
 

 
 
 
 
 
Website www.dutchherniasociety.nl operationeel! Ga hier kijken!  
 
Nieuwtjes: 
Ine Burgmans is toegetreden tot DHS bestuur met portefeuille onderwijs. 
Eva Deerenberg heeft haar USA brevet gehaald en gaat per juli 2019 een fellowship volgen in 
North Carolina bij Todd Heniford. Eva heeft met beperkte hulp van anderen de website in 
het leven geroepen!  
Rudi Roumen en Johan Lange jr nemen deel aan een Ronde Tafel Gesprek over Pijn na Mesh. 
De EHS heeft travel & research Grants voor 2019. Zie website EHS: 
www.europeanherniasociety.eu 
 
Ontwikkeling en implementatie van een registratiesysteem 
De Europese unie heeft een directive uitgevaardigd die stelt dat per 2020 alle implantaten 
(lees matten) in een register moeten. Het implementeren van een register heeft enorme 
voordelen voor kwaliteit meting en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De 
nieuwe International Guidelines adviseren dat ieder land een registratiesysteem ontwikkelt. 
De EHS heeft een eigen systeem (EuraHS) dat al enkele jaren beschikbaar is voor (gratis) 
gebruik. Dit platform is geschikt voor onderzoek en eigen kwaliteit controle. De DHS gaat 
samen met haar leden werken aan een registratiesysteem dat voldoet aan de eisen maar 
vooral gebruiksvriendelijk is en hopelijk niet tijdsintensief. Dit zal investeringen vergen. 
Parallel hieraan zal de EHS een (nieuw) Europees systeem ontwikkelen. Hiervoor wordt een 
Europese subsidie gevraagd. Het bestuur stelt voor dat de volgende buikwandbreuken 
geregistreerd gaan worden (kan gratis in EuraHS): Complexe littekenbreuken, Robot assisted 
buikwandbreuken operaties. De EuraHS heeft per 1 juli 2019 een “light version” voor 
liesbreuk chirurgie. 
 
Modernisering Onderwijs AIOS en chirurgen 
Drie leden van het bestuur (Marijn Poelman, Ine Burgmans en Rogier Simmermacher) zullen 
met een voorstel komen voor het onderwijs aan AIOS en Chirurgen de komende jaren. In 
samenwerking met de CASH en de EHS zal het nieuwe plan zijn aangepast aan nieuwe 
inzichten en mogelijkheden (skills, e-Learning, praktijk). Er zijn voorstellen in ontwikkeling 
die in 2019 aan de leden voorgelegd zullen worden. Het betreft in eerste instantie 
modernisering CASH I en II en er zijn plannen voor twee scholingsdagen voor 5-6 jaars en 
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chirurgen conform de HerniaCompact formule die in Duitsland zeer succesvol is en als 
template dient voor de EHS.  
 
Ontwikkeling en update Richtlijnen 
Nederlandse chirurgen zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van vele richtlijnen in 
Europees verband en via subsidies van de SKMS worden in 2017-18 de richtlijnen Liesbreuk, 
Littekenbreuk en Ventrale hernia (navel en epigastrica) ontwikkeld of ge-update. 
De richtlijn ACNES is van start gegaan met daarin zitting van Rudi Roumen.  
De EHS en AHS hebben een workinggroup voor een Richtlijn Ventrale Hernia. Hierin hebben 
Maarten Simons en Ruth Kaufmann zitting. Er is een EHS workinggroup gestart voor Rectus 
Diastase. Hierin heeft Simon Nienhuijs zitting.  
DE EHS heeft een workinggroup benoemd die een voorstel heeft ontwikkeld voor een 
systeem voor Accreditatie en Certificering van Hernia Centers en Hernia Surgeons: The 
ACCESS project. Zie pubicatie in Hernia. 2019 Jan 23. doi: 10.1007/s10029-018-1873-2. 

De DHS (Maarten Simons en Rogier Simmermacher) participeert in deze werkgroep en wij 
zullen beoordelen in hoeverre het voorstel gebruikt kan worden in de Nederlandse situatie. 
 
Lidmaatschap DHS 
De DHS roept chirurgen die interesse hebben in de Hernia chirurgie om lid te worden. Dit 
lidmaatschap geeft automatisch lidmaatschap van de EHS en het wetenschappelijk blad 
“Hernia”. Zie www.dutchherniasociety.nl/lidmaatschap/. AIOS kunnen lid worden voor € 10,- 
 
Wetenschap 
De DHS heeft in 2018 een sponsorbijdrage gegeven aan Willem Zwaans, Marijke Molegraaf, 
Elwin Mommers, Marleen Roos, Leonard Kroese, Vincent Stirler en An Jairam die allen 
prachtige proefschriften geschreven hebben over Hernia gerelateerde onderwerpen. Zij 
worden van harte gefeliciteerd! In 2019 zal Ruth Kaufmann op 29 Maart in Rotterdam 
promoveren. U ontvangt haar proefschrift tijdig. 
 
Dutch Operation Hernia 
Nederlandse chirurgen hebben inmiddels tien missies uitgevoerd naar Ghana en meer dan 
1300 patiënten geopereerd. Er is in Ghana veel capaciteit voor missies. Het is een ideaal land 
voor kennismaking met de tropen, opleiding van lokale artsen en eigen aios en behandeling 
van gezonde mannen met vaak indrukwekkende liesbreuken. In 2017 is de Dutch Operation 
Hernia Stichting in het leven geroepen. In 2019 zijn maar liefst 25 leden in een grote missie 
naar 6 ziekenhuizen in Ghana geweest. Zie de website www.operationhernia.nl.  
 
Robotchirurgie NL 
Het aantal Robot assisted operaties voor buikwandbreuken neemt toe. In NL lopen wij tav bv 
Belgie hierin achter. Er is een Taskforce opgericht om voor NL te inventariseren wat de stand 
van zaken is en de mogelijkheden om samen te werken in opleiding, wetenschappelijk 
onderzoek en registratie van deze ingrepen. Deze group (Simons, vd Heuvel, Aufenacker, 
Simmermacher, de Vries Reilingh, Consten, Hansson, Poelman, vd Velde, Lange jr) is 
samengekomen en heeft afgesproken samen op te trekken. Een voorstel is een uniform 
Nederlands curriculum voor opleiding en registratie van alle Robot assisted operaties in 
EuraHS. 
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Nog even die herhaling 
Hernia chirurgie is een belangrijk aandachtsgebied van de Chirurgie in omvang (lies en 
navelbreuken) en complexiteit (littekenbreuken). Het valt (deels) onder de algemene 
chirurgie hoewel een aantal ingrepen zoals de complexe littekenbreuken, maar ook 
bijzondere de liesbreuk chirurgie, een zekere expertise vereist die niet onderschat mag 
worden. Complexe littekenbreuken zijn dure operaties met een hoog risico op complicaties. 
Het gebruik van matjes krijgt veel aandacht in de media en een toenemend aantal patiënten 
maakt zich zorgen om de (potentiele) complicaties zoals pijn en recidief. Meer dan 25,000 
liesbreuken, 4500 littekenbreuken en 5000 ventrale hernia’s worden jaarlijks in Nederland 
operatief behandeld. 
De buikwand chirurgie is ondergebracht bij de NVGIC hoewel een belangrijk deel uitgevoerd 
wordt door trauma-, onco- en vaatchirurgen. In 2017 zijn de besturen van Dutch Hernia 
Society en Werkgroep Buikwand Chirurgie van de NVGIC samengevoegd tot een nieuw 
bestuur. Er is gekozen voor de naam DHS. Er is een nauwe samenwerking met de European 
Hernia Society wiens congres in 2002 in Amsterdam en in 2016 in Rotterdam georganiseerd 
werd. Het is belangrijk dat het helder is welke instantie zich bestuurlijk bekommert om de 
Hernia Chirurgie in Nederland. De belangen van de patiënten dienen geborgd te worden en 
het is absoluut noodzakelijk dat er een platform is voor het verbinden van chirurgen die 
wetenschappelijk  onderzoek doen en samenwerken met de stakeholders zoals de 
verzekeraar en de industrie.  
 
 
Bestuur 
Maarten Simons  Voorzitter, EHS Board, Register 
Simon Nienhuijs  Secretaris 
Theo Aufenacker  Penningmeester  
Rogier Simmermacher National Delegate, CASH, Onderwijs 
Baukje van den Heuvel Richtlijnen, Register 
Marijn Poelman  Onderwijs 
Ine Burgmans    Onderwijs 
Johan Lange jr   NVGIC 
Rudi Roumen   ACNES richtlijn/werkgroep 
Eva Deerenberg  AIOS lid, Website 
 

 
Wij wensen u een goed en gezond 2019! 
 
Congres data: 
Promotie Ruth Kaufmann 29 Maart Erasmus 1130 uur. 
RICH 2.0 22 maart 2019, Ijsselland/Erasmus 
Chirurgendagen 16-17 mei 2019, Veldhoven: Let op Mini symposium en leden vergadering. 
EHS Hamburg 11-13 September 2019 


