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NederLANdSe SAmeNvATTING 

Het doel van dit proefschrift is het beschrijven en evalueren van de behandeling van ischemische 
en diabetische wonden van de onderste extremiteit, met een focus op patiëntgerichte zorg. In 
dit proefschrift wordt een aantal systematische literatuuroverzichten (reviews) en klinische studies 
beschreven die zich richten op de behandeling van patiënten met ernstig perifeer vaatlijden. Tevens 
wordt de toepassing van gedeelde besluitvorming in de vaatchirurgie besproken. hoofdstuk 1  
betreft een introductie en bespreking van de volledige inhoud van dit proefschrift.

Cochrane reviews worden internationaal erkend als het hoogste niveau van wetenschappelijk bewijs 
voor medische interventies en diagnostische tests. hoofdstuk 2 richt zich op het beschikbare 
wetenschappelijke bewijs van dit hoogste niveau voor de systemische behandeling van veneuze 
ulcera, acute wonden, decubitus, diabetische ulcera en ischemische wonden. Alle bewijsvorming 
die wordt besproken in dit meta-review is afkomstig uit 24 Cochrane reviews die werden uitgevoerd 
door de ‘Cochrane Wound Group’ en de ‘Cochrane Peripheral Vascular Disease Group’. Het 
sterkste bewijs werd gevonden voor compressie bij de behandeling van veneuze ulcera, recombinant 
humaan groeihormoon (rhGH) voor het behandelen van grote brandwonden, niet-afneembare 
drukontlastende middelen voor de behandeling van diabetische ulcera en prostanoïden bij de 
behandeling van arteriële ulcera. Dynamische antidecubitus luchtmatrassen en enkele eenvoudige 
antidecubitus toepassingen lijken effectief in de behandeling van decubitus. Het niveau van deze 
bewijsvoering is echter laag. 

Om diabetische ulcera te kunnen categoriseren zijn verschillende classificatie-instrumenten 
ontwikkeld. Betrouwbare classificatie van diabetische ulcera is essentieel voor de communicatie 
tussen clinici, voor de evaluatie van de genezingstendens en voor het kiezen van een geschikte 
behandeling. De afwezigheid van overtuigend bewijs voor de betrouwbaarheid van deze classificatie-
instrumenten beperkt echter de toepassing ervan in de klinische praktijk. Het doel van de studie in 
hoofdstuk 3 was het vaststellen van de inter-beoordelaar overeenkomst (IBO) van de twee meest 
gebruikte classificatiesystemen; degene volgens ‘Meggitt-Wagner’ en die volgens de ‘University of 
Texas’. Van beide systemen bleek de IBO slechts matig te zijn (kappa-waarden variërend tussen 
0,40 en 0,46) als wonden werden beoordeeld door meerdere clinici. Ondanks dat deze classificatie-
instrumenten gevalideerd zijn voor de classificatie van diabetische ulcera, zijn deze niet betrouwbaar 
wanneer ze worden gebruikt door verschillende clinici. Dergelijke classificatie-instrumenten zijn 
blijkbaar niet ontworpen om als op zichzelf staande parameter te worden gebruikt en moet dus altijd 
worden gecombineerd met andere klinische informatie.

In hoofdstuk 4 presenteren we een Cochrane review, uitgevoerd om de effectiviteit te evalueren 
van huidvervangende producten bij de behandeling van diabetische ulcera. Huidtransplantaten 
en huidvervangende therapieën werden geëvalueerd in 17 gerandomiseerde studies waarin 1655 
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patiënten werden geïncludeerd. Dertien van deze studies vergeleken een op biologische materialen 
gebaseerd product met standaard zorg. Op basis van de resultaten in de meta-analyse vonden 
we dat deze huidvervangende producten de wondgenezing bevorderde ten opzichte van alleen 
standaard zorg (Relatief Risico (RR) 1,55; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,30 tot 1,85). Tevens 
werden er minder amputaties gezien in de experimentele groep (RR 0,43, 95% BI 0,23 tot 0,81). De 
kwaliteit van de bewijsvoering was echter laag en er was sprake van publicatiebias. Verder was er 
geen bewijs voor de (kosten)effectiviteit van huidvervangende producten op de lange termijn. Voor 
de klinische praktijk moeten de potentiële voordelen van huidtransplantaten en huidvervangende 
producten afgewogen worden tegen de hoge kosten van deze producten. 

Voor het meten van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven wordt vaak de ‘Vascular Quality 
of Life’ (VascuQol) vragenlijst gebruikt bij patiënten met perifeer vaatlijden. De meeteigenschappen 
en de onderliggende gezondheidsdimensies van dit instrument zijn echter nooit goed bestudeerd. In 
hoofdstuk 5 evalueeren wij daarom de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie van 
de VascuQol vragenlijst bij patiënten met claudicatio intermittens (CI) en kritieke ischemie (KI). Eerst 
werd de indruksvaliditeit beoordeeld door middel van interviews met clinici en patiënten. Drie van de 
25 vragenlijst items werden als minder relevant beoordeeld. In de tweede stap van deze studie werd 
de interne consistentie en de structurele validiteit beoordeeld door berekening van de Cronbach’s 
α-coëfficiënt en verklarende factor analyse. We vonden een goede Cronbach’s α waarde van 0,93 
voor de VascuQol, terwijl de symptomen en sociale domeinen α-coëfficiënten lieten zien van onder de 
0,70. Daarnaast konden we de oorspronkelijke vijf-domeinen structuur niet reproduceren: wij vonden 
een structuur met drie domeinen, namelijk een activiteiten en sociaal domein, een pijn en symptomen 
domein en een emotioneel domein. Tijdens de derde stap van deze studie werd convergente 
validiteit beoordeeld. Matige correlaties werden gevonden voor de activiteiten, sociaal en emotionele 
domeinen en overeenkomstige domeinen van andere patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten. Lagere 
correlaties werden gevonden voor het domein pijn en de somscore van de VascuQol. De VascuQol 
bleek wel een verschil in kwaliteit van leven te kunnen onderscheiden tussen verschillende stadia van 
vaatlijden (IC versus KI patiënten). Concluderend is de evaluatie en optimalisatie van de VascuQol 
nog niet afgerond. Toekomstige klinimetrische studies zullen moeten worden uitgevoerd om meer 
klinische relevante gegevens te kunnen halen uit de VascuQol. 

Internationale richtlijnen bevelen revascularisatie aan als voorkeursbehandeling voor patiënten met 
KI. Momenteel richt het meeste onderzoek zich op de uitkomsten van invasieve procedures voor KI. 
Er zijn slechts beperkte data beschikbaar over de uitkomsten van patiënten die conservatief (niet-
operatief) werden behandeld. In hoofdstuk 6 presenteren we de resultaten van een retrospectieve 
studie naar amputatie-vrije overleving (AVO) en de algehele overleving (AO) bij patiënten met KI die 
wel of geen revascularisatie hebben ondergaan. Verder onderzochten wij de patiëntkarakteristieken 
die zijn geassocieerd met de klinische uitkomst. We identificeerden 153 patiënten met kenmerken 
en symptomen van KI (bevestigd door een verlaagde perifere bloeddruk) van wie er negen (5,9%) 
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direct een primaire amputatie moesten ondergaan. Van de resterende 144 patiënten ondergingen 
96 (66,7%) een revascularisatie binnen 6 weken na de diagnose KI en 26 (18,1%) ondergingen 
pas een revascularisatie na 6 weken nadat de diagnose was gesteld. Conservatieve behandeling 
werd toegepast bij een minderheid van de patiënten (N=22; 15,3%). AVO en AO verschilden niet 
significant tussen de drie groepen. Na een jaar was de AVO 67,3% in de direct invasief behandelde 
groep, 83,6% in de uitgestelde invasieve groep en 72,7% in de conservatief behandelde groep. 
De AVO na twee jaar was respectievelijk 56,0%, 74,8% en 54,2%. We vonden dat behandeltype 
geen significante voorspeller was van zowel AVO als AO. Dit suggereert dat niet alle patiënten met 
KI een invasieve behandeling nodig hebben. Toekomstige studies moeten worden uitgevoerd om 
een subgroep van patiënten te identificeren waarin revascularisatie achterwege kan worden gelaten. 

hoofdstuk 7 geeft een systematisch literatuuroverzicht van het bewijsmateriaal met betrekking tot 
de effectiviteit van hyperbare zuurstoftherapie (HZT) op wondgenezing, amputatie en additionele 
interventies bij patiënten met diabetische ulcera. We vonden zeven studies met daarin 376 patiënten. 
Twee van de geïdentificeerde studies includeerden patiënten met diabetes en ischemische wonden. 
Deze twee studies vonden na een jaar follow-up een groter aantal volledig genezen wonden bij 
patiënten behandeld met HZT (Number Needed to Treat 2; 95% BI 1 tot 5). Er werden echter 
geen verschillen gevonden in het aantal amputaties en de noodzaak tot additionele interventies. 
Door het ontbreken van eenduidig bewijs voor de effectiviteit van HZT bij de behandeling van 
ischemische wonden bij patiënten met diabetes hebben wij een gerandomiseerde multicenter studie 
opgezet en uitgevoerd met het acroniem ‘DAMOCLES’ (Does Applying More Oxygen Cure Lower 
Extremity Sores?). Deze studie werd uitgevoerd met medewerking van 9 hyperbare zuurstofcentra 
in Nederland en één in België en de vaatchirurgen in 25 verschillende ziekenhuizen. Het DAMOCLES 
protocol is beschreven in hoofdstuk 8 en de resultaten in hoofdstuk 9. In deze studie werden 120 
patiënten met diabetes gerandomiseerd tussen standaard zorg met additionele HZT (SZ+HZT) of 
standaard zorg alleen (SZ). Na 12 maanden waren er 28/60 (47%) indexwonden genezen in de SZ 
groep en 30/60 (50%) in de SZ+HZT groep (risicoverschil 3%, 95% BI -14 tot 21%). Afwezigheid van 
een major amputatie werd bereikt bij 47/60 (78%) patiënten in de SZ groep en bij 53/60 patiënten 
(88%) in de SZ+HZT groep (risicoverschil 10%, 95% BI -4 tot 23%). Amputatievrije overleving werd 
bereikt bij 41/60 (68%) patiënten in de SZ groep en bij 49/60 (82%) patiënten in de SZ+HBOT 
groep (risicoverschil 13%, 95% BI -2 tot 28%). In de groep die werd behandeld met HZT waren 
21 patiënten (35%) niet in staat om ten minste 30 sessies HZT te volgen. Degenen die dit wel 
konden hadden significant minder major amputaties en een langere amputatievrije overleving dan 
de patiënten in de SZ groep (risicoverschil 26%, 95% BI 10 tot 38%). Concluderend waren we met 
de DAMOCLES studie niet in staat om een significant effect aan te tonen van HZT op complete 
wondgenezing of het voorkomen van major amputaties bij patiënten met diabetes en ischemische 
ulcera. Wel werd een trend gezien naar minder major amputaties bij patiënten behandeld met HZT. 
De mogelijke effectiviteit van HZT werd mogelijk niet bereikt omdat relatief veel patiënten niet de hele 
HZT-behandeling konden ondergaan.
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Het laatste deel van dit proefschrift focust op patiëntgerichte zorg in de vaatchirurgie. hoofdstuk 10 
evalueert het huidige niveau van gedeelde besluitvorming in de vaatchirurgie. In deze studie, die werd 
uitgevoerd in vier verschillende ziekenhuizen, participeerden patiënten die een behandelbeslissing 
moesten maken voor een aandoening waarvoor meerdere behandelopties waren. Om objectief 
het gedrag van de clinicus te kunnen beoordelen ten aanzien van het betrekken van de patiënt 
werd er een audio-opname gemaakt van het volledige consultgesprek. Direct na het consult werd 
een vragenlijst ingevuld door de patiënt en de chirurg. We vonden dat het niveau van gedeelde 
besluitvorming onder chirurgen beperkt was, ondanks dat de aandoeningen geschikt waren voor 
de toepassing van gedeelde besluitvorming.  

Tenslotte beschrijven we in hoofdstuk 11 de beslissingsvoorkeuren van patiënten die de polikliniek 
vaatchirurgie bezochten. Aan deze kwalitatieve en kwantitatieve studie namen 67 patiënten deel. 
Achtenvijftig procent van hen (N=39) gaf aan dat zij een voorkeur hadden voor een gedeelde rol in 
de besluitvorming. Bij meer dan de helft van de patiënten (55%; N=37) was de gewenste rol niet in 
overeenstemming met de ervaren rol die zij hadden gehad in de besluitvorming. Daarnaast vonden 
wij dat patiënten een goede patiënt-arts relatie een belangrijke voorwaarde vonden voor GBV. 
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PhD student:  T.B. Santema
PhD period:   April 2013 - August 2016
Promotor:  Prof. dr. D.A. Legemate
Copromotores:  Dr. M.J.W. Koelemay and dr. D.T. Ubbink

1. Phd Training Year
Workload 

(eTCS)

Courses AMC Graduate School 
Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch onderzoekers (BROK®) 2013 0.9
Clinical Epidemiology 2013 0.6
Practical Biostatistics 2013 1.1
Systematic Reviews 2013 0.7
The AMC World of Science 2013 0.7
Expert Management of Medical Literature
 ‒ Reference Manager
 ‒ Citation Analysis and Impact Factors
 ‒ EndNote 

2013
2014
2014

0.1
0.1
0.1

Advanced Topics in Clinical Epidemiology 2014 1.1
Clinical Data Management 2014 0.3
Educational Skills Training 2014 0.4
Project Management 2014 0.6
Scientific Writing in English for Publication 2014 1.5
Oral Presentation in English 2015 0.8
Qualitative Health Research 2015 1.9

Additional courses
Evidence based chirurgie in de klinische praktijk, AMC, Amsterdam 2013 0.8
Health Economics, Master Evidence Based Practice, Universiteit van Amsterdam 2014 6.0
Fundamentals of Epidemiology, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA 2015 2.5

Presentations at (inter)national conferences
Inter-observer analyses of the Meggitt-Wagner and the University of Texas wound 
classification systems - Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, 
Stockholm, Sweden 

2014 0.5

Shared decision-making in vascular surgery - Charing Cross International Symposium, 
London, UK 

2015 0.5

Diabetic foot ulcer classification: is it a toss-up? - Conference of the European Wound 
Management Association, London, UK 

2015 0.5

Why not cover up diabetic foot ulcers? A systematic review - Conference of the European 
Wound Management Association, London, UK 

2015 0.5

Measuring disability and health status in diabetic patients with ischemic lower-extremity 
ulcers - International Symposium on the Diabetic Foot, Den Haag [poster presentation]

2015 0.5
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Skin grafts and tissue replacements in the treatment of diabetic foot ulcers: the ultimate 
cover? - International Symposium on the Diabetic Foot, Den Haag [poster presentation]

2015 0.5

Gedeelde besluitvorming in de vaatchirurgie - Vaatdagen, Noordwijkerhout 2015 0.5
The DAMOCLES trial, an ongoing Dutch multicentre randomised clinical trial assessing 
the cost-effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of ischemic diabetic 
ulcers - Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society, 
Amsterdam [poster presentation]

2015 0.5

A substantial number of patients does not need a revascularisation for chronic critical limb 
ischaemia - Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, Porto, Portugal 
[poster presentation]

2015 0.5

De DAMOCLES trial, een multicenter studie naar de (kosten)effectiviteit van hyperbare 
zuurstof therapie in de behandeling van ischemische diabetische voetulcera - Almelose 
Symposium Diabetische Voet, Young Investigators Symposium, Almelo 

2016 0.5

Do all patients with chronic critical limb ischaemia need revascularisation? - Charing Cross 
International Symposium, London, UK 

2016 0.5

Shared decision-making in vascular surgery - International Conference for EBPC, Bandos, 
Maldives 

2016 0.5

Does hyperbaric oxygen therapy really works for ischemic ulcers in diabetics, or is it a 
hoax: results of the Dutch DAMOCLES trial - VEITH symposium, New York, USA

2016 0.5

Resultaten van de DAMOCLES trial, hyperbare zuurstof therapie in de behandeling van 
ischemische diabetische voetulcera - Almelose Symposium Diabetische Voet, Young 
Investigators Symposium, Almelo

2017 0.5

Attended (inter)national conferences
Vaatdagen, Noordwijkerhout 2013-2015 0.9
WCS Wondcongres, Utrecht 2013 0.3
Annual Meeting of the European Society for Vascular Surgery, Stockholm, Sweden 2014 0.3
Platvorm gedeelde besluitvorming, Nieuwegein 2014 0.3
Annual Meeting of the European Underwater and Baromedical Society, Amsterdam 2015 0.3
Conference of the European Wound Management Association, London, UK 2015 0.3
International Symposium on the Diabetic Foot, Den Haag 2015 0.3
Charing Cross International Symposium, London, UK 2015-2016 0.6
Summer Sessions Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA 2015 0.3
Almelose Symposium Diabetische Voet, Almelo 2016-2017 0.6
Chirurgendagen, Veldhoven 2016 0.3
International Conference for Evidence Based Practice, Bandos, Maldives 2016 0.3
VEITH symposium, New York, USA 2016 0.3

2. Teaching and supervising

Tutoring and supervising five medical students in executing a scientific project 2013-2016 5.0
Lecturing (critical appraisal for medical students) 2015 0.3

3. Parameters of esteem (grants, awards and prizes)

Travel Grant, European Society for Vascular Surgery 2014 -
Beste presentatie, Vaatdagen, Noordwijkerhout 2015 -
AMC Young Talent Fund 2015 -
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Prof. dr. D.A. Legemate. Beste Dink, ondanks jouw drukke schema als chirurg, afdelingshoofd en 
divisievoorzitter was je altijd zeer betrokken bij mijn promotieonderzoek. Jouw visie op gedeelde 
besluitvorming is bijzonder inspirerend. Dank voor jouw adviezen en kritische blik. 

Dr. D.T. Ubbink en dr. M.J.W. Koelemay. Met jullie als co-promotoren had ik een geweldig team. 
Beste Dirk, niets is onmogelijk. Tegenvallende inclusieaantallen, ingewikkelde studiedesigns; jij ziet 
altijd mogelijkheden. Dankzij jouw vertrouwen en positieve instelling heb ik veel dingen gedaan 
die ik aanvankelijk niet voor mogelijk hield. Studeren aan Harvard, het bezoeken van verschillende 
buitenlandse congressen en naar de haaien op Bandos. Bedankt!

Beste Mark, wat is het fijn om een co-promotor te hebben die er altijd is voor de nodige relativering. 
De Nobelprijs gingen we niet binnenhalen, maar projecten om de zorg voor de vaatpatiënt te 
verbeteren zijn er voldoende. Een chirurg die aangeeft dat we minder moeten opereren; een nieuwe 
aanpak die steeds breder wordt gedragen of in ieder geval gedoogd. 

Commissieleden. Prof. dr. R.A. van Hulst, prof. dr. J.A. Reekers, prof. dr. E.M.A. Smets, prof. dr. 
N.C. Schaper en dr. J.G. van Baal wil ik hartelijk danken voor de bereidheid plaats te nemen in 
de promotiecommissie. Prof. dr. V.M. Montori, I am grateful that you are a member of the reading 
committee. 

DAMOCLES collega’s. Vele mensen hebben geholpen bij het uitvoeren van de DAMOCLES trial. 
Alle vaatchirurgen, wondverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaatlaboranten, hyperbaar 
specialisten en alle andere betrokkenen bij de DAMOCLES trial wil ik dan ook hartelijk danken 
voor hun inzet. Dank ook voor de altijd hartelijke ontvangst in uw kliniek en uw inzet patiënten te 
includeren. Robert en Ide, hartelijk dank voor de samenwerking en al het werk dat jullie hebben 
verzet. Veel succes met het afronden van jullie studie, ik ben benieuwd naar het pad dat jullie gaan 
kiezen. 

Mede-auteurs. Bedankt voor de prettige samenwerking en frisse blik. 

Vaatchirurgen van het AMC. Hartelijk dank voor jullie hulp bij het includeren van patiënten en de 
adviezen tijdens de vaat(research)besprekingen. 

Secretariaat chirurgie. Zonder jullie zou het leven op G4 een stuk minder georganiseerd zijn. In het 



Processed on: 12-4-2017Processed on: 12-4-2017Processed on: 12-4-2017Processed on: 12-4-2017

509107-L-bw-Santema509107-L-bw-Santema509107-L-bw-Santema509107-L-bw-Santema

Dankwoord 

231

bijzonder Els Kuiters, hartelijk dank voor je hulp rondom mijn promotie. 

Vaatbuddy’s. Hamid en Reza. Wat fijn dat de deur van de vaatboyskamer altijd open stond voor een 
kopje koffie, motiverend gesprek of filosofische kijk op de wereld. Dank dat jullie mij als paranimfen 
willen bijstaan tijdens mijn promotie. Fabienne en Sylvana. Dank voor de vrouwelijke inbreng binnen 
de afdeling vaatchirurgie, succes met jullie SDM projecten. Voormalig vaatcollega Anne, het was 
fijn om met jou de kwaliteit van leven te evalueren. Zowel in SPSS als tijdens een borrel zijn we tot 
nieuwe inzichten gekomen. 

Collega onderzoekers. Huidige bewoners, voormalige bewoners van G4 en onderzoekers elders in 
het AMC. Zonder jullie was promoveren niet zo gezellig geweest. Dank voor alle adviezen, steun en 
gezelligheid tijdens het promoveren en bij de ontbijtjes, koffiemomentjes en afdelingsborrels. Ik hoop 
jullie ook in de toekomst nog vaak tegen te komen. 

Collega’s en chirurgen uit het Spaarne Gasthuis. Dank voor jullie belangstelling en hulp tijdens het 
afronden van mijn proefschrift. 

Vrienden en familie. Wat fijn dat jullie er altijd voor mij zijn en zorgen voor de nodige afleiding buiten 
de geneeskunde. Lieve Fleur, helaas kan jij er vandaag niet bij zijn. Ik ben trots op jouw ambities. Als 
je terug bent uit Afghanistan heb ik je graag weer voor wat langere tijd in de buurt. Suus en Anouk, 
dat plekje in het dankwoord had ik al lang geleden beloofd. Dank voor jullie geduld en inzet om mij fit 
te krijgen voor de Dam tot Damloop. Het is gelukt! Anniek, Annika, Aletta en Jesse. Soms is er niet 
zoveel tijd om af te spreken in onze drukke agenda’s, maar gezellig is het altijd! 

Ton, Anneke, Daan, Martijn, Charlotte, Mirjam en oma Leny. Bedankt voor de plek die ik inmiddels 
heb mogen innemen in jullie gezin. Dank voor het zijn van de Brabantse uitvalsbasis tijdens mijn 
bezoeken aan de ziekenhuizen beneden de rivieren. 

Bernadet. Door de tijd beginnen we steeds meer op elkaar te lijken. Vlogen wij elkaar vroeger 
nog regelmatig in de haren, tegenwoordig kunnen wij dubbel liggen van het lachen om de 
herkenbare perikelen van een drukke dienst of een chirurgische consultaanvraag. Succes met jouw 
promotietraject in Grunn; probeer er zeker ook van te genieten. Ik ben trots op je. 

Pap en mam. Jullie hebben altijd achter mij gestaan en mij de kans gegeven mijn eigen pad te 
volgen. Dank voor jullie liefde, vertrouwen, steun en interesse. Als je zelfs in het lokale tuincentrum 
nog informeert naar de vaatstatus van een mogelijke DAMOCLES deelneemster, kan je wel zeggen 
dat er sprake is van een bijzondere mate van betrokkenheid. 

Liefde van mijn leven. Lieve Mark, wat hebben wij het samen ontzettend goed. Veel dank voor je 
humor, optimisme en zorgzaamheid. Ik kijk uit naar de jaren die voor ons liggen, elke dag met jou is 
een feest. Ik hou van je.
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Appendices

CurrICuLum vITAe 

Katrien (Trientje Baukje) Santema is geboren op 8 oktober 1988 te Groningen. Zij groeide op in 
Grijpskerk. Na het behalen van haar VWO diploma aan het H.N. Werkman College te Groningen 
begon zij aan de studie gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar 
zij tussen 2007 en 2008 tevens rechten studeerde. In 2008 maakte Katrien de overstap naar de 
studie Geneeskunde waarnaast zij de studie gezondheidswetenschappen continueerde. In 2010 
studeerde zij af binnen de specialisatie ‘beleid en organisatie van de gezondheidszorg’ (MSc Health 
Sciences). 

Na het behalen van het artsexamen (MSc Medicine) in 2013 startte Katrien als arts-onderzoeker 
onder leiding van prof. dr. D.A. Legemate, dr. M.J.W. Koelemay en dr. D.T. Ubbink bij de afdeling 
chirurgie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. In 2015 ontving zij een AMC 
Young Talent Fund waardoor zij de mogelijkheid kreeg internationale onderzoekservaring op te doen 
aan de Harvard School of Public Health te Boston (MA, USA) en het Dartmouth-Hitchcock Medical 
Center te Lebanon (NH, USA). Gedurende haar promotietraject voltooide zij de opleiding tot klinisch 
epidemioloog B. 

Sinds september 2016 is Katrien werkzaam als arts-assistent chirurgie in het Spaarne Gasthuis te 
Haarlem en Hoofddorp. 


