Jaarverslag 2015 Diavasc

De stichting Diavasc heeft in de bovengenoemde periode een drietal doelen gekend:
1) Permanente educatie, stimuleren van kennis en kennisoverdracht op het gebied van
diabetische voet en vasculaire geneeskunde
2) Het onderhouden en stimuleren van de topklinische expertise op het gebied van de
diabetische voet en vasculaire geneeskunde
3) Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Educatie
In 2015 vond geen symposium in Almelo plaats , vanwege het Internationale Diabetische voet
congres, gehouden in Den haag. Vanuit het ZGT had van Baal zitting in het organising
committee, tevens heeft hij als lid van de international faculty een tweetal workshops
gegeven. Hiertoe werden zijn eigen patiënten uit Twente naar de Haag vervoerd. Een drietal
posters is er vanuit onze groep gepresenteerd.
Vanuit de Nederlandse Vereniging Van Heelkunde heeft van Baal zitting in de werkgroep
voor de Nationale Consensustekst Diabetische voet, die een update moet geven van het in
2006 verschenen document .
Jaap van Netten , tot december 2015 als onderzoek coördinator verbonden aan onze afdeling
werd toegevoegd aan de Internationale Consensusgroep Diabetische Voet, die in mei 2015
een nieuw richtlijnen document heeft gepresenteerd tijdens Het international symposium
diabetic foot in het World forum te den Haag.
In 2015 is de werkgroep diabetische voet vanuit de Ned Ver voor heelkunde benoemd met
van Baal als voorzitter.
Tenslotte is het AJ Woittiez gelukt om docent te worden voor alle drie de Teach the teacher
cursussen van het Wenkebach instituut RUG . Verder is hij gevraagd als begeleider en expert
in onderwijs geven, om de groep die de train the foot trainers cursussen geeft te begeleiden
(Mevr Dr K vanden Acker).
Wetenschap
Diabetische voet
Onno Mennis heeft als M3 student zijn afstudeerproject gewijd aan de ontwikkeling van de
laser speckle methode bij de diagnostiek van de diabetische voet . Na zijn afstuderen is er een
ZGT/UT/MST Mira voucher toegekend voor onderzoek op gebied van de laser speckle en
fotoakoestiek .Onder leiding van de hoogleraren Slart en Steenbergen van de UT, is dit een
promotieonderzoek geworden , Het klinische deel besteedt hij op de afdeling diabetische
voet. Het ligt in de bedoeling hem op termijn aan testellen als wetenschap coördinator
diabetische voet en als technisch geneeskundige ook hoofd vaatlab.
Voorlopig wordt de aanstelling voor een periode van twee jaar in het totaal voor 50.000 euro
ondersteund door de stichting DIAVASC. De bedoeling is dat hij op de afdeling zijn
proefschrift afrondt.
Wouter aan de Stegge, aangenomen als ANIOS chirurgie, heeft voor een periode van 4 jaar
een 0.2 FTE subsidie , in verband met een methode om temperatuur te meten in de
thuissituatie bij patiënten met een diabetische voet at risk, de bedoeling is binnen 4 jaar een
proefschrif6t af te ronden , promotor Nolet en als copromotoren van Baal en S.Bus.

Errol Nayalaci zal in september zijn onderzoek naar de resultyaten van EVAR in de laatste 15
jaar voortzetten in het UMC in Utrecht, voor een jaar research. De bedoeling is dat dit zal
uitmonden in een proefschrift ( copromotor van Baal)
De distale ischemie bij de diabetische voet is inmiddels aanleiding voor een
onderzoek ,gestart door R. Scheer, een van onze arts assistenten in opleiding.
Hypertensie
In 2015 heeft AJJ Woittiez geen medische werkzaamheden meer verricht en geen trials meer
uitgevoerd. De Spartacus trial wordt in ASH gepubliceerd (AJ Woittiez als co auteur), en
blijkt helaas een negatieve studie te zijn: adrenalectomie geeft in minder dan 50% verbetering
van de bloeddruk bij primair hyperaldosteronisme ; ook de sampling blijkt niet superieur aan
de CT scan te zijn.
Het onderzoek naar renovasculair lijden (ook ism Dr Visser, nefroloog in ZGT) vordert
langzaam maar gestaag: de BOLD MRI onderzoeken zullen in 2016 afgerond zijn.
In overleg met Prof de Leeuw (Universiteit Maastricht ) is het cohort van de CT angio’s
geschoond, en is alleen de groep met indikatie vaatlijden geanalyseerd (n=330). Ook bij
stenosen van 1-30% en 30-70% komt meer nierfunctiestoornis en hypertensie voor tov de
patienten met geheel geen stenose (controle groep). Drs M de Vogel gaat trachten deze
uitkomsten tot een proefschrift te bewerken.
Het proefschrift van Mevr Elske Engel vorderde niet erg door allerlei omstandigheden. Dit
wordt hopelijk in 2016 weer opgepakt.
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