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Nieuwe collega
Maaike Vinkenburg (44) zorgt ervoor dat
nieuwe medische producten sneller beschikbaar komen. Ze is kort geleden begonnen als
projectleider productontwikkeling op de
afdeling Heelkunde.
Wat houdt je werk in? Ik organiseer de ontwikke
ling van nieuwe klinische producten, zoals nu
een stof om tumoren aan te kleuren. Dat doe
ik momenteel bij Heelkunde voor het image
guided surgery-programma, maar in de toe
komst zou ik ook bij andere projecten betrok
ken kunnen worden om het realiseren van een
product te stroomlijnen. Het is heel nieuwe
rol, waar duidelijk behoefte aan was binnen
het LUMC.

ken bij het ontwikkelen van klinische produc
ten. Ik kan tijdig de juiste vragen stellen en
processen hopelijk versnellen.
Wat valt je op aan het LUMC? De mensen die ik
tot nu toe ontmoet heb zijn toegewijd en ener
giek. Fijn om mee samen te werken. De lijnen
zijn kort, maar de afstanden die je loopt niet
altijd. Op mijn derde werkdag heb ik met een
stappenteller bijgehouden hoeveel ik liep: die
dag wel tienduizend stappen!
Wat doe je in je vrije tijd? Ik hou van hockey en
hardlopen, en maak muziek. Bij de vieringen
op zondag in het LUMC kun je me soms harp
horen spelen. (RH) ■

Wat is je achtergrond? Ik heb Biofarmaceutische
Wetenschappen gestudeerd en ben gepromo
veerd. Daarna heb ik een aantal jaar als weten
schapper bij Unilever gewerkt. De laatste der
tien jaar houd ik me meer met het managen
van projecten bezig. Zo heb ik bij Octoplus
met plezier een lab geleid en heb veel geleerd
als kwaliteitsmanager. Tot voor kort werkte ik
bij Crucell als projectleider aan de ontwikke
ling van een vaccin tegen hiv.

Irene van Vliet is chef de (poli)clinique Psychiatrie

Liever een gebroken been

“Had ik maar een gebroken been”, verzuchtte een patiënte toen we het
hadden over haar depressie en de last die ze ervan had. “Een been in het
gips, dat ziet een ander tenminste. Dan houden ze rekening met je, geven
je een zitplaats in een volle bus en dragen je boodschappen. Bij een
depressie ziet een ander niet hoe rot je je voelt. En mensen snappen het
ook niet. Je hebt toch alles wat je nodig hebt: een lieve partner, aardige
vrienden, een huis, werk. Alsof ik het expres doe. En dan dat vragen en
wroeten; er moet toch een reden zijn? En anders moet het wel door een
zwak karakter komen.”
Dat laatste kan ik tegenspreken. Wist u dat Churchill last had van ernstige
depressies, en president Lincoln van de VS ook? Niet bepaald mensen die
je als zwak zou typeren. In Nederland heeft een op de vier mensen ooit in
zijn of haar leven last van een psychiatrische aandoening, zoals een
depressie, fobie, psychose, ADHD of verslaving. Jaarlijks zijn er 800.000
mensen die een depressie doormaken. Er wordt wereldwijd veel onderzoek
gedaan naar psychiatrische ziekten, met ook Nederlands (inclusief Leids)
onderzoek in de frontlinies. Het levert veel informatie op over mogelijke
oorzaken. Nee, geen zwak karakter of een nare moeder met een verkeerde
opvoeding. Wel bijvoorbeeld erfelijke aanleg, verwaarlozing of misbruik in
de jeugd, vermogens om met stress in het leven om te gaan, hormonen en
lichamelijke ziekten. Deels beïnvloedbaar, maar deels ook een kwestie van
pech hebben.
Een psychiatrische aandoening kan iedereen overkomen, rijk of arm, slim
of minder slim, beroemd of niet. Wat te denken van mensen die gehoord
hebben dat ze een ernstige en niet meer te genezen ziekte hebben, of die
net een kind gebaard hebben en dan horen dat de baby binnen enkele
dagen zal overlijden. Dat is pech, grote pech. Een mens heeft dat maar te
dragen en verdragen. Wij LUMC’ers (en niet alleen psychiaters) kunnen
hun lijden verlichten door naar ze te luisteren en hen te troosten.
De meeste psychiatrische ziekten kunnen we goed behandelen. Bij veel
ziekten blijft de genetische kwetsbaarheid wel, maar kunnen symptomen
en beïnvloedbare factoren verminderd worden met medicatie, psychotherapie of anderszins.
En de patiënte met de depressie? Ze is gelukkig bijna weer de oude en
heeft het plezier en haar rollen in het leven weer terug. Bij de laatste controle zei ze: “Dat van Churchill en Lincoln, daar heb ik nog eens over nagedacht. Ik bevind me blijkbaar wel in goed gezelschap. Maar toch ruil ik zo’n
depressie nog steeds liever in voor een gebroken been.”

LUMC

R

ustig beweegt een arm met acht
zwarte tips in een glazen kast. Op
de bodem staan verschillende
plaatjes met 96 uithollingen opgesteld.
Steeds stopt de arm boven die plaatjes,
laat enkele tips in de holtes zakken, trekt
ze weer op en kiest een nieuwe positie.
Dan schuift hij opzij, laat alle tips door
een gat in een prullenbak vallen, haalt
acht nieuwe op, gaat terug naar de bakjes
en zet zijn werk voort. Hier, in een lab op
de zesde verdieping van het Onderzoeks
gebouw, staat een van de twee pipetteer
robots die de afdeling Klinische Genetica
onlangs heeft aangeschaft. “Ze zijn sinds
oktober in bedrijf”, zegt prof. Bert Bak
ker.

Met de hand

De apparaten waren hard nodig, vertelt
hoofdanalist Michiel van der Wielen.
“We krijgen steeds meer aanvragen voor
genetisch onderzoek, bijvoorbeeld de
vraag of een patiënt een bepaalde variant

van een borstkankergen heeft. Daar was
niet meer tegenop te werken.”
In de loop der jaren was een deel van dit
werk al geautomatiseerd. Er staan appara
ten die DNA isoleren, opzuiveren en
verdunnen, en er staan sequencers die
stukken DNA ontcijferen. Maar daar zit
nog een belangrijke stap tussen: het te
ontcijferen DNA-stuk moet eerst worden
vermenigvuldigd. Dat gaat met de zoge
noemde polymerase chain reaction (PCR),
waarbij korte DNA-fragmentjes (primers)
aan een DNA-oplossing worden toege
voegd. Van der Wielen: “Voorheen
moesten we hiervoor veelvuldig met de
hand vloeistoffen overbrengen, oftewel:
pipetteren.”
Dat pipetteerwerk wordt nu overgeno
men door de nieuwe robots. In koelkas
ten aan de zijkant van de werkkasten
plaatsen de analisten de DNA-monsters,
primers en andere nodige vloeistoffen,
zodat de robot ze kan ophalen. Ook
pipetteertips en plaatjes staan klaar. Alle

in het nieuws
Dit is een keuze uit de nieuwsberichten over
het LUMC in de afgelopen maand. Voor meer
en actueler nieuws gaat u naar de homepage
van Albinusnet, de knop ‘LUMC in de media’.

Bijna 600 mensen hebben zich ingeschreven voor
de toelatingstest voor Geneeskunde, meldt het
Leidsch Dagblad op 17 januari. Ongeveer de helft
van de 315 eerstejaars die dit jaar aan hun studie
beginnen wordt
. Het LUMC ge
bruikt als eerste in Nederland een test die aanko
mend studenten toetst op hun medische basisken
nis en op vaardigheden zoals het vermogen om
problemen op te lossen en het trekken van conclu
sies. Prestigieuze Britse universiteiten zoals Oxford
en Cambridge gebruiken dezelfde test al langer.

decentraal
geselecteerd

In dezelfde editie van het Leidsch Dagblad laten de
ministers Schippers en Schultz weten dat ze het
niet zorgwekkend vinden dat de verpleegafdeling
Kort Verblijf Inwendige geneeskunde sinds 2008

Feestelijke accreditatie

legionella

. Het LUMC
kampt met
neemt volgens hen de juiste maatregelen en sluit,
tot het besmette deel van de waterleiding volledig
is vervangen, alle risico's op besmetting uit.
ANP meldt op 23 januari dat de IVF-kliniek van
het LUMC relatief goed scoort. Het heeft een sla
gingspercentage van ongeveer 34 procent. Terwijl
het landelijk gemiddelde maar iets boven de 26
procent uitkomt. IVF-kampioen is het VUmc met
een slagingspercentage van boven de 40 procent.
In totaal zijn er in 2012 ongeveer 4700 IVF-baby’s
geboren. 1 op de 37 kinderen begon zijn leven dat
.
jaar in een

petrischaaltje

De Volkskrant brengt op 4 februari een verhaal
over ontspoorde meisjes en interviewt hiervoor
kinderpsycholoog Elsa van der Molen, verbonden
aan Curium-LUMC. Zij onderzocht jongvolwassen
vrouwen die in een jeugdinstelling hebben
gezeten en trof veel problemen aan, zoals

verslaving, schulden en geweld in de
relatie. Ze spreekt haar zorg uit dat een

O

vangnet uit zal blijven nu er bezuinigd wordt op
de zorg. “Terwijl een investering zich op termijn zal
uitbetalen, want deze groep kost de samenleving
veel geld aan onder meer uitkeringen, uithuisplaat
sing van hun jonge kinderen en verslavingszorg”,
aldus Van der Molen in de Volkskrant.
Het Diaconessenhuis in Leiden en het Rijnland
Ziekenhuis in Leiderdorp raken waarschijnlijk hun
afdelingen
kwijt. Patiënten in de Leidse regio die intensieve
zorg nodig hebben, worden doorverwezen naar
het LUMC. Dat staat in een nog vertrouwelijk
rapport van Zorgverzekeraars Nederland waarop
het vakblad Medisch Contact beslag kon leggen.
Het Leidsch Dagblad nam dit nieuws op zijn beurt
weer over in de editie van 4 februari. (RH) ■

intensive care

van veiligheidsrondes en de scholing rond het gebruik van medische apparatuur,
maar ook de hygiënevoorschriften en het voorbeeldgedrag van leidinggevenden
hierin.” Daarbij realiseert Van der Plas zich dat dit laatste punt enorme impact
heeft en niet zomaar geregeld is. “Verandering kost tijd en dit moet echt in de
genen van de organisatie komen.” ■
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Klinische Genetica zet robots in

En nu spin in het web in het LUMC? Ja, ik onder
houd contacten met alle partijen gedurende
het hele traject: mensen van de kliniek, van het
productielab, van het analyselab en van het
CHDR voor klinische studies. Vanuit mijn
industriële achtergrond weet ik wat er komt kij

Irene van Vliet

p 3 februari kwam NIAZ-directeur Kees van Dun persoonlijk naar het
LUMC. Hij overhandigde Ferry Breedveld het officiële, maar vooral feestelijke bewijs dat onze accreditatiestatus verlengd is. Daar ging wel het
nodige aan vooraf. In april vorig jaar kregen we namelijk bericht dat de verlenging
was uitgesteld. Een aantal zaken moest nog beter op orde gebracht worden. Bijvoorbeeld de afspraken rond het behandelaarschap en de VMS-thema’s, maar ook
het voeren van jaargesprekken met alle medewerkers en het aantoonbaar gebruiken van een intern auditsysteem. Daar is vervolgens door heel veel LUMC’ers keihard aan gewerkt. En met succes!
En nu? Kwaliteitsadviseur Eveline van der Plas legt uit dat de NIAZ 24 verbeterpunten heeft opgesteld, waar we de komende vier jaar aan moeten werken. “We moeten voor half maart een actieplan insturen en in mei volgend jaar komt een kleine
delegatie auditoren al een check doen.” Dat klinkt serieus. Het plan komt dus niet
in een bureaula terecht? “We gaan de komende jaren continu checken op de stand
van zaken rond de verbeterpunten. En daar gaan we nu vrijwel meteen mee beginnen. Om welke punten gaat het dan? “We gaan het eerst aan de slag met de verbeterpunten die de patiëntveiligheid het meest raken. Dat is bijvoorbeeld het doen
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De twee nieuwe pipeteerrobots hebben grote invloed op het lab

buisjes en plaatjes hebben een unieke
barcode. Elke pipetteerrobot krijgt ‘werk
lijsten’ waarin precies staat omschreven
wat waar staat en wat bij elkaar gevoegd
moet worden.

Software

Het heeft wel heel wat voeten in de aar
de gehad voor de robots aan het werk
konden. “In 2012 heeft de firma die de
apparaten leverde ze hier neergezet.
Maar toen moest de software van de
robots nog worden gekoppeld aan ons
Laboratorium Informatie Management
Systeem om met barcodes en werklijs
ten te kunnen werken. Dat was ook voor
die firma nieuw en complex. We hebben
zelfs ons LIMS erop aan moeten passen.
Het heeft meer dan een jaar geduurd
voordat we de robots routinematig in
gebruik konden nemen.”

Betrouwbaar

Maar nu het draait behandelen de robots
een derde van de genetische onderzoeks
aanvragen waarvoor PCR nodig is.
De tijdwinst is al merkbaar: de wachttijd
voor een uitslag was soms wel een half
jaar en dat is nu fors teruggebracht, zeker
bij spoedaanvragen. Maar belangrijker
misschien nog is dat de procedure
betrouwbaarder is geworden. Een robot
maakt immers geen fouten bij het
pipetteren. De bedoeling is dat er zo’n
tien mensen gaan rouleren met de bedie
ning van de systemen. “De kennis wordt
nu opgebouwd”, zegt Van der Wielen.
“Daar de robots de analisten werk uit
handen nemen, komt er meer tijd vrij
voor andere dingen. We kunnen zeggen
dat de robots een grote impact hebben
op het lab.” (WvS) ■

NEO-studie volop in beweging

Veel afdelingen doen mee aan onderzoek naar overwichtgerelateerde ziekten

I

n 2008 startte in het LUMC de
Nederlandse Epidemiologie van
Obesitas (NEO)-studie, een onder
zoek naar oorzaken van ziekte bij men
sen met overgewicht en obesitas, waar
mee dan tien afdelingen van het LUMC
aan bijdragen. Bijna zevenduizend vrij
willigers uit de regio lieten zich onder
zoeken. Na jaren van vrijwilligers wer
ven, metingen doen en gegevens verza
melen is de basis gelegd. Voedingsweten
schapper en epidemioloog dr. Renée de
Mutsert is opgetogen. “Deze hoeveel
heid aan gegevens geeft de mogelijkheid
om via allerlei invalshoeken onderzoek
te doen. Bloedwaarden voor en na een
drinkmaaltijd, hartfunctie, buikvet en
levervet: we hebben de deelnemers tot
in detail onderzocht.” Zo hoopt men
mechanismen op het spoor te komen die
ten grondslag liggen aan de gezond
heidsproblemen bij overgewicht, zoals
diabetes en hart- en vaatziekten.

melde gegevens bijeenkomen in één gro
te database.
Klinische Epidemiologie bewaakt ook
het protocol. De Mutsert: “Wanneer een
onderzoeker een goed onderzoeksvoor
stel heeft ingeleverd, krijgt hij of zij
beschikking over de gegevens die hij
nodig heeft. De stuurgroep ziet erop toe
dat het onderzoeksvoorstel en de publi
catie van voldoende kwaliteit zijn. Vóór
publicatie worden de statistische analyses
uitvoerig gecontroleerd en gearchiveerd,
zodat we de resultaten altijd met één
druk op de knop kunnen reproduceren.”

blijft volop in beweging. De Mutsert:
“Ons uiteindelijke doel is om verbanden
te leggen tussen onze metingen en ziek
ten die kunnen optreden in de toekomst.
Daarvoor hebben we een eerste keer de
huisartsen van alle deelnemers bena
derd, in samenwerking met de afdeling
Public Health en Eerstelijnsgeneeskun
de. Dat blijven we regelmatig doen.
Bovendien willen we in de toekomst
graag een tweede keer metingen doen
bij alle deelnemers, om het verloop van
bepaalde aandoeningen te volgen.”
(MM) ■

Toekomstig onderzoek

Meer weten? Neem contact op met Renée de
Mutsert, R.de_Mutsert@lumc.nl

De eerste onderzoeksresultaten zijn
intussen binnen, en de NEO-studie

Eén database

Het unieke aan de NEO-studie is dat er
ruim tien afdelingen aan meewerken,
waaronder Endocrinologie, Nierziekten,
Longziekten, Hartziekten, Trombose en
Hemostase, Reumatologie, Radiologie,
Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
en Klinische Epidemiologie. Elke afde
ling heeft zijn eigen werkpakket, zo doet
bijvoorbeeld Longziekten onderzoek
naar obesitas in relatie tot astma en
COPD. Een stuurgroep coördineert het
geheel. De afdeling Klinische Epidemio
logie is het centrale punt waar de verza

‘Leiderschap is als erotiek’

V

erandering is de enige constante,
zegt men, maar in de zorgsector is
het op dit moment wel erg onrustig. Zo ook binnen het LUMC. Zorgvernieuwing, marktwerking en bezuinigingen raken de kerntaak zorg. Binnen het
onderzoek veranderen de subsidie
stromen en spelen commerciële belangen
een grotere rol. Ook in het onderwijs
verandert er veel: de curricula worden
herzien, docenten moeten geprofessionaliseerd… Verandering genoeg dus. Vol
verwachting togen zo’n 150 leidinggevenden op 13 februari daarom naar het
LUMC-symposium De kunst van het
veranderen. Want hoe krijg je dat voor
elkaar, veranderingen ook echt door
voeren op de werkvloer? Hoe ‘krijg je ze
mee’?
“We willen leidinggevenden ondersteunen bij het veranderen, met dit symposium maar ook met bijvoorbeeld trainingen
van Bedrijfsopleidingen”, zegt Simone
van Leeuwen (HRM). “Het ondersteunen
van leidinggevenden valt binnen ons
cultuurprogramma Dialoog. De belangstelling is groot: voor dit symposium
waren binnen twee dagen al 70 aanmeldingen!” Onder de aanmelders onder
andere teamleiders, hoofdanalisten,
managers bedrijfsvoering, hoogleraren
en directeuren.

“Leiderschap is net als erotiek: je kunt het
niet omschrijven, maar het ís er”, sprak
prof. Ferry Breedveld (RvB) het publiek bij
aanvang van het symposium toe. Natuurlijk
gaan veranderingen gepaard met gedoe,
moeilijkheden en zelfs ‘moerassen’, zei hij.
“Maar haal je energie uit de beroepstrots
van de mensen om je heen, zie hoe die
professionals gáán voor hun vak.”

Partner veranderen

Op deze dag, met dagvoorzitter William
Strobbe, directeur van De Baak België, kregen de LUMC-leidinggevenden handvatten
van bekende professionals als consultants
Paul Kloosterboer (P.P. Kloosterboer Organisatie Advies), prof. Léon de Caluwé (Twynstra Gudde) en managementgoeroe Ben
Tiggelaar. Tussen de lezingen door gingen
de deelnemers zelf aan de slag in workshoppen met o.a. casuïstiek: hoe zou jij het
aanpakken in deze situatie? Ook Kloosterboer en Caluwé gaven workshops en uiteraard ontbrak LEAN niet op het programma.
“Wie van jullie heeft wel eens geprobeerd
zijn partner te veranderen?” vroeg Kloosterboer de zaal. Veel handen in de lucht. “En is
dat ook gelukt?” Geen hand te zien. Volgens Kloosterboer zegt het genoeg: je kunt
andere mensen niet veranderen, alleen
jezelf. (DdV) ■

LUMC Kankerfonds
Het LUMC Kankerfonds werft fondsen voor wetenschappelijk kanker
onderzoek in de Leidse regio. Het fonds is opgezet in samenwerking met
KWF Kankerbestrijding.
Op 4 februari was het
zover: de aftrap van het
LUMC Kankerfonds
onder het motto ‘Laat
Leiden leukemie bestrijden’. De Pieterskerk
vormde het decor en
tegelijk een prachtig
contrast met het enorme opblaasvoetbalveld.
Het gejoel tijdens de
wedstrijden echode door de enorme ruimte, terwijl een paar kinderen ondertussen
voetbalden bovenop de oude graven. Het was kortom een bijzonder geheel, een
prachtig goed doel en veel LUMC’ers die op deze dag hun beste beentje voor zetten.
Er waren acht sportteams, waaronder het team Bloedgoed, met medewerkers van
de afdeling Hematologie. De ploeg van ex-leukemiepatiënt en ambassadeur van
het fonds Jan Paul van der Tang bleek aan het einde van de avond de sterkste en
pakte verdiend de LUMC Kankerfondstrofee.
Het geld dat dit jaar voor het fonds binnenkomt, gaat naar de onderzoeksgroep
van prof. Fred Falkenburg. Zijn team werkt aan het ‘levend geneesmiddel’ voor
patiënten met leukemie, lymfklierkanker of de ziekte van Kahler. Meer hierover
kunt u lezen in de laatste Cicero. (CW) ■

Ingeborg de Jonge, Renée de Mutsert, Pat van Beelen en Petra Koolmees-Noordijk
(vlnr) werken mee aan de ‘omvangrijke’ NEO-studie
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