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Nieuwsbrief DUTCH HERNIA SOCIETY MEI 2022 

www.dutchherniasociety.nl en www.europeanherniasociety.eu  
 

 
Onderwijs 
De DHS is het nieuwe jaar goed begonnen met de TAR cursus in Rotterdam op 10 februari 
met chirurgen en differentianten uit het hele land. Onder de enthousiaste leiding van bijna 
het hele DHS bestuur hebben twaalf cursisten de TAR geleerd op fresh frozen anatomische 
preparaten. Hoewel er toch nog een enkele hybride presentatie was vanwege milde Covid 
klachten, was de cursus weer als vanouds met leuke discussies en zeer leerzame vrijwel 
bloedeloze activiteiten met het mes. Een zeer geslaagde dag!  
 

 
TAR cursus 10 februari 2022 

 
De DHS onderzoekt hoe het liesbreukonderwijs in Nederland vormgeven moet worden, nu 
het onderwerp is verdwenen uit de CASH cursus. Er bestaan al vele, zeer goede regionale 
onderwijsdagen en het doel is het onderwijs landelijk beter af te stemmen. Op 15 maart is 
er voor de regio Amsterdam een zeer geslaagde en nuttige liesbreuk dag georganiseerd in 
het skills lab. AIOS kregen na een korte introductie de gelegenheid ieder een TEP en een 
Lichtenstein te oefenen op fresh frozen preparaten. We gaan kijken of we dit onderwijs 
landelijk kunnen gaan aanbieden voor geïnteresseerden 4e-6e jaars AIOS. We houden u op 
de hoogte! 
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Registratie liesbreukchirurgie: 
Vanuit de politiek is er een eis om de zorg in Nederland transparanter te maken. In het 
Hoofdlijnenakkoord is er afgesproken om 50% van de ziektelast transparant te maken. Te 
beginnen met de liesbreukchirurgie. De manier waarop dit beoogd wordt, is met registratie 
van kwaliteit gerelateerde uitkomsten. 

De NVvH heeft de DHS (Dutch Hernia Society) benaderd met de vraag hoe wij door 
registratie de zorg transparanter kunnen maken en wat daarvoor nodig is. Het doel van de 
DHS en de NVvH is: géén registratielast en de focus leggen op het verbeteren van de 
kwaliteit. 
 
In samenwerking met de DICA is er een lijst opgesteld van gegevens die nu al automatisch 
uit het EPD geëxporteerd kunnen worden, deze vindt u verderop in de enquête. 
Als we geen verdere actie ondernemen, zal de registratie hiertoe beperkt blijven. Er is een 
enquête verspreid waarin de mening van chirurgen wordt bevraagd over deze registratie. 

Mocht u deze nog niet hebben ontvangen, verzoeken wij u deze alsnog in te vullen. De 
resultaten presenteren wij op de chirurgendagen. 

Liesbreukregistratie in Nederland (google.com) 

 
Symposium chirurgendagen: 
Tijdens de chirurgen dagen, op vrijdag 20 mei om 11:30 in de King Willem Alexander zaal, zal 
er een mini-symposium zijn over wat er op ons af kan komen met de gewenste registratie 
bij liesbreuk chirurgie. Professor Marc Miserez uit Leuven zal de Belgische ervaringen met 
ons delen, DICA is aanwezig om u te presenteren wat er nu al beschikbaar is aan data en we 
bespreken de resultaten vanuit de enquête.  We hopen dat u in grote getalen aanwezig bent 
om daarna met ons de discussie te voeren: registreren of niet? LAAT U HOREN!  
 
Herniatorium 22 juni: 
Helaas heeft er de afgelopen 2 jaar geen Herniatorium plaatsgevonden ivm pandemische 
maatregelen. Het Herniatorium vindt dit jaar wel plaats:  op 22 juni in de avond. Dat is 
aansluitend aan het afscheidssymposium van prof. Johan Lange. De locatie van het 
Herniatorium is Dudok in het Park in Rotterdam. U kunt zich via deze link aanmelden. We 
hopen u in groten getale te zien bij zowel het afscheidssymposium als het Herniatorium. 
 
Aanmelden nieuwe leden DHS: 
Er is iets mis gegaan met de aanmeldlink van de website; dit wordt op korte termijn 
opgelost. Het kan zijn dat u, nadat u zich via deze link had aangemeld, niets heeft 
vernomen. Onze excuses daarvoor.  
Met de mensen die zich de afgelopen tijd hebben aangemeld zal contact worden 
opgenomen. Two Hands Events zal ons hierin gaan ondersteunen. 
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Aankomende events: 
- Chirurgendagen 19 & 20 mei, Den Haag 

vrijdag 20 mei 11.30-12.30 King Willem Alexander zaal, Mini Symposium over 
liesbreukregistratie 

 
- Herniatorium 22 juni, vanaf 18 uur in Dudok in het Park, Rotterdam 

 
- Robotic Abdominal Wall Surgery, 23 t/m 25 juni Gent 

www.raws2022.com  
 

- EHS 18 oktober tot 21 oktober in Manchester 
Tevens mogelijkheid om het UEMS AWS examen te doen 

 
 


