Dutch Hernia Society (DHS) nieuwsbrief Augustus 2019
Voorjaarsdagen
Afgelopen mei waren er op de voorjaarsdagen twee mooie sessies met betrekking tot
buikwand chirurgie. De richtlijn hernia inguinalis (richtlijnendatabase.nl) werd besproken en
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Robot chirurgie bij hernia chirurgie werden
toegelicht. Beide waren prachtige sessies en met mooie discussies tijdens en na de praatjes!
De DHS organiseerde aansluitend een vergadering met de volgende punten.
Bestuur
Baukje van de Heuvel en Eva Deerenberg zijn uit het
bestuur getreden. Beiden hebben zich enorm
ingezet voor de DHS met onder andere een
prachtige website en de liesbreuk richtlijn als gevolg.
Bedankt voor jullie inzet! Tammo de Vries Reilingh
en Lucas Timmermans hebben hun taken
overgenomen.
Tammo de Vries Reilingh zal de functie van secretaris
van Simon Nienhuijs overnemen.

EHS Hamburg 2019
Dit jaar wordt de EHS in Hamburg georganiseerd van 11-14 september. Wolfgang Reinpold
gaat zeker zorgen voor een mooi programma en congres. Nederland zal traditiegetrouw
goed worden vertegenwoordigd op wetenschappelijk en niet wetenschappelijk gebied. Voor
meer informatie en mogelijkheid tot registreren: https://ehs2019hamburg.com/. Inschrijven
is natuurlijk nog steeds mogelijk. Het is een schitterend programma.
Journal Hernia en lidmaatschappen
Het journal Hernia is over gegaan van zowel online en hardcopy naar alleen online content.
De prijzen ten aanzien van lidmaatschap zijn daarom ook veranderd. De kosten voor DHS
lidmaatschap met digitaal toegang tot het journal Hernia bedragen 90€ per jaar. Voor AIOS

en onderzoekers is er een apart lidmaatschap gecreëerd, DHS lidmaatschap (zonder toegang
tot Hernia) voor 10€ per jaar.
Hernia onderwijs
Er is een Monkey Survey naar alle assistenten gegaan om zo de kwaliteit van hernia
onderwijs te inventariseren. We willen graag de hiaten weten zodat we weten waar we
dingen zouden kunnen veranderen. Deze survey is tot nu toe echter onvoldoende ingevuld.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze link onder uw eigen assistenten (alleen aios chirurgie,
geen vooropleidings aios) te verspreiden. Dit wordt enorm gewaardeerd.
Link: https://nl.surveymonkey.com/r/38HK2P7
Richtlijn liesbreuk bij volwassenen
De richtlijn liesbreuk bij volwassenen is na hard weken gepubliceerd en staat online. De
richtlijn is de richtlijnendatabase te vinden:
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/liesbreuk_bij_volwassenen/startpagina.html.
Deze richtlijn is gebaseerd op de internationale richtlijn uitgegeven door HerniaSurge in
2018. Tijdens een van de sessies van de voorjaarsdagen werd de richtlijn mooi toegelicht
door Baukje van de Heuvel, prachtig werk!
EHS
De EHS heeft nieuwe bylaws opgezet en zijn via mail al verstuurd en ook op hun website te
vinden. Deze worden in de general assembly in Hamburg nog besproken!
De EHS heeft enkele board posities waarvoor een vacature open staat. Het gaat om de
volgende posities: Secretary of the Advisory Committee of Congresses, Secretary of the
Advisory Committee of Science, Secretary of the Advisory Committee of Web. Mocht er
interesse zijn ten aanzien van een van deze posities dan kan er gemaild worden met
secretariatehs@pacifico-meetings.com
Legpenning Rudi Roumen

Tijdens afgelopen voorjaarsdagen heeft Rudi Roumen de legpenning gekregen voor al zijn
inspanningen op wetenschappelijk en klinisch gebied van onder andere ACNES, onbegrepen
liespijn en borstkanker chirurgie. Een enorme eer en wel verdiend!

Incision Academy toegang
Incision academy is een platform waarop een enorme hoeveelheid verschillende
chirurgische procedures stap voor stap worden uitgelegd aan de hand van prachtige filmpjes
gemaakt door experts. Dit initiatief is niet onopgemerkt gebleven voor de EHS. Zij hebben
hun endorsement gegeven aan dit initiatief en hierdoor kunnen leden van de EHS/DHS in de
toekomst toegang krijgen tot de buikwand gerelateerde content op hun website. De link
hiernaar toe zal zodra deze bekend is gepubliceerd worden op de websites van de DHS en
EHS. Zeker voor AIOS zijn de filmpjes voor de Lichtenstein en de TEP perfect
voorbereidingsmateriaal voor aanstaande operaties. Het huidige AIOS tarief voor DHS
lidmaatschap is maar 10€ per jaar dus een extra stimulans om uw AIOS lid te laten worden!
Word from our sponsors
Wij zouden onze taken niet goed kunnen uitvoeren zonder de hulp van onze collega's van de
industrie. Er zijn ook interessante veranderingen en innovaties op komst die kort zullen
worden toegelicht hieronder, oa. de nieuwe DBC voor complexe buikwand chirurgie.
Medtronic - Training en Educatie Medtronic Hernia Care Benelux
De volgende Clinical Immersions biedt Medtronic 2 tot 3 keer per jaar aan:


CI AWR and Robotic, dr Muysoms AZMM Gent: In deze workshop wordt u getraind in
laparosocopische en robot geassisteerde liesbreuk chirurgie en ventrale
buikwandchirurgie, waarbij u tips en tricks krijgt aangereikt voor het meest optimale
gebruik van een (zelf fixerende) mesh bij deze chirurgie. Daarnaast wordt u
geïnformeerd over de laatste evoluties op het gebied van buikwandchirurgie met
uitleg over de nieuwere technieken zoals TARUP, RoboTAR, TAR, eTEP, Milos en kunt
u bij diverse life casussen in de OK een deel van deze technieken in de praktijk
toegepast zien.



CI Component Separation Technique, prof Berrevoet UZ Gent: In deze workshop
wordt u getraind in de diverse vormen van de Component Separation technieken (o.
a endoscopische techniek en posterior TAR) binnen de complexe buikwandchirurgie
met zowel theoretische sessies als praktische sessies in de OK.
Bij deze workshop wordt een ruime kennis en ervaring op het gebied van (complexe)
buikwandchirurgie gedeeld, onder meer betreffende het gebruik van Botox en
pneumoperitoneum bij complexe buikwandchirurgie.



CI Laparoscopic Ventral Hernia Repair, Laparoscopic Component Separation
Technique and eTEP procedure, dr. Radu Medlife Privat Clinic Boekarest: In deze
workshop wordt u getraind in één van de nieuwste laparoscopische technieken ter
herstel van een buikwandbreuk: de eTEP procedure, met het sluiten van het defect,
al dan niet gepaard gaand met een TAR. U wordt onderwezen in hoe u een eTEP
dient uit te voeren in theorie en zal de daar bijbehorende tips en tricks ontvangen
waarna u de procedure “life” meerdere malen kunt volgen in de OK.



CI Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexie, prof Matzel FA University Erlangen: In deze
workshop wordt u getraind in de techniek van lap rectopexie middels theoretische
sessies gecombineerd met “life “sessies in de OK.

Onderstaande Masterclass wordt 3 keer per jaar aangeboden
-

Masterclass Complex Abdominall Wall Repair, dr Gallagher, dr Griffits,
dr Aspin, Newcastle Surgical Training Centre, Freeman Hospital Newcastle: In deze
meerdaagse Masterclass komt de problematiek en het management van patiënten
met complexe buikwandbreuken uitgebreid aan bod in theoretische sessies en
ingebrachte casuïstiek. Naast theorie is er een volle dag “hands on” in het Kadaver
lab.

De volgende technieken en procedures komen onder meer aan de orde:
Component Separation technieken: Endoscopische CS, Anterior Component Separation,
Posterior Component Separation en TAR.
Procedures: Rives-Stoppa, Parastomaal Buikwand herstel en het Complexe Buikwand herstel
met biologische implantaten.
Mocht u interesse hebben in een van de workshops of
Masterclasses, neem dan contact op met uw
aanspreekpunt binnen Medtronic.
GDM Medical - Nieuwe DBC voor Complexe Littekenbreuk
Op 23 november 2018 is de nieuwe Richtlijn
Littekenbreuken gepubliceerd en opgenomen in de Richtlijnendatabase. Een van de
veranderingen in de richtlijn is dat bij complexe breuken een non-cross linked biologische
mat wordt geadviseerd. Deze richtlijn is van groot belang geweest om de DBC- systematiek
voor littekenbreuken te herzien. Tot op heden werden de meeste littekenbreukoperaties
vergoed via de DBC Littekenbreukoperatie. Het probleem hierbij was echter dat er geen
onderscheid kon worden gemaakt tussen simpel en complex. Het gevolg hiervan was dat de
vergoeding voor behandeling van een complexe littekenbreuk niet toereikend was.
Vanaf 1 januari 2020 wordt de DBC systematiek aangepast door toevoeging van de
zorgactiviteit Complexe Littekenbreuk. Er kan nu worden afgeleid naar de Zorgactiviteit
Reconstructie complexe littekenbreuken met HPW-classificatie 3 of 4 (o.b.v. herniagrootte,
co-morbiditeit en status wondinfectie), wat resulteert in het DBC Zorgproduct Hernia
cicatricialis | Reconstructie complexe littekenbreuken | Spijsvertering hernia. De
implementatie van een dergelijke nieuwe systematiek roept vaak veel vragen op. Om hier
meer duidelijkheid over te verschaffen organiseert GDM Medical (leverancier Strattice en
OviTex) in september op diverse dagen en tijdstippen voor u korte online presentaties o.l.v.
Frans Phillipszoon van Philmed. Tijdens deze presentatie wordt toelichting gegeven op deze
nieuwe systematiek en hoe dit in uw instelling geïmplementeerd kan worden. Als u interesse
heeft hieraan deel te nemen, dan kunt u een mail sturen naar ingrid.evers@gdm-nl.com. U
ontvangt vervolgens de diverse mogelijkheden en verdere toelichting.
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