
Onderdelen van de minor
Verdieping in klinische en wetenschappelijke 

aspecten van aandoeningen van lever,
alvleesklier,  galwegen en levertransplantatie.

Plenair onderwijs, patiënt demonstraties, bed 
side teaching, practica snijzaal, pathologie en 

abdominale echogra�e. 

Daarnaast zelf aan de slag met minimaal 
invasieve  pancreaschirurgie (robot), meelopen 
met spreekuren, multidisciplinaire overleggen 

en interventies. 

Wekelijkse wetenschapsdag met aandacht voor 
huidige klinische ontwikkelingen,

lopende onderzoekslijnen
en wetenschappelijke verdieping.

Schrijven van een review met een afsluitend 
minisymposium met voordrachten over de 

reviews en een lunch. 

  
GOEDE BEGELEIDING 

DOOR ZEER
GEMOTIVEERDE EN

ERVAREN DOCENTEN

Lever, pancreas en galwegen; multidisciplinaire zorg

Een verdiepende minor op het scheidsvlak van Maag-, Darm- en Leverziekten en Chirurgie 

Aantal studenten:
minimaal 10, maximaal 20

Aantal contacturen: 15
Aantal uren zelfstudie: 25

Toetsing: schriftelijk 
tentamen, systematic review 

& presentatie 

Deze minor is
onmisbaar voor elke 
student met interes-

se in MDL
en hepatobiliaire

chirurgie!

Onderwerpen

Week 1 de gele patiënt - galwegen 

Week 2 de gele patiënt - pancreas

Week 3 de gele patiënt - lever

Week 4 de patiënt met leverenzymafwijkingen

Week 5 de patiënt met de bolle buik

Week 6 de patiënt met buikpijn en afvallen

Week 7 de su�e patiënt
 

Week 8 levertransplantatie

Week 9 een per toeval gevonden afwijking

Week 10 presentatie review en tentamen
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Een verdiepende minor op het scheidsvlak van Maag-, Darm- en Leverziekten en 
Chirurgie  

Deze minor is onmisbaar voor iedere student die interesse heeft in het aandachtsgebied 
hepatopancreaticobilliaire ziekten en/of hepatopancreaticobiliare chirurgie!  

De patient staat in deze Minor centraal en door het volgen van patiënten ziet de student het hele scala aan 
ziektebeelden, diagnostiek, behandeling en relevant wetenschappelijk onderzoek van de lever, pancreas en 
galwegen (ofwel hepatopancreaticobilliaire ziekten, afgekort HPB) voorbij komen. Dit varieert van patiënten met 
pancreascarcinoom en galwegziekten tot levercirrose, acuut leverfalen en levertransplantatie. 

Door middel van verdiepende colleges, patiëntdemonstraties, literatuuronderzoek, practica en meelopen met 
spreekuren, interventies en operaties maak je kennis met alle aspecten binnen dit vakgebied. 

De minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten geneeskunde en klinische technologie. 

Wat maakt deze Minor uniek 

 Goede begeleiding door zeer gemotiveerde en ervaren docenten.  
Het contact met deze docenten is laagdrempelig waardoor studenten nauw betrokken raken bij hun 
klinische werkzaamheden en een goed beeld krijgen van wat het vak van de specialist inhoudt.   

 Verdieping in klinische en wetenschappekijke aspecten van aandoeningen van de lever, pancreas, 
galwegen en levertransplantatie 

 Plenair onderwijs, patiënt demonstraties, bed side teaching, practica snijzaal, pathologie en abdominale 
echografie. Er is dus veel patientencontact was deze Minor uniek maakt 

 Bijwonen grote viste en multidisciplinaire patiënten besprekingen  

 Facultatief meekijken op operatiekamer, simulator robotchirurgie, endoscopie afdeling of polikliniek  

 Wekelijkse wetenschapsdag met aandacht voor de huidige klinische ontwikkelingen, de lopende 
onderzoekslijnen en wetenschappelijke verdieping door de studenten  

 Schrijven van een review met een afsluitend minisymposium met voordrachten over de reviews 
 

Inhoudelijke weekplanning 
In iedere week staat een thema centraal. In week 1 - 3 passeren aan de hand van ‘de gele patiënt’ de 
belangrijkste hepatopancreaticobiliare ziektebeelden (zoals primair scleroserende cholangitis, primair biliaire 
cholangitis, pancreatitis, autoimmuun hepatitis en vasculaire leverziekten) de revue. In week 4 staat de 
benadering van de ‘patiënt met leverenzym afwijkingen’ centraal. Week 5 richt zich op alle aspecten van 
gedecompenseerde levercirrose. In week 6 - 9 gaan we in op het pancreas- en galwegcarcinoom, acuut 
leverfalen, levertransplantatie en focale lever- en cysteuze pancreasafwijkingen. De eerste 3 weken beginnen 
met een introductie waarin van elk thema de embryologie, anatomie en fysiologie wordt besproken. Gedurende 
de week gaan we steeds verder de diepte in en worden naast de huidige stand van kennis ook actueel 
wetenschappelijk onderzoek en toekomstige ontwikkelingen besproken. Het bijwonen van multidisciplinair 
overleg, het meelopen met spreekuren, endoscopieprogramma’s en operaties en kennismaking met minimaal 
invasieve pancreaschirurgie zijn in het programma opgenomen. Tevens zal er in de minor een pathologie, 
snijzaal en echografie practicum plaatsvinden.  
Het schrijven van een systematische of beschrijvende review vormt een belangrijk onderdeel van de minor. Dit 
review vormt de basis voor een presentatie in de laatste week. De minor wordt afgesloten met een digitaal 
tentamen. 
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Wie zijn betrokken bij deze minor? 

De zorg voor deze patiënten is georganiseerd via een Academic Center of Excellence(ACE) waarin de 
afdelingen MDL en Chirurgie zich hebben verenigd. In de zorg trekken beide afdelingen gezamenlijk op, 
ondersteund door afdelingen zoals Radiologie, Virologie, Infectieziekten, Pathologie, Radiotherapie en Medische 
Oncologie. In deze minor zal de student ook in aanraking komen met deze specialismen en de betrokken 
specialisten. De docenten zijn laagdrempelig benaderbaar en de studenten kunnen meelopen met spreekuren, 
endoscopieprogramma’s en operaties.  
 

Coordinatoren 

 

Dr. C. den Hoed, MDL-arts  
De meest optimale zorg leveren voor patiënten met een leverziekte, dat is mijn doel. Dit 
begint bij analyse naar de oorzaak van de leverziekte en de controles nadien en leidt 
soms tot een het begeleiden van patiënten naar een levertransplantatie en het traject na 
de transplantatie. Door middel van onderzoek en innovaties in ons team proberen we 
deze zorg tot een steeds hoger niveau te brengen. 
 

 

 

Drs. S. Coenen, MDL-arts  
Sinds 2017 ben ik in het Erasmus MC werkzaam als Maag-Darm-Leverarts met een 
duidelijke interesse in en voorliefde voor klinische hepatologie en levertransplantatie. Mijn 
ambitie en passie is om voor de patiënt met een leverziekte samen met ons team van 
verpleegkundigen, chirurgen, (interventie)radiologen, intensivisten, virologen en 
microbiologen het verschil te kunnen maken.  

 

 

Dr. W. Polak, chirurg 
Ik ben in Polen opgeleid tot chirurg. Tijdens mijn fellowship in het UMCG in Groningen 
heb ik mij verder gespecialiseerd in transplantatiechirurgie (orgaanuitname, lever- en 
niertransplantaties) en in de chirurgie van lever, pancreas en galwegen. Sinds 2009 ben 
ik werkzaam als chirurg in het Erasmus MC met als aandachtsgebieden lever- en 
galwegchirurgie en transplantatiechirurgie. Ik ben sinds 2016 chirurgisch 
programmaleider van de levertransplantaties in het Erasmus MC. 
Zorgen voor patiënten met complexe problemen, zoals lever- of galwegkanker, betekent 
echt teamwork. Door samenwerking met specialisten op elk gebied kunnen we gebruik 
maken van alle beschikbare expertise en van de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek. Samen met mijn collega's wil ik onze patiënten de beste zorg en een 
persoonlijke begeleiding bieden bij keuzes en beslissingen rondom de operatie. 

 

 

Dr. B. Groot Koerkamp, chirurg 
Als chirurg ben ik gespecialiseerd in kanker en transplantatie. Ik zorg voor mensen met 
tumoren of andere afwijkingen van de alvleesklier, lever en galwegen. Mijn ambitie is om 
de best mogelijke zorg te leveren. Dit is mogelijk dankzij het team van experts in het 
Erasmus MC waarmee ik samenwerk. Innovaties (zoals robotchirurgie) wil ik op een 
veilige manier snel beschikbaar maken voor patiënten. 
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Ervaringen van een student 

Wie ben je en waarom heb je voor deze Minor gekozen? 

Ik ben Amber Audhoe, nu 3de jaars geneeskunde student. Ik heb voor deze Minor gekozen omdat ik altijd al geïnteresseerd 
was in de interne geneeskunde en daarbinnen meer geïnteresseerd in het MDL systeem. Daarbij bood deze minor ook de 
gelegenheid wat meer verdieping te krijgen in de bijbehorende chirurgie, iets wat we nog weinig hadden gehad in het gewone 
curriculum. Verder had ik het idee dat deze kennis mij later zou kunnen helpen tijdens de co-schappen of in het geval van 
een interne-geneeskunde specialisatie. 

Waarom zou je studenten aanraden voor deze Minor te kiezen?  

Het is fijn verdiepend in te gaan op deze stof, aangezien het belangrijke orgaansystemen betreft en deze kennis zo beter blijft 
hangen voor later. Deze minor geeft je ook een betere kijk op de praktijk m.b.t. lever, pancreas en galblaas problematiek. 
Inhoudelijk waren er genoeg verschillende onderwerpen, waarvan voldoende aspecten belicht worden. Daarbij zijn de 
docenten aardig, toegankelijk en gepassioneerd en is het rooster prettig. 

Wat is je meest memorabele moment van deze Minor? 

De middag waar wij zelf echo's mochten maken en hierover leerden was een leuke ervaring. Ook de patiëntdemonstraties 
met interessante ziektebeelden zijn mij erg bij gebleven. Buiten de minor hebben we grootschalig onderwijs en dus nooit echt 
les met patiënten in zo een kleine groep. Verder waren de ''bedside teaching'' lessen interessant en hielpen deze je om nog 
meer een beeld te krijgen van de ziektebeelden, patiënten en het beroep van de MDL-arts in de praktijk.  

Contactinformatie  

S. Coenen MDL-arts 

M. Hoogendoorn, secretaresse afdeling Hepatologie  
 

Email: minor.hpb@erasmusmc.nl 

Telefoon: 010-7035942  

Na 606, aanwezig : maandag t/m donderdag 
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