praktische aspecten van de
behandeling uit te leggen, maar ook te praten over kansen en risico’s, over
bijwerkingen, ongemakken, schade en uitkomsten. De inzet van multimediale
en/of interactieve voorlichtingsmaterialen wordt door patiënten en artsen
positief gewaardeerd. (Moolenaar et al. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1004-8
en J Clin Oncol 2001;19:1676-87) Er wordt gewerkt aan verbetering van risicoinschatting en de bijbehorende adviezen voor adjuvante behandelingen door de
integratie van klinisch-pathologische gegevens met de voorspellende waarde van
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Patiëntenfolder jaren zestig, samengsteld door zr. Loeve en Joop van Dongen, met illustraties van zijn echtgenote
Marijke

Kind ‘speelt’ radiotherapie met zijn beertje, tekening E.A. van Slooten

Voorlichtingscentrum
In 1996 komt er in het AVL een nieuw en ruim opgezet patiënteninformatiecentrum,
waar over alle vormen van kankerbehandeling, ook over radiotherapie, informatie
te vinden is, zowel uitgegeven door het KWF en de NFK, als ook het eigen
AVL-voorlichtingsmateriaal. Medewerkers in dit centrum geven desgevraagd
toelichting en uitleg.
Tegenwoordig is er informatie in overvloed op diverse media. Nu vrijwel alle
patiënten een computer hebben, is directe toegang tot gespecialiseerde websites
heel gewoon geworden. Vóór en na het ziekenhuisbezoek kan de patiënt alles
nog eens nalezen via het internet en tegenwoordig zelfs ook (een deel van) zijn
elektronisch dossier inzien, met daarbij gerichte informatie over tumortype,
behandelingen en afspraken.
Naast behoefte aan informatie is er ook behoefte aan steun. Deze psychosociale
steun wordt zowel door artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het
AVL geboden, maar is er nu ook via de tumorspecifieke supportgroepen op het
internet.
Decennialang heeft Zr Van der Molen gezorgd voor een goede overdracht van
de patiënt aan de thuiszorg. In de ’70er jaren wordt dit een onderdeel van de
werkzaamheden van de Sociaal Medische Dienst, nu de Dienst Begeleiding
en

Ondersteuning

(DBO):

een

team

van

psychiater,

gespecialiseerde

verpleegkundigen, pastores en maatschappelijk werkers zorgt voor psychosociale
opvang en begeleiding van de patiënten en hun naasten.
Zorgverleners en behandelaars zien nu dat patiënten, overstelpt met informatie,
ondersteuning behoeven om díe informatie te selecteren die betrouwbaar en
relevant is.

Verpleegkundige Nan van der Molen met de tekening ‘Patiëntenondersteuning’ van Emil van Slooten bij haar
afscheid, 1981
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Kasten met voorlichtingsmateriaal in het Patiëntenvoorlichtingscentrum

Openingspagina van de website van het NKI-AVL, met een Engelstalig deel voor de research en een
Nederlandstalig deel voor de patiënten, 2013
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Virginia Damen in het Patiëntenvoorlichtingscentrum

Het Damescomité
In het jaarverslag van 1949-1950 staat vermeld:

In deze tekst wordt een enigszins vertekend beeld geschetst, want er wordt veel

‘Op 17 Februari 1949 werd op initiatief van Mevrouw Van Eeghen-Boreel, naar voorbeeld van

meer gedaan door de dames, die over een invloedrijk netwerk beschikken. Daardoor

het Royal Cancer Hospital in Londen, het Damescomite van het Nederlandsch Kanker-Instituut
opgericht, dat zich ten doel stelde om ook van particuliere zijde aandacht te schenken aan de

kunnen zij zonder introductie sleutelfiguren in industrie of andere sectoren van

persoonlijke zorg voor patiënten en verplegend personeel. Deze zorg wilde zich uitstrekken van

de maatschappij benaderen. Hun inspanningen om fondsen te werven is mede

wachtkamer tot ziekenzaal en alle kleinigheden omvatten, die de patiënten afleiding en comfort

daardoor buitengewoon succesvol.

zouden kunnen bieden. Zoo werd er dadelijk ingesteld, dat er op de polikliniekdagen tusschen 1 en
2 uur koffie geschonken zou worden voor hen, die van ver komen en lang moeten wachten. Voor
de ziekenzalen werd een rijdend winkeltje aangeschaft, dat met allerhande nuttige voorwerpen
circuleert. Er werden Welfare-werksters gezocht, die handenarbeid aan de patiënten konden
onderwijzen.’

Vergadering Damescomité, 1950
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Stichting Patientenzorg
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Bij het 50-jarig bestaan van het AVL biedt de ere-voorzitter van het Damescomité

Patiëntenzorg bestaat uit het serveren van koffie en andere dranken aan de

Mevrouw van Hall-Nijhoff aan de dames van de buitenlandse congresleden een

patiënten in de wachtruimtes, de bemensing van het rijdende winkeltje en

thee aan in de ambtswoning van de burgemeester.

het in overleg met de patiënt wisselen van de ingelijste reproducties aan de

In 1989 worden deze activiteiten ondergebracht in de Stichting Patiëntenzorg.

wand van de kamer in de kliniek. Velen zullen zich de tijd nog herinneren dat

Met deze nieuwe naam wordt duidelijker aangegeven wat de doelstelling is.

de echtgenote van onze radioloog Paul Cohen met de koffiewagen langs kwam.

De lijst van succesvolle campagnes en de schenkingen voor het AVL die daar

Ook Yvonne Engelsman, de vrouw van onze internist Evert Engelsman is actief

het resultaat van zijn, is te lang om hier te vermelden. Vele voorzieningen voor

geweest als secretaris (1989-1996). De bestuursleden van de Stichting behartigen

patiënten zijn te danken aan de ‘Dames’, zoals de televisietoestellen aan bed,

de financiëel-administratieve en organisatorische zaken, inclusief de verzorging

het dakterras, de tuin en de foto’s aan de wand op de dagbehandeling. Voor

van de nieuwsbrief voor alle vrijwilligers en donateurs.

verpleegkundigen wordt nog altijd een belangrijke som gelds gereserveeerd om

Dankzij de Stichting staan er altijd verse, zeer fraaie bloemstukken bij de receptie

het landelijke oncologiecongres bij te kunnen wonen.

en in de wachtkamers; ook de bijzondere patiëntenmiddagen met Kerst en Pasen

De dagelijkse werkzaamheden van de ca. 50 vrijwilligers van de Stichting

worden door de Stichting mogelijk gemaakt.

Toespraak door Majoor Bosshardt van het Leger des
Heils tijdens een patiëntenmiddag georganiseerd
door de Stichting Patiëntenzorg

Vrijwilligster Door Cohen en echtgenoot, de radioloog Paul Cohen.

Optreden van operazangeres Caroline Kaart in
recreatiezaal, ca.1990

Bestuursleden Stichting Patiëntenzorg: Ann Reeser Cuperus-Sparling, penningmeester (links) en
Hanneke Bos, secretaris (rechts) bij de viering van het 60-jarig bestaan in 2010

Mw M. Zietse-Meyer

Mw A.L. Meyer-Kortebos

Mw M.C. Sickinghe-van Eeghen, erelid van de Stichting Patiëntenzorg, van 1987-1997 voorzitter
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De tuin voor patiënten moest wijken voor de nieuwbouw; foto uit 2008

Dakterras voor patiënten, gerealiseerd dankzij de Stichting Patiëntenzorg

Gast-Huis voor
patiënten en begeleiders
In 1988 bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van het AVL is bij de medische

kamers tekort komt. Het oorsponkelijke gebouw is zodanig opgezet dat uitbreiding

staf het plan ontstaan om apart van het ziekenhuis een overnachtingshuis te

met een nieuwe etage mogelijk is. In het jaar 2000 wordt dan ook het aantal

realiseren.

gastenkamers uitgebreid van 10 naar 15, waaruit blijkt dat er een grote behoefte

Op 7 november 1990 wordt het ‘Gast-Huis’ geopend door H.K.H. Prinses Margriet.

is aan deze voorziening. Wanneer het Gast-Huis vol is, kunnen patiënten in het

Het Gast-Huis biedt tijdelijk onderdak aan patiënten die poliklinisch behandeld

nabijgelegen Dutch Design Hotel Artemis terecht tegen kostprijs.

worden, met name wanneer zij van ver komen en soms meerdere afspraken in
een week hebben. Ook de familie en begeleiders van patiënten kunnen met hen
hier verblijven. Tegen een kleine vergoeding kan men gebruik maken van een
tweepersoonskamer, een gemeenschappelijke keuken en algemene woonkamer.
Twee kunstwerken van Marte Röling zijn door haar geschonken om de huiskamers
te verfraaien. Naast het praktische belang wordt ook het contact met andere
patiënten en de ingeschakelde vrijwilligers gewaardeerd.
De bouw is gefinancierd op basis van de vele giften vanwege het 75-jarig
bestaan van het AVL. Tevens is de stichting ‘Blijfhuis’ opgericht om geld in te
zamelen. In het Gast-Huis staat een beeld gemaakt door Eric Claus van één van
de initiatiefnemers, patiënt Martin van Asperen die in 1990 is overleden. De
Stichting Rotary Steunfonds heeft veel geld ingezameld voor de realisatie van het
Gast-Huis en draagt nog altijd bij in de kosten voor het beheer.
Om het Gast-Huis draaiende te houden, is de verpleegkundige Nan Lemmens-van
der Sande aangesteld als manager. Momenteel geeft Ariette van de Steeg leiding
aan de circa 80 vrijwilligers die in het Gast-Huis werkzaam zijn.
Er is veel belangstelling voor tijdelijk verblijf nabij het ziekenhuis, zodat men
Martin van Asperen, voorzitter van de Stichting
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Keuken van het Gast-Huis
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Terras van het Gast-Huis

Huiskamer met uitzicht op het terras

Huiskamer

Gastvrouw Suzanne Drentje

Gevel Gast-Huis

Gastenkamer
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Het sociale tintje
Reeds in de jaren zestig worden de vergaderingen van de medische staf alsmede
de stafavonden opgeluisterd door een borrel. Deze borrels hebben jarenlang een
sociaal tintje gegeven aan de huishoudelijke en wetenschappelijke activiteiten
van de staf, met als doel niet alleen de communicatie en banden van de
stafleden onderling te versterken maar ook die met de habituele bezoekers van
de AVL vergaderingen, meestal collegae van andere ziekenhuizen. In de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw worden de borrels na afloop van iedere
huishoudelijke vergadering van de medische staf gehouden. Pas in het huidige
millennium worden deze borrels zelfstandig georganiseerd door de speciaal
gecreëerde evenementencommissie van de staf. Wat ooit begon als een parade
van smakelijke versnaperingen op een brancard in een van de vergaderruimtes,
transformeert in een receptie met voor de gelegenheid speciaal gemaakte hapjes
in het restaurant van het ziekenhuis. De traditie van ‘de hapjes van eigen catering’
wordt geïntroduceerd door de voormalige secretaris van het bestuur medische
staf Renato Valdés Olmos in 1994. Het karakter van deze borrels evolueert in het
laatste decennium tot een open evenement met een brugfunctie tussen medici
en research staf. Ook promovendi bezig met klinisch onderzoek en artsen-inopleiding tot specialist zijn dan van harte welkom.
Het sociale tintje komt eveneens tot uiting tijdens de jaarlijkse feesten van de
medische staf. De zoektocht naar een locatie wordt door de evenementencommissie
zorgvuldig uitgevoerd en het feest wordt jarenlang in de maand november gehouden
op karaktervolle locaties in het centrum van Amsterdam. Met de verjonging van
de staf is het feest verplaatst naar de zomermaanden en op locaties aan het water.
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Diverse stafleden bij een van de traditionele stafborrels in de jaren negentig met de beroemd geworden
‘brancard met de hapjes’, herkenbaar in beeld v.l.n.r. Rick Haas, Pjotr Israëls en Evert Bais

Medische stafleden Jan Hampe, Jan Delemarre, Sally van Coevorden, Emil van Slooten en Philip Rümke tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst ten huize van Jan Hampe in 1965
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Voorzitter van de medische staf Nico van Zandwijk, voorzitter van de directie Piet Borst en oud-voorzitter van
de medische staf Joop van Dongen ontvangen een exemplaar van de lustrumfoto van de staf in 1998
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Fons Balm, Jan Schornagel, Marion Burgers, Ronald Keus en Kees Hoefnagel ontvangen stafprijzen aan de voeten
van Goliath in het Amsterdams Historisch Museum (november 1995)

Anton Berns, Bin Kroon, Berthe Aleman, Fons Balm en Suzanne Bakker, winnaars van speciale stafprijzen tijdens
het feest van de medische staf in november 2002

Het feest van de staf wordt voor het eerst in de open lucht gehouden, mei 2012

De traditie van de stafborrels met eigen catering wordt voortgezet in Tiﬀany’s: Paul Baas snijdt de ‘Andes taart’ aan,
december 2013

Harry Bartelink, Frans Hilgers en Coen Rasch, winnaars van speciale stafprijzen tijdens het feest van de medische
staf in november 2004

Renato en Marianne Valdés Olmos tijdens de zomerborrel van 2014
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Een initiatief avant la lettre…
Het aantal vrouwen in de medische staf was tot de 80er jaren klein.

wordt al snel groter en de organisatie wordt overgenomen door Joke

De anesthesie werd geheel door dames bemenst, op andere afdelingen

Baars. Er zijn dan al te veel vrouwen om de groep thuis te ontvangen.

waren slechts enkele vrouwelijke stafleden: Marion Burgers bij de

Inmiddels is de aanduiding “minderheid” dan ook niet meer van

radiotherapie en Frieda den Hartog Jager bij de internisten. De HOD is

toepassing. In het begin van de 21e eeuw is voor het laatst een etentje

een mannenafdeling. Babs Taal, sinds 1982 in het AVL, neemt begin jaren

voor de vrouwelijke stafleden georganiseerd.

’90 het initiatief om eens per jaar met alleen de vrouwelijke stafleden
te gaan eten, de eerste keer is het een barbecue bij haar thuis. De groep
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Van links naar rechts: de chirurgen Houke Klomp, Hester Oldenburg, Marie-Jeanne Vrancken Peeters en longarts Wanda de Kanter tijdens de Open Dag gehouden op 12 oktober 2013. Inmiddels is het aandeel vrouwen in de medische staf
bijna 50%

Muziek en cabaret
vanuit de Medische Staf
Te midden van de talloze werkgroepen in het AVL neemt de ‘Muziekwerkgroep’

cellisten Taco Kooistra en Stefan Metz, alsmede de violist Peter Brunt geven een

een speciale plaats in. Mede gezien de diversiteit in de vakgebieden van de leden

concert met als muzikaal hoogtepunt: het beroemde duet ‘De Parelvissers’, maar

is dit bij uitstek een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers uit de

dan op twee zingende zagen.

Radiologie, Registratie-afdeling, Radiotherapie, Pathologie en Verpleegkunde.

Door de Cabaretgroep ‘Over de Rooie’ bestaande uit enkele medische stafleden

Deze amateur-musici spelen blokfluit, dwarsfluit, hobo, viool, altviool, cello

zoals de radiotherapeute Joke Letschert, de patholoog Wolter Mooi en cytoloog

en piano, aangevuld met zang. Zij spelen aanvankelijk alleen in huiselijke

Peter van Heerde worden vele hot topics in het AVL gehekeld in lied en acts

kring, maar later worden ook optredens in het AVL verzorgd, met name in de

over de toen (1988) al nijpende bezuiniging en de groeiende belangstelling

conversatieruimtes, het Restaurant en bij speciale gebeurtenissen ook in de

voor de multidisciplinaire (in ras Amsterdams ‘multidiesenietplèène’) aanpak.

Gehoorzaal. Patiënten kunnen even hun ziek-zijn vergeten, wanneer ze met

Verschillende succesvolle optredens werden verzorgd.

bed en al naar de Gehoorzaal gebracht worden om te genieten van de musici, die
bijvoorbeeld ‘die Forelle’ (zowel zang als pianokwintet) van Schubert voor hen
spelen.
Via de intercom speelt de nog zeer jonge, maar later zeer bekend geworden violist
Peter Brunt een recital, begeleid door Peter van Heerde.
Ook bij het afscheid van patholoog Jan Delemarre verzorgt de Muziekwerkgroep
een optreden met Hans Peterse (viool) en Peter van Heerde (orgel), in de schuilkerk
‘Onze Lieve Heer op Zolder’ in hartje Amsterdam.
Bij het afscheid van chirurg Joop van Dongen in 1995 speelt het ‘Pathologie trio’
bestaande uit Hans Peterse (viool), Wolter Mooi (cello) en Peter van Heerde (piano)
een stuk van Haydn in ‘Amadeus outfit’.
Een paar jaar later (1997) wordt de Gehoorzaal omgetoverd tot een top-muzikaal
centrum voor het afscheid van Peter van Heerde. Enkele befaamde musici, de
Antoni van Leeuwenhoek en dubbelganger (li.: René Bernards, re.: Jacques Neefjes) spreken hun schoonvader, resp.
aangetrouwde oom, Piet Borst toe bij zijn afscheid als Wetenschappelijk Directeur en Voorzitter van de Raad van
Bestuur, 1999
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Cabaretgroep ‘Over de Rooie’: Joke Letschert, Wolter Mooi, Ria Dubbelman en Paul Groen
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Marcel van Herk en Lambert Zijp, cabaret bij het afscheid van Harry Bartelink in 2007

Wolter Mooi , Peter van Heerde en Hans Peterse in Amadeus-outfit

Radioloog Paul Cohen met cello, en de radiotherapeuten Bart van Bunningen met viool en Marion Burgers met fluit
musiceren bij het afscheid van Klaas Breur, 1981

‘OVER DE ROOIE’ met toetseneur Peter van Heerde

Hans Peterse en Peter van Heerde.
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Jubilea en evenementen
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In de loop der tijden zijn er vele memorabele gebeurtenissen in het AVL geweest

bestralingsafdeling, is zij niet aanwezig bij de lustrumviering in 1963.

vaak met feestelijke bijeenkomsten en tentoonstellingen.

Er wordt een toneelstuk opgevoerd door stafleden van het instituut, gevolgd door

Het 25-jarig bestaan is niet in 1938 gevierd, maar pas op 17 januari 1940. Kennelijk

een grootse feestavond. Het jubileum wordt uitgebreid in de pers gememoreerd.

heeft men gerekend vanaf de opening van het ziekenhuis aan de Keizersgracht in

Met een tachtigtal patiënten wordt een boottocht door de Amsterdamse grachten

januari 1915 en niet vanaf 1913, het jaar van de oprichting van de Vereeniging Het

gemaakt.

Nederlandsch Kankerinstituut. Bovendien begint men in 1938 aan een verbouwing

Er is een tentoonstelling over het werk in het AVL. Aan de vooruitgang in de

van de kliniek aan de Sarphatistraat, zodat viering van een jubileum in dat jaar

behandeling van borstkanker worden twee extra Leeuwenhoekdagen gewijd.

ook niet erg opportuun is.

Op 22 april 1988 wordt het 75-jarig bestaan gevierd met een wetenschappelijk

De politieke toestand in Europa en ernstige oorlogsdreiging voor Nederland noopt

symposium in het RAI-congrescentrum, gevolgd door een openbare bijeenkomst

tot een sobere planning. Het is geen uitbundige viering van een jubileum. Tijdens

in aanwezigheid van Koningin Beatrix met een feestrede uitgesproken door de

de bijeenkomst in de aula van het AVL wordt niet alleen door sprekers vanuit

dichter Leo Vroman. Koningin Beatrix wordt rondgeleid over de tentoonstelling,

het instituut, de gemeente en regering, maar ook vanuit België een overzicht

die

gegeven van de resultaten bereikt in een kwart eeuw kankeronderzoek. De rede

tentoonstelling wordt daarna niet alleen naar het eigen gebouw overgeplaatst,

van Korteweg bij deze gelegenheid zal in het Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift

maar maakt ook een rondreis langs andere ziekenhuizen en kankercentra. Voor

verschijnen.

het eerst wordt een ‘open dag’ georganiseerd in het ziekenhuis, die vele bezoekers

Het 50-jarig jubileum wordt in 1963 wél uitbundig gevierd. Na de oorlog zijn de

trekt. Veel afdelingen laten hun apparatuur zien en geven overzichten van de

ontwikkelingen in behandeling en diagnostiek met sprongen vooruit gegaan.

behandelingsresultaten. Ook dit keer is er feest met een cabaretvoorstelling door

Mede daardoor zijn er grootse plannen voor de bouw van een modern ziekenhuis

medewerkers. Wederom bestaat er veel belangstelling van pers, radio en TV (o.a.

met researchlaboratorium. De staf is sterk uitgebreid en internationaal staat het

een interview met een aantal patiënten). Er wordt een speciale postzegel van

AVL in hoog aanzien. Men verkiest zelfstandig te blijven en voor de nieuwbouw en

75 cent gewijd aan dit jubileum en de medewerkers dragen nog lang de speciaal

huisvesting niet afhankelijk te worden van een universiteit.

ontworpen groene sweater of het witte T-shirt met een afbeelding van Antoni van

Het grote UICC-congres vindt dat jaar plaats in Amsterdam (in het Koninklijk

Leeuwenhoek.

Instituut voor de Tropen vlakbij de Sarphatistraat) mede om het AVL-jubileum

Andere bijzondere gebeurtenissen die worden gevierd, zijn de verhuizing naar het

te vieren; een aantal deelnemers wordt ontvangen door Koningin Juliana op

nieuwe gebouw in Slotervaart en de latere verbouwing aldaar. Bij de feestelijke

paleis Soestdijk. Omdat de Koningin kort tevoren (1961) reeds een bezoek heeft

opening van de nieuwe kliniek in 1973, waarbij Koningin Juliana aanwezig is, wordt

gebracht aan het instituut ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde

opnieuw een tentoonstelling ingericht, nu over het leven en werk van Antoni van

verschillende

aspecten

van

de

kankerbehandeling

toelicht.

Deze

Leeuwenhoek. Wanneer in 1979 het nieuwe laboratorium geopend wordt, weer in
aanwezigheid van Koningin Juliana, wordt dit luister bijgezet door een expositie
en een boekje ‘Geschiedenis van het Nederlands Kanker Instituut het Antoni van
Leeuwenhoekhuis’ geschreven door de chirurg Joop van Dongen. Bij de opening van
de nieuwbouw van de kliniek in 2004 wordt het 90-jarig bestaan van het Instituut
gevierd met o.a. een fraai boek over de geschiedenis van het AVL (‘De som van
zorg en onderzoek’ van Bas van Lier). Activiteiten van medewerkers leiden ook
tot vele tentoonstellingen van eigen werk of privéverzamelingen en tot andere
tussentijdse evenementen zoals concerten. Tentoonstellingen worden veelal ad
hoc door meer of minder formele tentoonstellingsgroepjes georganiseerd, waarbij
medewerkers van het Audiovisueel Centrum ontwerp en inrichting voor hun
rekening nemen.

Tentoonstelling bij het 50-jarig bestaan

Congres bij 50-jarig bestaan in 1963

Feestavond bij 50-jarig bestaan
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Catalogus tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek (1973)
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Speciale uitgaven

Verschenen in 1979 ter gelegenheid van de opening van het researchgebouw aan de Plesmanlaan, auteur J.A. van Dongen

Boek uitgegeven ter gelegenheid van negentig jaar NKI-AVL
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Personeelsbladen
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Wanneeer in 1961 de stafraad wordt gereorganiseerd met het doel de weten-

Wanneer in 1970 meer rubrieken worden toegevoegd, ondergaat het personeelsblad

schappelijke betrekkingen tussen de afdelingen te verstevigen, vindt men het

een naamsverandering en wordt het ‘Sarphati Journaal’ onder redactie van A.G.

belangrijk de medewerkers van het AVL goed te informeren. Dat betekent niet

van ’t Hoog, J.G. van der Velden en A.A. van der Gugten. Zij geven aan dat: ‘Het

alleen jaarlijks een verslag, maar ook wil men tussentijds informatie delen. Op 24

doel van het blad zal zijn een betere kommunikatie van de personeelsleden met

maart 1961 verschijnt daartoe het eerste nummer van het Mededelingenblad. De

elkaar en met de afdelingen zowel als met de directie.’ Niet alleen uitwisseling

redactie wordt gevormd door de geneesheer-directeur C.R. Post, de voorzitter van

op wetenschappelijk gebied, maar ook mededelingen, ingezonden stukken,

de stafraad P.J. Thung en medewerkster salarisadministratie L.E. Reine.

een vragenrubriek en een advertentierubriek zullen voortaan in het blad zijn

In dit blad worden niet alleen mededelingen gedaan over wetenschappelijke

opgenomen.

bijeenkomsten, stafavonden, Leeuwenhoekdagen, maar ook staan de namen van

In het blad staan ook delen van de correspondentie tussen de Directie en

wie in dienst is gekomen of vertrokken, er in vermeld. Berichten over geplande

een commissie van voorbereiding afgedrukt omtrent de oprichting van een

verbouwingen en de voorbereiding van de jubileumviering volgen.

personeelsraad. Er is in die tijd een nieuwe wet op de ondernemingsraden

De personeelsbladen blijken nu anno 2014 een welkome aanvulling op de

aanstaande. In het AVL leidt dat tot veel discussies, want er zijn grote verschillen

jaarverslagen bij het historisch onderzoek. Als detail vinden we dat er in 1961 een

van inzichten en standpunten over de vraag of er een Personeelsrtaad of een

Tafeltennisclub wordt opgericht, en dat dan ook de suggestie wordt gedaan om

Ondernemingsraad moet komen, en welke procedure gevolgd moet worden. En is

een personeelsvereniging op te richten.

er wel draagvlak onder het personeel?

In 1966 verschijnt het Mededelingenblad in een nieuwe opmaak en daar hoort

Voor de personeelsvertegenwoordiging worden gekozen: de radiotherapeut A.H.

een nieuwe naam bij: de ‘Loupe’. De redactiecommissie wordt gevormd door de

Tierie, die zich vanuit de artsengroep beschikbaar heeft gesteld en de statisticus

heren J.P. Persijn (hoofd klinisch laboratorium), A. Douw (portier), O.G.H. Lie

A.A.M. Hart uit de groep niet-verplegend klinisch personeel. Op 8 april 1971 wordt

(bibliothecaris), mw. G. Röpcke (biologisch onderzoeker) en zuster G.J. Rexwinkel.

de eerste vergadering onder voorzitterschap van Guus Hart gehouden. Guus, als

Later komt daar mw A.T.J. Veeren, hoofd huishouding, bij.

statisticus verbonden aan de afdeling radiotherapie, blijft tot aan zijn pensioen

Er wordt uitgebreid verslag gedaan over de komst van gasten uit Indonesië, acht

actief in de ondernemingsraad.

artsen en een bioloog, die een jaar in het AVL zullen verblijven. Er verschijnen

In 1975 is er een duidelijke verandering in het beleid. Het blad is niet langer

reportages over afscheidssymposia, maar er worden ook op uitnodiging van de

vanuit de directie geleid maar door de personeelsleden zelf. Dit eerste ‘echte’

redactie verhalen over afdelingen geschreven, zoals de glasinstrumentmakerij.

personeelsblad zal 10 jaar lang regelmatig verschijnen onder de naam ‘NKI –

Nieuws Kommentaar Informatie’. De redactie bestaat uit de verpleegkundigen
Laura Bruin en Marian van Diepen, de onderhoudschilder Piet Brusink, de
proefdierverzorger Dick van der Pijl en de statisticus Guus Hart.
In 1986 is er behoefte aan vernieuwing in de informatievoorziening. Het AvLLetin
verschijnt, geschreven met een creatieve typografie, zodat de naam ook als
Bulletin gelezen kan worden, het is ook maar één velletje papier. De jurist en
directiesecretaris, Maarten de Haas, is eindredacteur. Later zal dit blad voor de
korte mededelingen onder de titel NKI/AvLletin verschijnen.
Tien jaar later is er behoefte aan vernieuwing, inclusief de wens om in het blad
meer aandacht aan de geschiedenis te besteden. In september 1996 wordt gekozen
voor de naam Send-brief, naar de brieven van Antoni van Leeuwenhoek gericht
aan de Koninklijke Sociëteit in Londen. In 2002 verschijnt deze regelmatig tot
november 2008.
In 2009 verschijnt het nieuwe kwartaalblad met de titel Antoni, waar ook het
patiëntenblad Antoni’s Berichten in opgaat.
In het tijdperk van de nieuwe media maakt papier steeds meer plaats voor digitale
informatie op het internet. Ook het personeelsblad wordt aangepast en verschijnt
in 2010 als Send Alert uitsluitend nog in digitale versie gepubliceerd op Antonet,
het intranet, waardoor het personeel snel op de hoogte is van allerlei activiteiten.
Een kleine aankondiging met illustratie trekt de aandacht, waarna het volledige
artikel te lezen is via een doorkliksysteem. Snel kunnen inspelen op veranderingen
en actualiteit is een groot voordeel van de huidige informatietechnologie en de
webpublicaties die in de plaats gekomen zijn van de wekelijks, maandelijks of per
kwartaal verschijnende AVL-mededelingenbladen.
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Omslagillustratie: Ab Tulp
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Omslagillustratie: Ab Tulp

Henk Boot met een nogal onhandig opgehangen
telefoon

Statisticus Guus Hart, redacteur van het personeelsblad

Huisvesting,
van centrum naar west
Na de oprichting van de Vereeniging Het Nederlandsch Kankerinstituut in oktober

één dak. Een loopbrug verbindt de gebouwen van ziekenhuis en research. Al snel

1913 wordt in januari 1915 het Antoni van Leeuwenhoek-huis in gebruik genomen,

dient zich ook hier ruimtegebrek aan. Tijdelijke gebouwen bieden slechts voor

een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Reeds op 5 februari

korte tijd een oplossing voor huisvestingsproblemen. In 2004 opent Koningin

brengt H.M. Koningin-Moeder Emma en op 25 maart Z.K.H. Prins Hendrik een

Beatrix de nieuwbouw van het ziekenhuis, waarin de polikliniek, het beddenhuis

bezoek aan het ziekenhuis. Reeds in 1916 is het aantal patiënten zo toegenomen

en een grote afdeling dagverpleging zijn ingericht

dat er behoefte is aan uitbreiding, waartoe een dependance aan Prinsengracht

Nog steeds wordt ruimte gevonden voor uitbreiding op locatie, en groeit het

1011 in gebruik wordt genomen. In het NKI Jaarverslag van 1916 staat dit als

ziekenhuis uit tot een enorm gebouwencomplex waarbij de verschillende

volgt omschreven: ‘vandaar dat het huis Prinsengracht 1011 is gehuurd om voor

onderdelen, onderzoeksinstituut, ziekenhuis en gasthuis, één geheel vormen,

behandeling van loopende patiënten te worden ingericht; evenwel is dit huis pas

vergelijkbaar en overeenkomstig met de multidisciplinaire benadering van de

met 1 Mei 1917 beschikbaar. Het bestuur heeft echter een aanbod van bevriende

patiënten, waarbij onderzoek, behandeling en ondersteuning nauw met elkaar

zijde aanvaard, waarbij tot mei a.s. een gedeelte van het huis Rokin 73 tot dit doel

verweven zijn.

werd afgestaan.’

Voor de familie van patiënten die van ver komen, wordt het Gasthuis gebouwd

Het nieuwe Antoni van Leeuwenhoek-huis, het voormalige Militaire Hospitaal

in 1990. Dat voldoet zo goed dat ook hier uitbreiding nodig is. Die kan in 2000

aan de Sarphatistraat wordt op 25 september 1929 door H.M. de Koningin-Moeder

betrekkelijk eenvoudig gerealiseerd worden omdat bij de bouw al rekening was

geopend met in haar rede de woorden: ‘lk wensch U geluk, Mijnheer de Voorzitter,

gehouden met een extra verdieping.

dat men na overwinning van vele moeilijkheden in dit gebouw heeft kunnen
vereenigen een laboratorium en een kliniek met ziekenafdeeling naar de nieuwste
eischen ingericht.’
In 1973 verhuist het ziekenhuis naar het nieuwe gebouw aan de Plesmanlaan in
Slotervaart, speciaal ontworpen voor het AVL. Het laboratorium verhuist 6 jaar
later. In 1979 opent H.M. Koningin Juliana op 7 mei het researchgebouw aan de
Plesmanlaan. Eindelijk is er de ideale huisvesting: kliniek en wetenschap onder
Schets van de AVL-gebouwen
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Sarphatistraat 108, Antoni van Leeuwenhoekhuis, omstreeks 1970
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Keizersgracht 706, Antoni van Leeuwenhoekhuis, 1915

Johan Huizingalaan-Plesmanlaan, ca. 1980

Recreatieruimte Sarphatistraat

Koﬃekamer, Sarphatistraat

Leestafel in de centrale hal, Plesmanlaan, 2014

Glazen zaal indien niet in gebruik voor Creatieve Therapie of bijeenkomsten, 2014
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Kliniek van het AVL, zuidzijde; het research-gebouw en ook het Slotervaartziekenhuis zijn nog niet eens in
aanbouw (1973)
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Huisvestingsproblemen volgens E.A. van Slooten

Westzijde vanuit de lucht; goed te zien is het Gast-Huis omringd door groen op de voorgrond, oktober 2010

Huisvesting Radiotherapie
Op Keizersgracht 706 wordt de eerste bestralingsruimte in een tuinkamer ingericht.

Bij de nieuwbouw in Amsterdam-Slotervaart wordt de nieuwe bestralingsafdeling

Het eenvoudige bestralingsapparaat heeft een buisspanning van ca 100.000 volt.

ambitieus en modern opgezet met megavolttoestellen en bestralingssimulatoren

Het aantal bestralingen neemt snel toe en in 1916 zijn vier röntgentoestellen in

voor een efficiënte voorbereiding. Er is plaats voor 4 megavolt-toestellen, 2

gebruik, een deel daarvan staat opgesteld in een dependance radiotherapie op

simulatoren en 3 orthovolt-röntgentoestellen.

Prinsengracht 1011.

Bijzonder is het flexibele ontwerp van de megavolthal waarvan de muren bestaan

Wanneer het AVL in 1929 zijn intrek neemt in het voormalig Rijks Militair Hospitaal

uit los gestapelde betonblokken en de vloerconstructies demontabel zijn. Het

aan de Sarphatistraat komen in de bestralingsruimte 4 röntgentoestellen naast

gebouw wordt in 1973 ingericht met 2 lineaire versnellers, een Cobalt-apparaat

elkaar te staan. In die tijd lopen onbeschermde hoogspanningskabels langs het

en een experimentele neutronengenerator van Philips. In de jaren ’80 wordt deze

plafond naar de toestellen.

apparatuur geleidelijk vervangen en biedt het gebouw plaats aan vier lineaire

In 1938 worden polikliniek, behandelcentrum en de radiotherapie gemoderniseerd

versnellers.

en uitgebreid. Er komen gescheiden loopwegen voor personeel en patiënten, en

Het aantal patiënten dat in het AVL wordt behandeld, stijgt vrijwel ieder jaar. Ook

een wachtruimte waaruit de patiënten anoniem op nummer worden opgeroepen.

de bestralingsafdeling geraakt aan de grens van de capaciteit. Breur ijvert landelijk

Onderdeel van de uitbreiding is een grote bestralingsruimte met machinekelder.

voor capaciteitsuitbreiding en bereikt dat de Gezondheidsraad in 1984 hiervoor

Hierin wordt door Philips een experimenteel bestralingstoestel geplaatst,

een adviescommissie Radiotherapie instelt, waarin diverse stafleden van het AVL

waarmee röntgenstraling van 1 miljoen volt wordt opgewekt, de ‘millionair’.

zitting nemen. In 1988 wordt de uitbreiding met twee bestralingsruimten voor

Na de Tweede Wereldoorlog ontwerpt de radioloog Lokkerbol een nieuwe

lineaire versnellers en een derde simulator in gebruik genomen. In de loop van de

vleugel aan het behandelcentrum. De bestralingsafdeling krijgt hierin vanaf

jaren ’90 ontstaan opnieuw lange wachtlijsten en wachttijden worden onacceptabel

1953 de beschikking over afgeschermde kamers voor elk röntgentoestel, een

lang. Het hoofd van de afdeling, Bartelink, weet samen met collega’s via de NVRO

isotopenruimte en een megavolt-bestralingsruimte. Dan wordt ook moderne

(Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie) te bereiken dat de

röntgenapparatuur voor bewegingsbestraling in gebruik genomen.

overheid een uitbreiding van 40% van de landelijke bestralingscapaciteit toestaat.

In de megavoltruimte wordt in 1961 een unieke roterende Cobaltstraler

Het AVL breidt uit van 6 naar 10 megavolt-bestralingsruimten. Daarnaast worden

geïnstalleerd, gebouwd naar het ontwerp van Lokkerbol. Op dit toestel wordt

twee krachtige ComputerTomografie (CT) scanners geplaatst die ook door de

de stralenbundel gericht onder geleiding van röntgen-doorlichting met

afdeling radiodiagnostiek worden gebruikt. CT-beelden vormen de basis bij de

beeldversterking en beeldbuis (BV-TV).

uitwerking van bestralingsplannen. Treatment planning wordt uitgebreid tot
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25 werkstations. Voor de researchgroep van het cluster radiotherapie wordt een
tweede verdieping gebouwd.
In de 10 megavolt-bestralingsruimten worden vanaf 2002 nieuwe lineaire
versnellers geïnstalleerd, uitgerust met apparatuur voor beeldgeleide bestraling,
zoals elektronische portal imaging en cone beam CT met röntgenstraling.
In 2013 opent het AVL een nevenvestiging bij het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp
als uitbreiding van de bestralingsafdeling. Deze afdeling wordt voorzien van twee
moderne versnellers met beeldgeleiding. Hier wordt dezelfde hoogwaardige en
deskundige zorg geboden als in het AVL in Amsterdam.

Bestralingsruimte in het AVL aan de Keizersgracht, in gebruik van 1915 tot 1929
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Nieuwe bestralingsafdeling aan de Sarphatistraat, op de voorgrond de megavoltruimte, 1953

Bestralingsruimte Sarphatistraat 106, in gebruik van 1929 tot 1953

Het nieuwe megavoltgebouw, 1973

Sousterrain Keizersgracht 706

NKI-AVL begane grond, na verbouwing ‘nieuwbouw op locatie’ van 2000 - 2005
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Art Deco-ingang van de polikliniek en de radiotherapie aan de Sarphatistraat, 1938

Ingang van de nevenvestiging van de Radiotherapie van het AVL in Hoofddorp, 2013

Interieur van de bestralingsruimte van de experimentele neutronengenerator, 1976

Bestralingsruimte met beeldgeleide lineaire versneller in de nevenvestiging van het AVL in Hoofddorp, 2013

Behandelkamers
en verpleegafdeling

tijd moet zijn. Voor de veelal van ver komende bezoekers is het echter een groot
voordeel te kunnen kiezen in bezoektijden op gevaar af dat de patiënt net voor
een onderzoek wordt opgehaald. Op de Intensive Care zijn de bezoektijden iets
beperkter, van 16.00 - 20.00 uur, maar daar kan van worden afgeweken in overleg
met de verpleegkundige.
De verpleegafdelingen hebben een indeling naar tumorsoort en behandeling;

Aan de Sarphatistraat zijn de kamers voor patiënten klein met een serre waar het

zo zijn er de Mamma-, Melanoom-, Sarcoomafdelingen en de Hoofd-hals-,

dagverblijf voor de lopende patiënten is, ingericht met een paar tafels en rieten

MDL-, Thorax-, Urologie- en Gynaecologie-afdelingen en een afdeling voor het

stoeltjes. De bovenste etage is bestemd voor 31 inwonende verpleegsters. Bij de

toepassen van radioactieve therapie. Binnen de Interne afdeling zijn er kamers

nieuwbouw aan de Plesmanlaan in 1973 wordt meer rekening gehouden met de

voor het geven van fase-I-experimentele middelen en het geven van hoge

privacy van patiënten. Er komen geen grote zalen met 30 bedden zoals in die tijd

dosis chemotherapie met stamceltransplantatie, of combinatiebehandeling

heel gewoon is, maar kamers voor 2 of 4 patiënten. Ook bij de nieuwbouw op

van chemotherapie en radiotherapie. Ook de palliatieve zorg krijgt steeds meer

locatie in 2003 wordt de verpleegafdeling volgens een nieuw concept ontworpen.

aandacht.

De privacy blijft belangrijk; nu zijn er alleen maar kamers voor 1 of 2 patiënten,

Er zijn momenteel 150 bedden. Dit lijkt een laag aantal, maar voor een ziekenhuis

met eigen douche en toilet, waarbij de bedden verspringend tegenover elkaar

met alleen kankerpatiënten is dit middelgroot. Bovendien worden steeds meer

staan om een rustige omgeving te creëren. Een totaal nieuw aspect is de ‘hotel-

behandelingen gegeven in dagbehandeling.

functie’ op de afdeling. Er is een speciale kleine keuken met zitje, de pantry, waar
een patiënt buiten de gewone uren iets te eten kan bestellen. Zo wordt rekening

Dagbehandeling

gehouden met de behoeften na operatie of chemotherapie.

De dagbehandeling begint met het geven van chemotherapie. In de jaren ’80 heeft

De laatste jaren zijn er ook andere faciliteiten op de kamers bij gekomen; naast

de cytostaticapoli twee bedden en één comfortabele stoel. De verpleegkundige

telefoon, radio en TV, is er ook toegang tot het internet via een vrij beschikbare

bereidt daar de cytostatica voor, die door een internist worden toegediend. Deze

wifi verbinding, zodat de eigen tablet of laptop gebruikt kan worden.

kleinschalige afdeling is al snel te klein en verhuist naar een nieuwe locatie in

Een andere opvatting betreft het bezoekuur. In de vroege periode van de

het tijdelijke poligebouw op hetzelfde terrein. De verpleegkundigen krijgen meer

ziekenhuizen is het bezoekuur beperkt tot twee keer per dag een uur, zoals de

bevoegdheden, zoals het zelf prikken van een infuus. Vanaf 2003 is er een eigen

naam ook aangeeft. Na dat uur komt de verpleegster langs met de mededeling:

vleugel. Anno 2014 is het aantal dagbehandelingsbedden uitgegroeid tot dertig.

‘Wil het bezoek afscheid nemen?’ In de loop van ruim 20 jaar is dat een stuk

Nu bereiden apothekers assistenten de chemotherapie in een speciale ruimte,

langer geworden, meestal een groot deel van de middag en anno 2014 is het van

en dienen de verpleegkundigen de cytostatica toe in plaats van de internist. Ook

14.30 - 19.30 uur. Dat leidt soms tot de misvatting dat het bezoek er ook al die

werken er gekwalificeerde verpleegkundig specialisten die naast het toedienen
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van chemotherapie ascitespuncties doen en een deel van de medische zorg tijdens

ruim, maar in de Sarphatistraat moet steeds meer gewoekerd worden met de

het verblijf van de patiënt voor hun rekening nemen. Er verblijven ook patiënten

beschikbare ruimten en zijn vooral de operatiekamers uiteindelijk van een

na kleine operatieve ingrepen die op dezelfde dag van de ingreep weer naar huis

minimale omvang. Ook aan de Plesmanlaan ontstaat al snel weer een ruimtegebrek.

kunnen gaan.

In de laatste decennia neemt de behoefte aan behandelruimten sterk toe door

Elke patiënt heeft de beschikking over een ‘bedside terminal’ met aansluiting

veel meer behandelmogelijkheden, sterke verkorting van de opnameduur en de

voor radio, televisie en internet. De terminal wordt door de verpleegkundigen

forse toename in dagbehandelingen. Dit geeft ook een sterke impuls tot alwéér

gebruikt om in het elektronisch patiëntendossier te werken.

vernieuwen en uitbreiden in 2014 van het ziekenhuis met meer operatie- en

Overeenkomstig de nieuwe tijd zijn de openingstijden van de dagbehandeling

behandelkamers, nauwelijks 10 jaar na de eerste grote uitbreiding in 2004 van het

uitgebreid naar de vroege avond, zodat de afdeling nu open is van 7.00 uur tot

complex aan de Plesmanlaan in Slotervaart.

20.00 uur, terwijl dat vroeger van 8.30 tot 17.00 uur was. Per dag worden er
gemiddeld 70 tot 90 patiënten behandeld met chemo- of immunotherapie.

Poliklinisch behandelcentrum wordt
onderzoek- en behandelcentrum

De Radiologie heeft een centrale rol in het ziekenhuis. Het beeldvormend
onderzoek is belangrijk bij het stellen van de juiste diagnose, het bepalen van een
passende behandeling en het controleren van het effect van een behandeling.

Een heel scala aan verschillende endoscopieën door MDL-artsen, longartsen

De radiologen en radiodiagnostisch laboranten van de afdeling Radiologie zijn

of urologen vindt hier dagelijks plaats. Het arsenaal is uitgebreid van puur

zeer gespecialiseerd. Zij werken nauw samen met de medewerkers van andere

diagnostisch naar therapeutisch inclusief de mogelijkheid tot het geven van

specialismen. De mogelijkheden zijn de laatste decennia enorm toegenomen zowel

narcose door middel van een infuus met propofol onder de verantwoordelijkheid

op het gebeid van diagnostiek, alsook op het gebied van therapie. Het doen van

van de anesthesiologen. Ook de radiotherapeuten komen hier geregeld vanwege

diagnostische puncties onder echo en CT is al enkele decennia in gebruik, maar

het geven van brachytherapie. Voor deze inwendige bestraling brengt de MDL-

daarnaast zijn de mogelijkheden van de invasieve technieken zoals embolisatie,

arts een katheter in en de radiotherapeut zorgt voor de juiste bestralingsdosis, bv

en radiofrequente ablatie (RFA) ontstaan. Daarom heeft ook de radioloog een

bij het slokdarmcarcinoom.

eigen polispreekuur gekregen, waar hij een patiënt kan beoordelen voor een

Kleine chirurgische ingrepen worden hier ook verricht, door alle heelkundige

bepaalde behandeling, uitleg kan geven en de follow-up kan verzorgen. Er is een

disciplines. Tevens worden zenuwblokkades gegeven door de anesthesiologen/

nauwe samenwerking met chirurgen en anesthesiologen en een goed overleg met

pijnartsen.

de verwijzend specialist.

Operatiekamers
In het eerste ziekenhuis op de Keizersgracht zijn de behandelkamers nog zeer
384

Radiologie-afdeling

Ziekenhuiskamer, vrouwenafdeling, Keizersgracht, ca. 1920
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Polikliniek/behandelkamertjes, Sarphatistraat, ca.
1950
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Patiëntenkamer Sarphatistraat, ca. 1950

Gang langs de polikamers, oudbouw Plesmanlaan,
ca. 1980

Operatiekamer, Plesmanlaan, 1976

Patiëntenkamer Plesmanlaan, ca. 1980

Uroloog met Dorien Wijkmans en Mieke Crooijmans (re) in de endoscopiekamer, Plesmanlaan, rond 2000

Bestralingsruimte in de dependance op Prinsengracht 1011, in 1916

Intensive Care ruimte, Plesmanlaan, negentiger jaren
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Huisvesting, nieuwbouw
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Artist impression noordzijde AVL, uitbreiding pathologie en revalidatiekliniek

Artist impression nieuwe hoofdingang AVL

Fietsenstalling sinds 2007

Artist impression van de nieuwe parkeergarage (ingebruikname 1 september 2014) aantal extra
parkeerplaatsen: 1196
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The making of…
Na de herdenkingsdienst voor chirurg Emil van Slooten begin 2010 halen

Bij de taakverdeling wordt duidelijk dat het beter gaat als er in duo’s gewerkt kan

medewerkers en oud-medewerkers herinneringen op en ontstaat het idee om

worden. De chirurg Joop van Dongen, de internist Joke Baars en de patholoog

in het fotoarchief van het AVL te duiken en belangrijke visuele momenten te

Peter van Heerde worden gevraagd het team te komen versterken en vanwege

selecteren en voor hergebruik toegankelijk te maken.

het te verwachten redactionele en tekstuele werk wordt ook internist Babs Taal

Het Bestuur Medische Staf (BMS) neemt dit idee over en ziet een mogelijkheid om

gevraagd. In een latere fase komt electrotechnicus Henk van der Gugten bij de

er een geschenk voor de Raad van Bestuur van te maken, dat tijdens de viering

groep voor bijdragen over de geschiedenis van de radiotherapie, waarmee hij in

van het 100-jarig bestaan van het AVL in het jaar 2014 aangeboden kan worden.

het kader van het project HistoRad (www.historad.nl) al geruime tijd bezig is.

Eerdere geschenken van de Medische Staf zijn: het holografisch kunstwerk
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aangeboden bij het afscheid van wetenschappelijk directeur Piet Borst in 1999, en

Hoe verder?

het beeldje ‘Raam van inzicht en uitzicht’ van Emil van Slooten, aangeboden in

Na overleg vindt de groep het een goed idee om 100 onderwerpen in historisch

2004 bij de opening van het vernieuwde ziekenhuis.

perspectief uit te werken vanuit een klinisch standpunt. Het doel is een kort en

Het BMS vraagt Suzanne Bakker (wetenschappelijk bibliothecaris) en Renato

bondig en niettemin goed overzicht in de ontwikkeling van de kankergeneeskunde

Valdés Olmos (nucleair geneeskundige) de AVL-geschiedenis in beeld te brengen.

in het AVL te geven, opdat de jongere generatie zich een beeld kan vormen van

Zij vormen met enkele (oud)stafleden een kleine multidisciplinaire werkgroep. Bij

de geschiedenis. Het blijkt een moeizame opzet. Er ontbreekt veel materiaal uit

aanvang zijn leden van deze werkgroep: de patholoog Jan Delemarre, de chirurg

bepaalde periodes, soms gaan ontwikkelingen schoksgewijs en niet tegelijk in de

Bin Kroon, de internist Philip Rümke en natuurlijk Martin Lomecky van het

verschillende disciplines.

Audiovisuele Centrum (AVC). Om de beelden uit de geschiedenis te presenteren

Gezien het multidisciplinaire karakter van de behandelingen, vanaf het begin

wordt gekozen voor een serie thema’s, elk afzonderlijk bestaande uit een selectie

zo karakteristiek voor het AVL, komt de nadruk op de thema’s te liggen, waarbij

aan foto’s met korte teksten en enkele persoonlijke annotaties. Deze thema’s

innovatie voorop staat en de rode draad zal zijn. Thematische lijnen worden

zouden als tentoonstellingspanelen gepresenteerd kunnen worden, maar ook als

voorgesteld, zoals ‘Effectief en veilig’ en ‘Van grof naar fijn’ of ‘Hoop en

bladerboek uitgevoerd kunnen worden, hetzij gedrukt, hetzij in digitale vorm. In

teleurstelling’ dan wel ‘Het delen van kennis’ of de voor het AVL kenmerkende

ieder geval wordt het heel anders van opzet dan het boek ‘De som van zorg en

‘Personal touch’, waaronder tegenwoordig niet alleen de persoonlijke aandacht

onderzoek’ dat is uitgegeven bij het 90-jarig bestaan. Al snel blijkt dat het veel

valt, maar ook de ‘personalized medicine’ op grond van DNA-profielen.

werk zal zijn om de thema’s uit te werken en het beeldmateriaal te selecteren.

Uiteindelijk blijft het lastig de vele facetten tegelijkertijd te belichten, maar

per onderwerp, per paneel, worden beelden geselecteerd en woorden gezocht
indachtig de genoemde thematische lijnen.

Hoe gaat het materiaal gepresenteerd worden?
Veel wordt ook gediscussieerd over de vorm en het formaat. Wordt het een
eenmalige of een blijvende tentoonstelling, wandversiering of fotoboek? Voor wie
is de informatie bedoeld, slechts voor stafleden of voor alle AVL-medewerkers
of ook voor mensen van buiten het ziekenhuis? Kan de inhoud op de website van
het ziekenhuis komen? Hoe gaan we dat up-to-date houden? Alles hangt samen
met geld en tijd, met name voor een professionele opzet en uitvoering. Er blijken
weinig middelen beschikbaar gesteld te worden zodat uiteindelijk wordt gekozen
voor een vorm in één relatief simpel digitaal formaat dat als basis kan dienen voor
een elektronische én gedrukte versie van een boek. ‘Innovatie in het AVL door de
jaren heen’ blijft de rode draad: kunnen we op een nieuwe manier de geschiedenis
openbaar maken en behouden voor de generaties na ons? Een nieuwe mogelijkheid

Glasplaat met ets van Paul Huf, eerste cadeau van de medische staf ter gelegenheid van de opening van het ‘Piet
Borst auditorium’, 1999

om kennis voor iedereen toegankelijk te maken is het internet. Dat kan op de
eigen website van het AVL, toegankelijk voor iedereen, of het besloten Intranet.
In de afrondingsfase zijn we in contact gekomen met de mensen van Wikipedia.
Het 100-jaar boek kan een goede basis zijn om hieraan mee te werken, zodat dit
document als tijdsbeeld van de oncologie toegankelijk wordt voor de huidige
generatie en behouden blijft voor de toekomst.

‘Raam van inzicht en uitzicht’. Emil van Slooten. Tweede cadeau van de Medische Staf, ter gelegenheid van de
ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis, 2004
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Hoe zijn we aan de slag gegaan?

daarop krijgen we gelukkig meteen antwoord met aanvullingen, veranderingen

Na het kiezen van de titels van de bladzijden die we ‘panelen’ zijn gaan noemen,

en vaak ook fotomateriaal. Na de aanvankelijk geringe reacties op onze herhaalde

hebben we deze verdeeld over de duo’s van de werkgroep. Eerst hebben we zelf

mails neemt het project een zeer positieve wending met veel medewerking.

een aantal panelen gemaakt met foto’s en teksten. De chirurgen Bin Kroon en

Al die informatie, uit diverse hoeken en van vele kanten afkomstig, komt tenslotte

Joop van Dongen zijn daarin de voortrekkers. Een voorbeeld van hun werk

bij de eindredactie: de teksten bij Suzanne en Babs, de foto’s bij Martin. Renato is

hebben we gestuurd naar de hoofden van afdelingen met het verzoek een tekst

heel creatief niet alleen in het verzinnen van titels voor de hoofdstukken en het

van maximaal 300 woorden te sturen en vooral veel foto’s, liefst van personen

ontwerp van een flyer, maar ook in het contact met het BMS en het regelen van

tijdens het uitvoeren van hun werk. In de archieven zijn veel foto’s te vinden van

een professionele vormgever (Giel Cobben).

afscheidsfeestjes, maar weinig van de werkzaamheden. Dat is de laatste jaren

Als op het laatste moment blijkt dat sommige medewerkers die veel hebben

wel veranderd. Met de mobiele telefoons en andere media worden vaker dan ooit

betekend voor het AVL, niet in de thema’s terecht zijn gekomen, haasten

foto’s gemaakt op het werk en tijdens congressen. Helaas is de kwaliteit daarvan

Suzanne en Babs zich om een tekst te maken. Er worden tot op het laatst mails

vaak niet voldoende voor ons boek.

gestuurd of telefoontjes gepleegd om details te verifiëren of foto’s op te sporen.

Op het verzoek om informatie en medewerking, per mail verspreid via het BMS, is

De jaarverslagen blijken veel informatie te bevatten en soms zijn ze te lezen als

buitengewoon weinig respons binnengekomen. Het aansporen van medewerkers

een spannende roman, zodat we ons een Sherlock Holmes voelen op zoek naar de

om hun verhaal te vertellen, is lastig gebleken. Uiteindelijk hebben we in de

echte geschiedenis van het AVL. Allerlei onderwerpen blijven nog onderbelicht.

laatste fase vele interviews gehouden om toch aan informatie te komen. Dat zijn

Een vrouwelijk amanuensis bij de start van het ziekenhuis, een inwonende

geweldige gesprekken geweest. Het enthousiasme, het familiegevoel, het ís er

vrouwelijke arts-assistent in die beginjaren, het is zomaar een onderwerp waaruit

gewoon nog. Maar er zijn zoveel meer dingen te doen, patiënten gaan altijd voor

het vooruitstrevend karakter van het ziekenhuis blijkt. Of het persoonlijke verhaal

en dan zijn er nog de vele commissies, de vergaderingen over samenwerking en

waarmee alles begint, zoals bij De Bussy; of de fondsenwerving in het hele land,

mogelijke fusies, noem maar op. Tijdens de interviews blijkt het ook weer heel

met comités in alle provincies met hun talloze vrijwilligers die worden genoemd

gewoon om nog snel even een andere collega bij het gesprek te halen, net als op de

in die jaarverslagen.

poli bij het overleg over een patiënt. Veel medewerkers brengen daarna spontaan

Hoe houden we nog bij hoe we vorderen. Suzanne houdt een raamwerk met

hun collectie zuinig bewaarde folders of foto’s naar Martin Lomecky van het AVC

kleurencodes bij in de dropbox, waar steeds de laatste versie te lezen is. Martin

om te digitaliseren.

maakt zijn overzicht van foto’s waar de tekst in gekopieerd wordt. Dagen, weken,

Tijdens de vergaderingen zijn ook onze eigen fotoalbums tevoorschijn gekomen

maanden zitten we in de bibliotheek, in de hal of bij het inmiddels verhuisde AVC.

om toch nog nét die ene foto te laten inscannen. We bellen oudgedienden

Soms lijkt het vakantie, wanneer we in het zonnetje op de fiets richting AVL gaan,

thuis om fotomateriaal op te zoeken. Er komen rapporten van adviesraden en

brood mee, een paar koffiepads en een karton melk in de tas. Gestaag vordert het

patiënteninformatieboekjes binnen. Een andere methode die effectief blijkt te zijn

werk, zoals ‘taartpunten’ van Suzanne laten zien; soms geeft ook een echte taart

om informatie te verkrijgen, is het maken van een opzetje over een onderwerp;

inspiratie.

Wanneer moet het klaar zijn?
Lange tijd blijft het onduidelijk wat de datum van de viering van het eeuwfeest
zal zijn: 10 oktober, in 1913 de datum van de oprichtingsvergadering van de
Vereeniging het NKI, of 19 januari, de datum in 1914 van de Koninklijke goedkeuring
der statuten. Of moet het 14 maart zijn omdat dan in 1914 de eerste algemene
vergadering wordt gehouden. Op 16 april 1914 begint de geldinzamelingsactie, op
5 mei komt het voorstel om het pand aan de Keizersgracht aan te kopen en op 10
juli 1914 wordt besloten om de naam Antoni van Leeuwenhoek-huis te gebruiken.
Of wordt 100 jaar pas gerekend vanaf 17 januari 1915, wanneer de eerste patiënten
behandeld worden in de kliniek.
Er is veel tijd nodig geweest om geld in te zamelen en het vroegere bankgebouw
geschikt te maken voor de functie van ziekenhuis. Zo is er ook nu veel tijd nodig
om uit de vele duizenden een bruikbare en hanteerbare selectie foto’s te maken.
Een voorschot op het boek en tevens vuurproef voor het werk van de groep, is het
samenstellen van een aantal tentoonstellingspanelen die onder de titel ‘Het AVL
Toen en Nu’ worden gepresenteerd tijdens de Open Dag, op 12 oktober 2013.

Vormgever Giel Cobben (rechts) ontvangt van Renato Valdés Olmos de eerste versie van het boek Het AVL Toen en
Nu op 23 september 2014

Werkgroep BMS-cadeau AVL100, v.l.n.r.: Martin Lomecky, Bin Kroon, Joop van Dongen, Philip Rümke, Renato Valdés Olmos, Babs Taal, Henk van der Gugten, Peter van Heerde, Suzanne Bakker, Joke Baars.
Op de geprojecteerde foto: (achterste rij, staand) mej. Lintner, J.P. ter Maten en C. Orbaan; (tweede rij) G.F. Gaarenstroom, S. Keizer, I.H. Kuijjer, en H. T. Deelman; (voorste rij) Willemien van Driel, Sjaak Burgers, Floris Pos en Houke Klomp
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Tenslotte
Het oorspronkelijk plan van de werkgroep en het BMS is om het boek tijdens het

specialisten, maar die kunnen niet zonder de medewerking en inbreng van de

AVL-personeelsfeest in mei 2014 in de Beurs van Berlage aan te bieden. We komen

verpleegkundigen, de arts-assistenten, de secretaresses, de receptionisten,

in tijdnood maar zetten alles op alles om het boek op tijd af te kunnen hebben. Als

laboranten, medewerkers van de civiele dienst (en vele anderen).

opeens in januari 2014 het bericht komt dat de organisatie geen tijd inruimt om

Maar ook de fondsen van het KWF en nog zovele grants voor onderzoek zijn

het boek op het feest aan te bieden, wordt in overleg met het BMS besloten de

onmisbaar. Alles is terug te voeren naar de motivatie binnen het AVL om de strijd

directie uit te nodigen voor het staffeest in september 2014 en dan het geschenk

tegen kanker aan te gaan: de patiënt met kanker staat centraal, zoals steeds

aan te bieden.

terug te lezen is in de jaarverslagen. Ook nu nog is alles in het AVL georganiseerd

De werkgroep had graag enkele duizenden exemplaren willen laten drukken

rondom de patiënt, die meedoet met onderzoek, zich in vertrouwen overgeeft aan

om bijvoorbeeld als kerstgeschenk aan alle werknemers van het AVL te kunnen

nieuwe behandelingen en zich gesteund weet door velen in het AVL.

geven, zij wordt hierin van directiewege echter niet gesteund. Maar de velen die

Kortom: wij, de redactie, hebben ons een beeld kunnen maken van de klinische

met ons, de samenstellers, de meerwaarde ervan zien, kunnen – geheel in lijn met

ontwikkelingen tijdens een eeuw kankerzorg in het AVL. Hopelijk is het ons gelukt

deze tijd – via ‘crowdfunding’ bijdragen en één of meer exemplaren verkrijgen. Op

voor de lezer de spectaculaire innovaties van de laatste decennia begrijpelijk samen

deze wijze wordt het mogelijk om het boek tóch te laten drukken.

te vatten en in historisch perspectief te plaatsen. ‘Het AVL: Toen en Nu’ een eeuw

Bijna vier jaar werk is er in het boek gestoken. Van de werkgroepsleden zijn er

oncologisch erfgoed, voor het nageslacht gevangen in visuele momenten.

inmiddels weer drie met pensioen, zodat er nog maar één in actieve dienst is. De
bijzondere capaciteiten van een ieder blijken duidelijk gedurende het traject van
de totstandkoming van het boek. Het aanhouden om informatie te verkrijgen, het
uitwerken van alle details, het samenwerken over disciplines heen, de persoonlijke
benadering, het enthousiasmeren van anderen, het zijn dezelfde eigenschappen
die bij het werken in het AVL van cruciaal belang zijn en blijven.
De ‘deadline’ komt er aan, we moeten stoppen. Er is nog zoveel informatie, zoveel
mensen die maar kort zijn genoemd, zoveel mensen die minder zijn geciteerd,
zoveel mensen die straks veel gaan betekenen voor het AVL en voor de oncologie
in Nederland. Dit document is eigenlijk een begin van het opslaan van belangrijke
stappen die in het AVL genomen zijn bij de bestrijding van kanker; het is een
moment om ons te realiseren wat bereikt is, wie er allemaal aan meegewerkt
hebben en waar we naar toe gaan. De nadruk ligt hier op het AVL en de medisch
394

Suzanne Bakker en Joke Baars

Renato Valdés Olmos en Philip Rümke

Babs Taal en Peter van Heerde

Martin, Bin en Joop bekijken fotoboeken, Peter overlegt met Henk

Philip, Suzanne en Joke bekijken een website; Babs en Peter beoordelen de opmaak van één van de panelen
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Redactie (v.l.n.r.): Martin Lomecky, Babs Taal, Henk van der Gugten, Suzanne Bakker en Renato Valdés Olmos (staand); Jan Delemarre, Bin Kroon, Joke Baars, Joop van Dongen en Peter van Heerde (zittend); inzet: Phillip Rümke
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Bijdragen voor het boek ‘Het Antoni van Leeuwenhoek
Toen en Nu, een eeuw visuele momenten toegelicht’
zijn ontvangen van:
E.J. Aartsen

W.J. van Driel

H.M. Klomp

J.J. Schoo

BPM Medica, uitgever van Medische Oncologie

W. van Amsterdam

F.H. van Duijnhoven

K. Koek

J. Schulkes-van der Pol

NIOD

P. Baas

K.M. (T.) Efthymiou

C.M. (T.) Korse

T.N.M. Schumacher

Nusse Lab

S.L. Bakker

C.G. Figdor

R. Kröger

P.F.E. Schutte

Stadsarchief Amsterdam

G.E. Balm-Boeijinga

H.R. Franklin-Gibson

B.K. Kroon

G.P.C. Simonetti

Studio André Ruigrok

E. Barendsen

K. Glasbergen

C.A.H. Lange

G.W. van Slooten

Universiteit van Amsterdam, beeldbank

G.G.M. (H.) Bartelink

E. Gortzak

R. van der Laarse

M. van Slooten

J.J. Battermann

P. Gravestein

T. Langelaan-van Eeghen

E. Stolwijk

A.C. Begg

L.M. Gualthérie van Weezel

F.E. van Leeuwen

M. Stuiver

J. S.A.Belderbos

R. Haas

B.J. Mijnheer

I.B. Tan

R. Beniers

F. Hampe

S. Mook

H. van Tinteren

I.S. Benne

G. (R.) van der Heide-Schoon

M. de Mots

M. Valdés Olmos

R. Bernards

M. Hellendoorn

P.M. Nederlof

C. Veen

E.M.A. Bleiker

Th.J.M. Helmerhorst

J.J. (S.) Neefjes

J. van der Veen

P. Borst

J.J.M. Henneman

O.E. Nieweg

T. van der Velde

I.A.D. Bruinvis

M.B. van Herk

L. Overbeek-Ruijgrok

M.L.F. van Veldhuysen

I. Buiter

F.J.M. Hilgers

F.J. Pos

I. Veldman

H. Büller

M. Hoornweg

G.N. Relyveld

M. Verheij

B.N. van Bunningen

S. Horenblas

H. te Riele

B. Vos

J.A. (S.) Burgers

F. Hoving-Porte

C. van Rosmalen

I. van der Werf-Huisman

F. van Coevorden

A.D.R. Huitema

N.S. Russell

F. van Wijck

F.S.A.M. van Dam

A.R.M. Jagt

E.J.Th. Rutgers

W. Zwart

O.A. (B.) van Dobbenburgh

W. de Kanter

J. H.M. Schellens

en dan nog de vele collegae die namen en andere
details voor ons opgezocht hebben; het zijn er te
veel om ze allemaal te vermelden

Belangeloze financiële steun werd ontvangen van
een tiental anonieme gulle gevers alsook van de
afdeling Radiotherapie, A.L.M. Luts, A. FiooleBruining en J.H. Schornagel.
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