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Mevrouw de prorector, dames en heren, 

Bloedarmoede is Bloedrijkdom 

In een viertal casus zal ik in het eerste deel van mijn rede dagelijkse voorbeelden van de rijke praktijk 

van mijn vak de hematologie schetsen. 

Casus 1: Multiple myeloom 

Een 65-jarige vrouw klaagt bij de huisarts over al maanden bestaande pijn laag in de rug en klachten 

van minder fit zijn, moeheid en kortademigheid bij haar dagelijkse werkzaamheden. De huisarts kent 

patiënte niet goed. Zij is eigenlijk altijd wel gezond geweest. Ze gebruikt alleen paracetamol en 

ibuprofen tegen de rugpijn; echter zonder veel effect. Het lichamelijk onderzoek laat pijnlijke 

lendenwervels 4 en 5 zien met plaatselijke spierspanning. 

De huisarts besluit tot aanvullende laboratoriumonderzoek. Er wordt een bloedarmoede 

waargenomen. Na verwijzing naar de internist wordt de diagnose multiple myeloom gesteld en wordt 

patiënte verder verwezen naar de hematoloog voor behandeling. 

Dit voorbeeld van bloedarmoede is niet bedoeld om toe te lichten hoe de diagnose van het multiple 

myeloom wordt gesteld, maar om de enorme progressie in de behandelmogelijkheden binnen het 

vakgebied van de hematologie te illustreren. 

Ik laat u graag de rijkdom zien in de wereld van de hematologie: de kennis en kunde over het bloed.  

Hematologie is als onderdeel van de Interne Geneeskunde het specialisme, dat zich bezighoudt met 

ziekten van het bloed, het beenmerg en de lymfeklieren. Als onderdeel van de Interne Geneeskunde 

behoort de hematologie tot het beschouwende, niet-chirurgische, gedeelte van de geneeskunde. 

Bloedarmoede is een tekort aan rode cellen. De meest voorkomende aandoening ter wereld is een 

tekort aan rode cellen door een tekort aan ijzer. In de volksmond staat bloedarmoede wellicht om 

deze reden vaak synoniem aan ijzertekort. In mijn rede zal ik u duidelijk maken dat het verschijnsel 

bloedarmoede veel meer inhoudt en een goed voorbeeld is van de grote verscheidenheid aan 

verschillende diagnoses en behandelingen binnen de hematologie. 

De rijkdom van het bloed komt onder andere tot uiting in de veelheid van verschillende cellen in het 

beenmerg, de milt, de lymfeklieren en het bloed. De normale bloedvorming begint vanaf het foetale 

stadium in het beenmerg waar de jonge voorlopercellen uitrijpen tot volwassen cellen. In het 

embryonale stadium worden de eerste rode cellen al waargenomen na 14 dagen in de dooierzak 

(chorion), nog voordat er bloedvaten zijn. Hierna zijn de embryonale milt en lever en vervolgens het 

foetale beenmerg de bloedvormende organen.  

De normale bloedvorming vindt plaats in het beenmerg. Het resultaat is te zien in het bloed als rijpe 

cellen: rode cellen, witte cellen en bloedplaatjes. 

Het beenmerg is een enorm actief orgaan: elke seconde worden bij een volwassene 2-3 miljoen 

bloedplaatjes en 2-3 miljoen rode bloedcellen gevormd. 

Terug naar de 1e casus: de diagnose werd gesteld op multiple myeloom. 

De ziekte multiple myeloom betreft de kwaadaardige uitgroei van één specifieke beenmergcel: de 

plasmacel. Het is een gespecialiseerde B-lymfocyt die onze afweerstoffen produceert. De ziekte kan 

niet worden genezen. 

Echter, de laatste 20 jaar zijn de behandelingsmogelijkheden enorm toegenomen. 
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In de tabel ziet u in chronologische volgorde welke behandelingen voor het multiple myeloom erbij 

zijn gekomen de laatste 10 jaar. Verschillende klasses van medicijnen en per klasse verschillende 

producten; in intraveneuze, subcutane en orale vormen hebben geleid tot een veelheid aan 

behandelingsmogelijkheden. Van 2-voudige, naar 3-voudige, naar 4-voudige combinaties van 

middelen uit de verschillende klasses. De puntjes in de tabel rechtsonder geven de toekomstige 

ontwikkelingen aan, die op korte termijn worden verwacht. 

Naast de behandeling met medicatie, worden van oudsher cellulaire behandelingen gegeven: 

stamceltransplantaties met eigen stamcellen of met donorstamcellen. In 2022 wordt de introductie 

verwacht van gemanipuleerd T-lymfocyten: de CART-celtherapie. Op basis van de resultaten van 

klinisch onderzoek van de laatste jaren zijn er hoge verwachtingen over deze nieuwe behandeling. 

Behalve de T-lymfocyten worden ook natural killercellen bewerkt voor toepassing bij multiple 

myeloom: de zogenaamde CAR-NK cellen. 

De toegenomen behandelopties hebben geleid tot een veel betere prognose voor de patiënt. Hoewel 

we nog niet mogen spreken van een curatieve opzet, is de overlevingsduur van patiënten met multiple 

myeloom gestegen van mediaan 3 naar 8-9 jaar. Nog altijd is het doel om te komen tot definitieve 

curatieve opties. 

 

Casus 2: Myelodysplastisch syndroom 

Een voorheen fitte man van 75 jaar wordt in verband met afwijkende cellen in het bloed voor advies 

verwijzen naar de hematoloog. Bij een routine check-up bij de huisarts werd een milde bloedarmoede 

vastgesteld; dus een tekort aan rode bloedcellen. Met daarnaast ook mild tekort aan bloedplaatjes en 

vormveranderingen in de witte bloedcellen.  

Er wordt diagnostiek uitgevoerd om de diagnose myelodysplastisch syndroom, MDS, vast te stellen. 

 

Het myelodysplastisch syndroom is een ziekte van het beenmerg. Het wordt gekenmerkt door een 

stoornis in de uitrijping van de gezonde cellen. Zowel de vorming en productie van de rijpe rode cellen, 

witte cellen als bloedplaatjes kunnen worden aangetast. Het kan 1 soort cel betreffen, een combinatie 

van cellen of van alle drie de cellen. Veelal is er een overproductief beenmerg; de aanmaak van cellen 
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is toegenomen, maar de gestoorde uitrijping leidt tot een tekort aan gezonde cellen. Het MDS kan 

voorafgaan aan de ontwikkeling van acute myeloïde leukemie. 

 

hematon.nl 

 
Deze casus geef ik als voorbeeld om de toegenomen mogelijkheden van de diagnostiek van 

hematologische ziektes aan te geven. De rijkdom die de laatste jaren is gekomen in de technische 

aspecten van de diagnostiek van het myelodysplastisch syndroom heeft het vak niet alleen verrijkt in 

inzichten in de oorzaken en indeling van dit ziektebeeld, maar tegelijkertijd ook de hematologen 

uitgedaagd hoe deze uitslagen moeten worden geïnterpreteerd. 

 

In mijn opleiding was een eenvoudige kleuring van cellen in het bloed en van cellen in het beenmerg 

nog voldoende. Inmiddels zijn vele gevoeligere technieken beschikbaar: cellen kunnen specifiek en 

apart van elkaar worden gekleurd, onderscheiden en gesorteerd. Dit is de flowcytometrische bepaling. 

Om de rijpe van de onrijpe vormen te onderscheiden worden kennis en kunde in de normale en 

gestoorde uitrijping van de beenmergcellen vereist, in combinatie met veel ervaring in de beoordeling 

van flowcytometrische resultaten. Samenwerking tussen specialisten hematologie en 

laboratoriumspecialisten is noodzakelijk. 

In toenemende mate zullen geautomatiseerde systemen de afwijkende cellen typeren. Behalve op 

celniveau is het aantonen van afwijkingen in het DNA, de genetische informatie van de cel, een 

essentieel onderdeel in het aantonen van MDS. Vele afwijkingen in het DNA van de dysplastische cel 

kunnen worden aangetoond: niet alleen de grote structurele chromosoomafwijkingen, ook kleine 

mutaties in vele genen. Daarnaast is bij MDS met name de veranderingen in de DNA-expressie, het 

aflezen van de code en de vorming van eiwitten, gestoord. Het aantonen van deze veranderingen in 

de zogenaamde epigenetica, ofwel: het uit- en aanschakelen van de verschillende genen, hebben 

geleid tot nieuwe en verbeterde inzichten in de behandeling. Samenwerking tussen specialisten 

hematologie en specialisten klinisch genetica is wederom noodzakelijk. 

 

Waarom is deze uitgebreide diagnostiek noodzakelijk? 

Bij alle vormen van kwaadaardige bloedziekten: van het beenmerg of lymfeklieren wordt een 

risicoclassificatie toegepast. Eenvoudige criteria die worden gebruikt zijn leeftijd, geslacht en 

eenvoudige bloedtesten als nier-en leverfunctie. In toenemende mate worden de uitslagen van meer 

gespecialiseerde diagnostiek, zoals de flowcytometrie (de celkleuringen), de cytogenetica en de 

moleculaire diagnostiek (de DNA testen) meegenomen. Deze risicoclassificatie gebaseerd op 

uitgebreide diagnostiek geeft aan of en welke behandeling kan volgen. Bij een laag risico volgt een 

terughoudend, afwachtend beleid. Inderdaad, binnen de hematologie hoeft een kwaadaardige ziekte 

niet altijd behandeld te worden en kan het beter zijn om af te wachten. 

Normaal beenmerg             Abnormaal beenmerg 
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De uitgebreide diagnostiek: op cel-, eiwit- en DNA-niveau is noodzakelijk en heeft directe 

consequenties voor behandelingen.  

 

De vele nieuwe diagnostische ontwikkelingen, niet alleen binnen MDS, maar ook bij de andere 

hematologische beenmergziektes zoals de acute leukemieën en de myeloproliferatieve ziekten 

hebben geleid tot nieuwe inzichten op basis waarvan specifieke behandelingen worden toegepast. 

Tegen vele en verschillende processen in de cel zijn inmiddels medicijnen ontwikkeld, die de komende 

jaren beschikbaar komen voor patiënten 

Daarnaast leidt de uitgebreide diagnostiek tot hoge verwachtingen over het stellen van de 

voorspellende waardes van specifieke behandelingen. En hieraan verbonden een verbeterde 

overleving van deze levensbedreigende ziektes. De voorspellende waardes van de uitgebreide 

risicoclassificatie leiden tot keuzemogelijkheden op individueel niveau; met persoonlijke keuzes; ook 

tot de beantwoording van de moeilijke vraag of een behandeling voor de individuele patiënt wel moet 

worden gedaan. 

 

Het vakgebied van de hematoloog is breed en strekt zich uit tot de onderdelen hematooncologie, de 

kwaadaardige aandoeningen, waarvan de eerste 2 casus getuigden, en de goedaardige aandoeningen 

van het bloed en de bloedvormende organen en het onderdeel hemostase en transfusie. 

 

Casus 3 

Een man van 55 jaar is bekend met ernstige hemofilie A. Door het optreden van spontane bloedingen 

in gewrichten en spieren in zijn jeugd is er sprake van een invaliderend pijnlijk kniegewricht rechts en 

van beide ellebooggewrichten. Deze patiënt is van kinds af aan afhankelijk van bloedproducten, waarin 

stollingsfactor 8 zit. Zoals vele andere hemofiliepatiënten van zijn generatie is hij in de jaren tachtig 

door bloedproducten besmet geraakt met hepatitis C. Gelukkig is hij gespaard gebleven van 

besmetting door HIV. Iets wat bij maar liefst 15% van de Nederlandse patiënten is opgetreden. 

Sinds de komst van veilige recombinant stollingsfactor 8 producten krijgt hij de laatste 25 jaar 3 x per 

week een preventieve behandeling, die hijzelf intraveneus toedient. Deze toediening wordt de laatste 

jaren steeds moeizamer, omdat geschikte bloedvaten ‘op’ raken. Hij zou geholpen zijn met minder 

frequente toediening, zoals 1x per week, of met nieuwe medicatie. 

 

Hemofilie, ook wel bekend als bloederziekte, is een zeldzame, erfelijke, aangeboren ziekte die vooral 

jongens/mannen treft. Een verandering van het gen op het geslachtschromosoom X, waar mannen 

maar 1 van hebben, zorgt voor een tekort aan stollingsfactor 8 ingeval van hemofilie A, of 

stollingsfactor 9 ingeval van hemofilie B. Zonder behandeling treden bij ernstige gevallen spontane 

bloedingen op in vooral spieren en gewrichten. 

In Nederland bestaat de behandeling de laatste 30 jaar uit het intraveneus toedienen van de 

ontbrekende stollingsfactor 8 of 9, waarmee het optreden van spontane bloedingen wordt 

voorkomen. 

 

Het onderdeel hemostase betreft ziektebeelden die met bloedingen en bloedingsneigingen gepaard 

gaan: de stoornissen in het ingewikkelde proces van bloedstelping en bloedstolling en vervolgens ook 
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de afbraak van stolsel. De normale hemostase, de bloedstolling, heeft als doel het intact houden van 

de normale bloedcirculatie. 

Ook in de wereld van de zeldzame bloederziektes is de laatste 5 jaar een bijna revolutionair te noemen 

ontwikkeling gaande waarbij vele nieuwe stollingsfactoren zijn ontwikkeld. 

Stollingsfactoren met verlengde werking, waardoor 1x per week of 1x per 2 weken toediening mogelijk 

is geworden. Er zijn nieuwe middelen die stollingsfactoren imiteren: model hiervoor staat het medicijn 

emicizumab. Emicizumab is een antistof met een tweevoudige werking. Het neemt de plaats van 

stollingsfactor 8 in en imiteert de werking. Voor vele mannen met hemofilie A is dit medicijn een 

welkome aanvulling. Zeker als de toediening van stollingsfactor 8 niet meer werkt, maar ook door het 

gebruikersgemak. Het middel wordt namelijk niet intraveneus toegediend maar subcutaan; in een 

vaste dosis; 1x per 4 weken.  

Naast het toepassen van stollingsfactoren en middelen die de werking nabootsen, is er de laatste jaren 

een verandering in ons denken gekomen. Het stollingsmechanisme kan gezien worden als een balans 

tussen factoren die de stolling bevorderen (de stollingsfactoren) en de factoren die de stolling 

tegengaan (de antistollingsfactoren). 

In plaats van het toedienen van de missende stollingsfactor, zoals stollingsfactor 8 in casus 3, is er een 

optie voor het verminderen van antistollingsfactor: anti-TFPI en anti-trombine. 

Tenslotte is ook gentherapie voor hemofilie A of B in Nederland beschikbaar gekomen. 

Deze fantastische ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden en ook uitdagingen in het 

begeleiden van de patiënt. Maar zeker ook voor het stollingslaboratorium. Nieuwe diagnostische 

testen zijn noodzakelijk om de nieuwe behandeling te monitoren. Collega professor Yvonne Henskens, 

hoogleraar Klinische Chemie in het bijzonder Hemostase heeft dit in haar rede in november vorig jaar 

als uitdaging genoemd. 

 

Als laatste voorbeeld van de rijkdom binnen de hematologie de vierde en laatste casus 

Een 21-jarige jonge vrouw wordt op een zondagmorgen met een ernstige bloedarmoede opgenomen. 

Haar rode cellen vertonen de kenmerken van sikkelcellen: halvemaanvormige cellen. Zij lijdt aan 

sikkelcelziekte, een erfelijke aangeboren ziekte van het molecuul hemoglobine. Haar rode cellen zijn 

fragiel en vallen sneller uiteen. Door de grote afbraak schiet de toch fors toegenomen aanmaak tekort 

en hebben sikkelcel patiënten altijd te weinig rode cellen: een chronische bloedarmoede. Met periodes 

ontstaan er acute verslechteringen, zogenaamde crisen. 

Kort na opname ontwikkelt patiënte een ernstige complicatie waarbij de bloedvaten van haar longen 

verstopt raken: het acute chest syndroom. Zij moet naar de intensive care voor beademing en acute 

wisseltransfusie. 

 

Het geven van bloedproducten is een van de meest toegepaste medische handelingen in de klinische 

behandeling van patiënten. Hematologie, naast de hart-vaatchirurgie is een grootverbruiker van 

bloedproducten. 

 

Morgen 25 jaar geleden, op 12 maart 1997, verdedigde ik mijn proefschrift, waarin ik de resultaten 

van het onderzoek naar de genetische basis van een aantal rhesus-D bloedgroep varianten had 

beschreven. Een project dat startte bij de Rode Kruis Bloedbank Zuid-Limburg in Maastricht en verder 

ging in een 1e succesvolle samenwerking tussen Rode Kruis Bloedbank Rotterdam en het Centraal 
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Laboratorium voor de Bloedtransfusie in Amsterdam; tegenwoordig als Sanquin Bloedbank en 

Sanquin Research bekend. 

 

De transfusiegeneeskunde was een voorloper in het toepassen van DNA-diagnostiek, begonnen met 

een eenvoudige PCR-techniek. Inmiddels kunnen met next-generation sequencing de 360 

verschillende bloedgroepen worden vastgesteld, gecodeerd door 45 verschillende rode cel genen met 

meer dan 2000 verschillende gen-variaties. Bloedgroepbepaling door DNA-analyse is onmisbaar 

geworden bij die patiënten bij wie geen bloedgroep kan worden vastgesteld. 

In Nederland wordt een DNA Rhesus-D bloedgroep typering toegepast bij het ongeboren kind door 

gebruik te maken van het bloedplasma van de moeder. De preventie van zogenaamde Rhesusbaby’s 

is mede hierdoor uitermate succesvol in Nederland. 

 

Terug naar casus 4. 

Bij patiënten met sikkelcelziekte is er een verhoogde afbraak van de rode cellen waardoor een 

transfusieafhankelijke bloedarmoede ontstaat. DNA-analyse kan noodzakelijk zijn. Het meest bekende 

voorbeeld is, zoals in de beschreven casus, sikkelcelziekte, maar ook andere ziektes van het molecuul 

hemoglobine. Door de verschillende etnische achtergronden van deze patiënten zijn er vaker variaties 

aanwezig van de meest relevante bloedgroepen, zoals de ABO, rhesus en Duffy bloedgroep. Het 

selecteren van het juiste bloed voorkomt ernstige transfusiereacties en complicaties bij deze 

kwetsbare groep patiënten. 

Vervolg casus: voor deze patiënt werd door de geweldige samenwerking met de bloedbankorganisatie 

Sanquin met spoed 6 eenheden geselecteerde rode cellen toegediend in een wisseltransfusie 

procedure; waarmee een levensbedreigende situatie werd gekeerd. 

 

Binnen de bloedtransfusie in Nederland geldt: Hoe minder hoe beter. Wij zijn wereldkampioen in het 

zo min mogelijk geven van bloedproducten. 

Klinisch onderzoek is gericht op het geven van het juiste bloedproduct op het juiste moment aan de 

juiste patiënt. Elk ziekenhuis hoort een beleid te hebben waarin de hematoloog een belangrijke rol 

speelt gericht op een personalized blood management. 

Als voorbeeld moge gelden het toedienen van bloedplaatjes aan oudere mensen met een 

hersenbloeding die behandeld werden met bloedplaatjes functie remmende medicijnen. Het 

toedienen van bloedplaatjes leek beter, maar bleek niet zo te zijn. Evenzo bij premature neonaten. 

Een uiterst kwetsbare groep, waarbij preventief toedienen ook beter leek, maar uit de recente studie 

bleek het tegendeel. 

Ook bij de kwetsbare patiënten op een intensive care is het beleid voor optimale bloedtransfusie 

onderwerp van veel klinisch onderzoek. 

 

Dames en heren, 

In een viertal casus heb ik u een idee willen geven van de verscheidenheid van ziektebeelden en van 

de hoeveelheid aan diagnoses binnen het brede vak van de hematologie. De nieuwe inzichten van de 

laatste 25 jaar hebben geleid tot een enorme groei aan mogelijkheden.  

Inmiddels plukken we de vruchten en de komende jaren zal dit zo doorgaan, van tientallen jaren aan 

research, zich uitende in een groter inzicht in de ziekmakende processen, de groei aan nieuwe 
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diagnostische mogelijkheden, de toename aan medische behandelinterventies. Ook de hematologie 

groep in Maastricht heeft hieraan bijgedragen; door deelname aan de landelijke werkgroepen en 

studies. 

De Maastrichtse groep heeft onder leiding van professor Gerard Bos zijn eigen plek verworven ten 

aanzien van cellulaire therapieën, met name met de herintroductie van haplo (of half) identieke 

stamceltransplantaties heeft Maastricht een voortrekkersrol. De start-up Cimaas onder leiding van 

professor Bos en doctor Wilfed Germeraad biedt verder mogelijkheden en samenwerking met andere 

disciplines. 

Naast de basale, pre-klinische en translationele studies zijn en worden nieuwe initiatieven ontwikkeld 

gericht op kwaliteit van leven. Het project overleven na kanker met herstel/behoud van functie wordt 

onder andere inhoud gegeven met studies naar Samen Beslissen (Shared Decision Making), voeding 

en bewegen, de rol van vitamine C, preventie van infectieuze complicaties en naar verbeterde 

behandeling van de belangrijke complicatie Graft-versus-Host Disease. 

De laatste jaren is er ook een succesvolle samenwerking met het laboratorium Transfusie en 

Hemostase gericht op de verbeterde diagnostiek van patiënten met bloedingsneiging en studies 

gericht op bloedtransfusie management. 

 

Uitdagingen 

In het tweede deel van mijn rede wil ik ingaan op de vraag voor welke uitdagingen de hematologie 

staat om de geschetste snelle ontwikkelingen van diagnostiek en behandeling, die nog maar niet zijn 

begonnen en steeds sneller lijken te verlopen, in de praktijk in te voeren. 

 

De normale processen in de cellen en tussen de verschillende cellen zijn en worden tot in detail 

bestudeerd; vele afwijkende en ziekmakende onderdelen zijn beschreven als verklaring voor één 

ziektebeeld. Ten aanzien van de diagnostiek zijn hematologen-morfologen, laboratorium specialisten 

hematologie-hemostase, klinisch genetica, hemato-pathologen, moleculair biologen betrokken. Voor 

de correct uitvoering van de diagnostiek en ook voor de interpretatie wordt al jaren vertrouwd op 

automatisering en robotica.  

 

De medicamenteuze behandelingen 

Binnen elk onderdeel van de hematologie is nog maar net een eerste start gemaakt met het 

voorschrijven van de nieuwe middelen. Nieuwe middelen gebaseerd op nieuwe inzichten hoe een 

ziekte ontstaat; op welk ziekmakend mechanisme kan worden ingegrepen. 

Als we kijken naar welke nieuwe middelen door het Zorginstituut worden beoordeeld, is de website 

Horizon scan Geneesmiddelen inzicht gevend. Alle nieuwe en dure middelen die door de EMA, het 

Europees Medicijn Agentschap, worden toegelaten tot de Europese markt, worden in de sluis 

geplaatst ter beoordeling van de bekostiging; hierover zijn in de wet afspraken gemaakt. Voor de 

hematologie zijn voor 14 verschillende indicaties tientallen middelen aangekondigd ter beoordeling. 

Deels nieuwe middelen, deels bestaande middelen waarvoor een uitbreiding van de indicatie wordt 

gevraagd. 

Ter vergelijking: toen ik in de jaren tachtig het coschap Interne Geneeskunde volgde, moesten we als 

onderdeel van de studie aangeduid door de hoogleraar Interne Geneeskunde als: uiteindelijk is het 

toch de studie Medicijnen, een aantal veelvoorkomende geneesmiddelen uit ons hoofd leren: naam, 
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indicatie, contra-indicatie, werking en bijwerkingen, dosis en duur. De lijst bestond uit een 50-tal 

verschillende middelen, die destijds binnen de Interne Geneeskunde het meest werden 

voorgeschreven. Daar gaan het nu echt niet meer mee redden. 

De enorme toename van nieuwe middelen stelt ons allen voor grote uitdagingen.  In mijn rede wil ik 

nu niet ingaan over de bekostiging van deze veelal dure geneesmiddelen. Ik me beperken tot het de 

vaststelling, dat de inbreng van hematologen in deze discussie van groot belang is; en ook door de 

beroepsgroep actief wordt ingevuld. 

Naast de vraag hoe dit alles kan/moet worden bekostigd, komt voor de dokters de vraag: hoe de 

middelen moeten worden toegepast? 

 

De begeleiding van patiënten 

In Nederland, zoals in ook andere landen, is de laatste 25 jaar de mondigheid van de patiënten 

toegenomen. Dit wordt door zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen ook 

aangemoedigd. Door de federatie medisch specialisten en eveneens geadopteerd door de 

hematologie is het project samen beslissen van start gegaan, of in goed Engels: shared clinical decision 

making. Patiënten zijn meer geneigd om controle te houden over hun eigen gezondheid en ziekte en 

zoeken actief informatie en adviezen. Van de zorgverlener vergt dit een andere aanpak en houding. 

De vele veranderingen en toegenomen mogelijkheden in de diagnostiek, het medicijnarsenaal en de 

patiënten begeleiding leiden tot meer keuzemogelijkheden en daarmee onherroepelijk ook tot 

keuzeproblemen.  

Hoe gaan we deze uitdagingen van uitgebreide diagnostiek, veelheid aan medicijnen en veranderde 

begeleiding van patiënten aan? Ik geef een drietal antwoorden: toepassen van richtlijnen, gebruik van 

artificiële intelligentie en verandering in het onderwijs en de opleiding tot basisarts/internist-

hematoloog. 

 

Toepassen van richtlijnen 

De laatste 15 jaar zijn in toenemende mate op elke gebied richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen helpen 

om de juiste diagnose te stellen en in de keuze voor een behandeling. Van een handvat en richtsnoer 

zijn de richtlijnen ontwikkeld tot een bijna juridisch instrument waar patiënten rechten aan kunnen 

ontlenen, zorgverzekeraars vergoedingen op baseren en dokters op kunnen worden afgerekend. 

Maar: het opstellen van een richtlijn kost veel tijd; niet zelden zijn bij publicatie nieuwe inzichten en 

behandelingsmogelijkheden gekomen en is het veld toe aan een herziene versie. 

 

Artificiële intelligentie 

Kunstmatige intelligentie wordt door iedereen hier aanwezig in het bezit van een smartphone 

toegepast: Siri en gezichtsherkenning en alle apps. 

In de zorg is het meest simpele voorbeeld het gebruik van het elektronische patiëntendossier. Op dit 

moment wordt het elektronisch patiëntendossier nog vaak gezien als blok aan het been; in plaats van 

ondersteunend, dient het systeem te vaak zelf ondersteund te moeten worden. 

Andere en meer geavanceerde voorbeelden van toepassingen van kunstmatige intelligentie betreffen 

machinelearning zijn: de beoordelingen van CT-scans bij longkanker, beoordelen van huidlaesies op 

melanomen, registratie van vitale parameters en aflezen van Ecg’s en beoordelingen van retinopathie. 
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Grote bedrijven als Philips, Siemens en IBM voeren marketingstrategieën waarin kunstmatige 

intelligentie superieur wordt voorgesteld. Immers computer algoritmes zijn 24 uur per dag 

beschikbaar, worden niet moe, en hebben geen vakanties. 

Machine learning en de ontwikkeling naar deep learning (zichzelf ontwikkelende algoritmes) gaan 

zeker ook binnen de hematologische diagnostiek een belangrijke plaats innemen. Het kan niet anders 

dan dat binnen 5 jaar veel meer algoritmes zullen moeten worden ontwikkeld. Welke rol moet de 

hematoloog hierin gaan spelen? Tijdens het komende Europese congres van de hematologie 

vereniging staat artificiële intelligentie geprogrammeerd. 

Binnen het MUMC+ en de Maastro Clinic is professor André Dekker als hoogleraar Clinical Data Science 

benoemd. Big data in de zorg gaat grote voordelen en nieuwe algoritmes opleveren. Kunstmatige 

intelligentie en zorgverleners zullen elkaar moeten aanvullen. Mijn afdeling zal gaan samenwerken 

met professor Dekker om de gezondheidsdata om te zetten in kunstmatige intelligentie. 

 

Intelligentie kan worden gedefinieerd als het vermogen om problemen op te lossen.  

In zijn boeken Sapiens en Homo Deus beschrijft de Israëlische historicus Harari de ontwikkeling van de 

mensheid; en schetst een toekomstbeeld, waarin de mens steeds meer verbonden raakt met en zelfs 

afhankelijk wordt van computeralgoritmes. De technologische vooruitgang wordt niet negatief 

beschreven, maar eerder als kansen scheppend en een volgende stap in onze evolutie. Harari blijft 

uitgebreid stilstaan bij de vraag: Wie of wat bepaalt de menselijke maat bij deze technologische 

ontwikkelingen? Deze vraag is nog onbeantwoord en wordt wellicht wel de grootste uitdaging. 

 

Opleiding tot basisarts, internist-hematoloog 

De titel van mijn rede “Bloedarmoede is Bloedrijkdom” staat voor de vele verschillende onderliggende 

oorzaken van bloedarmoede: een tekort aan rode bloedcellen. Zoals al eerder verteld, is 

bloedarmoede door ijzergebrek de meest voorkomende aandoening ter wereld. Veelal betreft dit 

niet-hematologische oorzaken als insufficiënte voeding, maladsorptie door chronische 

darmontstekingen, chronisch bloedverlies uit het maagdarmstelsel of een combinatie van deze.  

Andere oorzaken van bloedarmoede zijn zeldzaam. De meeste hematologische ziektebeelden voldoen 

aan de definitie van zeldzame aandoeningen: iets wat optreedt bij minder dan 1 op de 2000 mensen. 

Ondanks de veelheid aan hematologische diagnoses is binnen het curriculum van de studie 

geneeskunde in de Bachelor fase weinig plaats ingeruimd voor hematologische ziektes. Iets wat je ook 

kan verdedigen op basis van het zeldzame voorkomen van deze ziektes. In de Master fase is het 

onderwijs binnen de hematologie afhankelijk van de student; welke keuze stages of 

wetenschappelijke stages er worden ingevuld.  

De opleiding aan de Universiteit van Maastricht is gebouwd op de principes van Probleem Gestuurd 

Onderwijs, Patiënt Gericht Onderwijs/Onderzoek. Vanaf het begin wordt een portfolio bijgehouden 

waarin studieresultaten, zelfreflectie en leerdoelen worden bijgehouden. Voor de aankomend arts 

worden 7 competenties omschreven: medisch handelen, communicator, samenwerker, academicus, 

organisator, gezondheidsbevorderaar en beroepsbeoefenaar. Alleen medisch deskundige en 

gezondheidsbevorderaar zijn opleiding specifiek; de vijf andere competenties zijn meer algemeen en 

niet specifiek voor de studie geneeskunde. 

Als opleider hematologie ben ik medeverantwoordelijk voor het opleiden van arts-assistenten in de 

Interne Geneeskunde; met name in mijn eigen specialisme; ook wel differentiatie genoemd. Op dit 
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moment is de basisopleiding interne geneeskunde 3,5 jaar met daarna 2 jaar specialisatie in onderdeel 

hematologie. Is dit genoeg? Vanuit de EU komt enige druk om de opleiding tot hematoloog uit te 

breiden naar 3 specialisatie jaren. In sommige landen, zoals Spanje is er geen internist-hematoloog, 

dus zonder basisopleiding interne geneeskunde, maar alleen hematoloog. 

Ik ben hier geen voorstander van. De basisopleiding interne geneeskunde heeft zijn nut bewezen en 

dient te worden gekoesterd. Aan het eind van de opleiding tot hematoloog moet worden voldaan aan 

gedefinieerde eindtermen voor kennis en competenties; deze worden in zogenaamde EPA’s 

samengevat. Dit is de afkorting voor het Engelstalige entrusted professional activities, een 

onderwijskundige vlag die de lading nooit kan dekken. 

Hoewel de beroepsgroep hiermee aangeeft dat aan de eigen opleidingseisen en de hiermee 

samenhangende niveaus is voldaan, komt mijns inziens onvoldoende naar voren hoe met toekomstige 

ontwikkelingen moet worden omgegaan. 

Iedere praktiserend hematoloog heeft dezelfde ervaring dat na de opleiding tot hematoloog, het echte 

werk nog moet gaan beginnen. Dit houdt in blijven studeren om te verbeteren. Dit principe van lifelong 

learning, de education permanente is overigens van toepassing voor alle artsen, onafhankelijk van het 

specialisme. Overigens voor alle duidelijkheid gaat het hierbij niet alleen om de medische 

competenties deskundigheid en academicus. 

 

De toekomstige arts 

Van de huidige en toekomstige generatie artsen wordt veel gevraagd. Zoals de huidige praktijk veel 

verschilt van die van 25 jaar geleden, zal over 25 jaar een andere invulling van het vak noodzakelijk 

blijken. Er zullen ook overeenkomsten blijven. Wat zal blijven ook na jaren van ervaring is de 

onvoorspelbaarheid van een persoonlijk contact, de noodzaak tot verandering en aanpassing.  

Ofwel: verandering is de enige constante. 

Om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen heeft de KNMG (De Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst)  in november 2021 een visie gepresenteerd: de rol 

van de arts in 2040. 

Verschillende rollen worden onderscheiden: Medicus, Duider, Partner, Richtinggever, Vernieuwer. 

Deze zijn niet essentieel anders dan op dit moment door artsen worden ingevuld en door de 7 

competenties binnen de opleiding interne geneeskunde worden beschreven. Hoe, door wie en op 

welk moment deze rollen worden ingevuld, zal volgens de visie wel veranderen. De rolinvulling is niet 

statisch, maar afhankelijk van factoren als levensfase, interesses, specialisme of andere context. 

Duidelijk is al dat een arts niet alle rollen evenveel zal kunnen invullen, noch dat een rol gedurende 

zijn carrière hetzelfde zal blijven; rollen kunnen wisselen. Binnen het team behandelaren kunnen 

rollen verdeeld zijn; als ze er maar in voorkomen. 

De KNMG heeft in haar visiedocument het onderwerp kennis genoemd als een nog steeds belangrijk 

onderdeel: ‘een must voor alle artsen’; omdat de patiënt nu eenmaal verwacht dat er een deskundig 

arts zit. 

Voor mij levert dit meteen een vraag op die centraal staat: Wat is kennis waard? Immers deze is 

inmiddels overal verkrijgbaar en niet voorbehouden aan een select groepje specialisten. Het aloude 

adagium: Kennis is macht geldt al enige tijd niet meer. Eerder is beheersing van kennis primair; dit 

betekent hoe moet informatie worden gewogen? Wie of wat bepaalt de waarde van kennis? Welke 

vaardigheden zijn nodig om nepnieuws te herkennen? 
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Ook voor de internist-hematoloog zijn de uitgangspunten, genoemd in het document, van toepassing: 

men gaat uit van meer arts-generalisten, met meer preventieve taken op populatieniveau. 

Specialisten en deelspecialisten werken in netwerken, en zelfs mondiale netwerken. Verdere 

centralisering van dure hematologische zorg is onderwerp van gesprek, waarbij ik me afvraag in 

hoeverre de patiënt hierin centraal blijft staan. Wat toch een belangrijk uitgangspunt is van het 

visiedocument. 

Samenwerking is en blijft key; 2 weten meer dan 1. Samenwerken met paramedische ondersteuning, 

in multidisciplinaire overleggen, regionaal en supraregionaal, nationaal. Binnen de Oncozon regio 

Zuidoost Nederland is de afdeling hematologie het consultgevend centrum. Hierin ligt de opdracht 

van de academicus of zoals in het visiedocument wordt genoemd: Vernieuwer. Deze voortrekkersrol 

past bij de ambitie die het MUMC+ heeft neergelegd in de oprichting van het oncologiecentrum, wat 

heeft geleid tot erkenning als Maastricht UMC+ Comprehensive cancer center. Mijn afdeling zal de 

komende jaren de uitdaging aangaan om de erkenning als MUMC+ comprehensive cancer center 

verder invulling te geven. 

 

Terug naar de hematologie 

De internist-hematoloog die een patiënt met bloedarmoede ziet. De vele oorzaken van bloedarmoede 

heb ik gelijkgesteld aan de rijkdom aan bloedziektebeelden. 

 

Ik kom tot mijn conclusies en samenvatting. 

De vele nieuwe diagnostische ontwikkelingen en de toegenomen behandelingsmogelijkheden stellen 

uitdagingen aan de invulling van het vak hematologie.  De interpretatie van de uitgebreide 

diagnostiek, invulling van de behandelingsmogelijkheden vereisen slimme algoritmes en andere 

vormen van kunstmatige intelligentie. Maar de uitleg en begeleiding richting de patiënt zal nog steeds 

mensenwerk blijven, waarbij andere competenties en andere en veranderende invullingen van de 

rollen van een behandelaar worden gevraagd. 

Behalve inhoudelijke kennis zijn daarom andere competenties en rollen te onderscheiden: 

samenwerking, organisatie en communicatie zijn allen noodzakelijk; het multidisciplinair overleg is al 

essentieel gebleken de laatste jaren, maar is toe aan verbeteringen, waarbij ICT-ondersteuning primair 

is.  

Regionalisering; het adagium van mijn eigen regio luidt: zorg dicht bij huis en alleen academisch als 

het moet. 

Ik prijs me gelukkig met de uitstekende samenwerking die onze regio kenmerkt. Ook dit vergt 

investering en onderhoud, waar ik de komende jaren volop wil gaan inzetten. 

 

Dankwoord 

Ik wil eindigen met het traditionele dankwoord. Hoewel dit het veelal meest gelezen gedeelte is, was 

het dankwoord gedeelte in mijn proefschrift slechts 1 zin zoals toen te doen gebruikelijk was. 

Om niemand te vergeten luidde die: veel dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan mijn 

proefschrift.  Dat wil ik hier graag herhalen: veel dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan mijn 

benoeming tot hoogleraar. 

Niettemin, voor deze benoeming ben ik vele mensen dank verschuldigd, die ik toch met name wil 

noemen. 
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Ik wil het college van bestuur van de Universiteit van Maastricht en de raad van bestuur van het 

MUMC+ danken voor het in mij gestelde vertrouwen.  

 

Professor Dick van Rhenen, helaas in 2021 overleden, ben ik veel dank verschuldigd. Hij was als 

copromotor mijn grote inspirator, mentor en coach bij de start van mijn wetenschappelijke carrière 

bij de Bloedbank. Mijn promotor professor Albert von dem Borne en copromotor professor Ellen van 

der Schoot van Sanquin Research Amsterdam hebben mijn eerste stappen in de basale research in 

goede banen geleid, tot mijn promotie in 1997. 

 

De leden van mijn begeleidingscommissie. 

Professor Coen Stehouwer als hoofd van de medische afdeling Interne Geneeskunde; dank voor je 

adviezen en begeleiding vanaf indiensttreding en met name vanaf mijn benoeming. En ook veel dank 

aan de andere leden van mijn begeleidingscommissie: doctor Helen Mertens, voorzitter RvB MUMC+, 

professor Annemie Schols, decaan van de faculteit, professor Mirjam Oude Egbrink, directeur 

onderwijsinstituut FHML en professor Manon van Engeland directeur onderzoeksinstituut GROW. 

 

Professor Harry Schouten, mijn voorganger als hoofd onderafdeling hematologie dank voor het 

vertrouwen in mijn kandidatuur als jouw opvolger. 

Al mijn collega’s van het Team Hematologie MUMC+: stafleden en assistenten, stamcelcoördinatrices, 

datamanagers, kwaliteitsfunctionaris, researchnurses, PA en VS’n. Dank voor jullie steun in de eerste 

jaren. 

 

Professor Yvonne Henskens en alle medewerkers van het laboratorium hemostase en transfusie. Mijn 

carrière begon als internist-transfusiespecialist bij Sanquin en vanaf mijn aanstelling in het MUMC+ 

was het laboratorium een tweede thuis voor mij; dank voor de samenwerking die ik heb ervaren. 

Professor Tilman Hackeng, directeur onderzoeksinstituut CARIM; dit jaar zal onze eerste gezamenlijke 

promovendus zijn proefschrift inleveren; ik kijk uit naar een vervolg van onze samenwerking. 

 

Mijn collega’s hematologen binnen de OncoZOn regio; ik denk dat onze regionale samenwerking een 

goed voorbeeld is voor heel Nederland. 

Aan de collega’s van het HBC NEM met name mijn medebestuursleden professor Nicole Blijlevens 

hematoloog in Radboudumc Nijmegen en doctor Lidwine Tick hematoloog MMC Veldhoven. Onze 

samenwerking geldt als voorbeeld voor de academische alliantie tussen Maastricht en Nijmegen. 

 

Aan mijn directe familie: 

Mijn beide ouders helaas vorig jaar overleden stonden aan mijn basis door hun voortdurende steun 

en liefde. Mijn zussen en mijn broer wil ik danken voor hun steun en troost het afgelopen jaar.  

Ook een woord van dank aan mijn eveneens vorig jaar overleden schoonvader die altijd vroeg naar 

mijn bezigheden en prestaties. 

Speciaal ook dank aan mijn schoonbroer professor Menno-Jan Kraak die vandaag in het courtège 

deelneemt, wat ik heel bijzonder vind. 
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Tenslotte, mijn eigen thuisfront. 

Aan mijn lieve vrouw Mirjam zeg ik: hoewel je destijds niet met mij mee wilde in de befaamde autorally 

van mijn dispuut AC Trega, zijn we toch al meer dan 30 jaar samen: dankjewel voor alles. 

Aan mijn beide dochters: Lieve Anne-Lotte en Eline, ooit tijdens het boodschappen doen in een 

supermarkt, keek een wat oudere en grijze man naar ons. De man keek mij aan en zei: meneer, wat 

bent u RIJK!  

Ik heb gezegd. 

Maastricht, 11 maart 2022 

Inaugurele rede. Titel: “Bloedarmoede is Bloedrijkdom” 




