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Adrz is onderdeel van

Een springplank naar
meer kennis
Specialisten aan het woord

Na jaren van intensieve samenwerking met Erasmus 

MC, voeren wij sinds 2020 in Adrz zelfstandig 

immunotherapie uit bij onze patiënten. Immunotherapie 

zorgt ervoor dat het afweersysteem de tumor herkent 

en bestrijdt. Om deze therapie te mogen toedienen, 

moet je je kennis ontwikkelen, onder meer omdat dit 

middel andere bijwerkingen heeft dan chemo. Die 

kennis komt uit studies en begeleiding van specialisten 

in het Erasmus MC. Daarnaast hebben we regelmatig 

multidisciplinair overleg met de longoncologen en 

longchirurgen in Erasmus MC, waarin we elke casus 

bespreken. De samenwerking met Erasmus MC is een 

springplank naar meer kennis en daarmee een verrijking 

voor de zorg in Zeeland. 

Jeroen Fiddelaers
longarts Adrz

In Erasmus MC zien wij vooral de complexe of zeer 

zeldzame aandoeningen, die wij meenemen in ons 

onderzoek. Maar er moet ook onderzoek worden gedaan 

in de algemenere ziektebeelden, die wij als academisch 

ziekenhuis minder tegenkomen. Dat onderzoek kan wel 

plaatsvinden in het Adrz, dat als regionaal ziekenhuis meer 

algemene ziektebeelden behandelt. Door het opzetten 

van een researchbureau zijn studies en onderzoeken 

sneller en gemakkelijker over en weer toegankelijk en dat 

is precies wat je met deze samenwerking beoogt.

Martijn Lolkema
internist- oncoloog Erasmus MC

Bij zeldzame ziektebeelden kijken we samen met de 

longartsen in Adrz welke patiënten in Zeeland kunnen 

blijven en wie voor behandeling naar Erasmus MC 

moet. Bij de introductie van immunotherapie in Zeeland 

ging eerst een longarts van Erasmus MC naar Adrz 

om daar poliklinieken te draaien. Inmiddels hebben 

de artsen en verpleegkundigen in Adrz de ervaring en 

kennis opgedaan waarmee zij deze therapie zelfstandig 

kunnen toedienen. Daarnaast onderzoeken we hoe 

we deze samenwerking verder kunnen uitbreiden naar 

andere ziektebeelden. Patiënten krijgen op deze manier 

meer specialistische behandelingen in de eigen regio, 

terwijl wij ons focussen op de zeldzame gevallen en op 

onderzoek.  

Joachim Aerts
longarts Erasmus MC

Het researchbureau, opgezet samen met Erasmus 

MC, zorgt ervoor dat alle specialismen binnen het Adrz 

gemakkelijker kunnen meedoen met wetenschappelijke 

onderzoeken. Adrz biedt patiënten aan die Erasmus MC 

nodig heeft voor onderzoek en onze patiënten profiteren 

van nieuwe behandelingen in een gecontroleerde setting. 

Het researchbureau verhoogt de expertise van onze 

specialisten en onze kennis blijft up to date, waardoor de 

zorg in Zeeland verbetert.

Saskia Kuipers
medisch coördinator
Researchbureau Adrz 



Wij voldoen aan de kwaliteitseisen om in Adrz zelf ICD’s 

(inwendige defibrilators) te implanteren. We voeren nu 

zelfstandig ICD-controles uit. Tot 2020 deden we dit 

onder supervisie van het Erasmus MC. Dat we deze zorg 

voor patiënten met ernstige hartritmestoornissen nu 

zelfstandig in Zeeland kunnen leveren, is een positief 

gevolg van de samenwerking. 

Ismail Aksoy
cardioloog Adrz

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen wij in Erasmus 

MC een waardevolle, specialistische behandeling leveren 

aan beroertepatiënten. Patiënten van Adrz kunnen na één 

telefoontje bij ons terecht en gaan na behandeling direct 

weer terug. Daarnaast overleggen we zowel formeel 

als informeel over patiënten van Adrz met onduidelijke 

neurologische klachten, voor een second opinion. 

Patiënten van Adrz nemen deel aan wetenschappelijk 

onderzoek, wat weer uitzicht biedt op nieuwe of betere 

behandelingen. 

Diederik Dippel
neuroloog Erasmus MCPatiënten bij wie na een beroerte een bloedprop 

moet worden verwijderd, verwijzen we dankzij deze 

samenwerking direct door naar Rotterdam. Erasmus 

MC is koploper op dit gebied en wij hebben daardoor 

altijd toegang tot die specialistische zorg. Binnen 24 

uur na behandeling is de patiënt terug in Zeeland 

om te herstellen. Dit is een zeer succesvol traject dat 

de kans op ernstige hersenweefselschade verkleint. 

We proberen dit nog verder te versnellen door in de 

toekomst al in de ambulance te beslissen of een patiënt 

naar Erasmus MC moet. 

Edwin Peters
neuroloog Adrz

De nazorg na een stamceltransplantatie is heel intensieve 

specialistische zorg, waar accreditatie voor nodig is. 

Wij hebben in Erasmus MC niet de capaciteit om alle 

patiënten die wij hier kunnen behandelen, ook nazorg 

te verlenen. Door de samenwerking met Adrz gaan 

patiënten de dag na transplantatie per ambulance 

terug naar Goes. Dat is fijn voor de patiënt en voor het 

bezoek. Adrz heeft een gemotiveerde groep artsen en 

verpleegkundigen, waar we met vertrouwen de patiënten 

naar laten terugkeren. Bovendien trekt de nazorg in Goes 

de kennis in Adrz in z’n geheel mee: ook andere artsen 

binnen het ziekenhuis krijgen nu te maken met deze 

patiëntengroep. Dat is een boost voor de zorg in Zeeland. 

Frank Leebeek
hematoloog Erasmus MC

De verwijsstructuur hebben we aangepast. In  een 

tweemaandelijks overleg bespreken we met Adrz de 

complexe patiënten. Zo kunnen we vanuit verschillende 

invalshoeken kijken en zijn alle therapieën binnen 

handbereik van de patiënt. De specialistische zorg 

leveren wij in Rotterdam. Daarnaast versterken we de 

zorg in de regio door onze expertise te delen. Dankzij 

de inzet en ambitie van Adrz worden in Zeeland ICD’s 

gecontroleerd en kan ook deze complexe zorg dichtbij 

de patiënt worden geleverd. 

Sip Wijchers
cardioloog Erasmus MC

Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad, ter 

behandeling van bloed-, beenmerg- of lymfeklierkanker, 

moeten vanwege hun sterk verminderde weerstand twee 

tot drie weken in isolatie blijven. Voorheen verbleven 

deze patiënten, na de ingreep in Erasmus MC, wekenlang 

in Rotterdam. Onze artsen en verpleegkundigen zijn in 

Erasmus MC bijgeschoold en de isolatiekamer in Adrz 

voldoet aan alle eisen, zodat deze patiënten nu ook dichtbij 

huis kunnen herstellen. We verwachten jaarlijks zo’n twintig 

patiënten uit heel Zeeland hier te kunnen behandelen. Voor 

Erasmus MC betekent dit meer doorstroming op de afdeling 

en voor ons betekent dit dat we deze belangrijke zorg aan 

onze patiënten kunnen bieden.  

Yavuz Bilgin
hematoloog Adrz

Specialisten aan het woord



Samenwerking Adrz 
en Erasmus MC

Door de samenwerking hebben Zeeuwen directe toegang 
tot de nieuwste medische kennis en kunde. Daarmee 
verbetert de zorg die wij samen leveren aan de patiënten 
in Zeeland.

Samenwerking Adrz 
en Erasmus MC

We bespreken 

online diagnoses en 

de best  mogelijke 

behandelingen  voor 

onze patiënten.

Onze patiënten die 

academische zorg nodig 

hebben, kunnen snel in 

Erasmus MC terecht.

Samen zorgen wij voor de juiste zorg op de juiste plek. Zo 

versterken we de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit 

zorg in Zeeland. En vergroten we de toegankelijkheid van 

academische zorg voor Zeeuwse patiënten. Door kennis 

en ervaring te delen en gezamenlijk impuls te geven aan 

wetenschappelijk onderzoek, zorgen we ook voor een 

uitdagende werkomgeving.

Door gezamenlijk 

wetenschappelijk 

onderzoek en onderling 

kennisuitwisseling werken 

we continu aan het 

verbeteren van onze kwaliteit 

van zorg.

Door onze samenwerking is in 

veel gevallen nabehandeling van 

de patiënt dicht bij huis mogelijk.



Samen voor de beste 
zorg in Zeeland

 De best beschikbare zorg geven en blijven bieden 

aan de inwoners van Zeeland. Dat is de insteek van 

de zorginhoudelijke samenwerking tussen Adrz en 

Erasmus MC is. Door de samenwerking hebben wij 

directe toegang tot de nieuwste medische kennis 

en kunde. Daarmee verbetert de zorg die wij leveren 

aan de patiënten in Zeeland en hebben we een korte 

lijn met academische zorg als dat nodig is. Patiënten 

kunnen sneller terecht bij een specialist in Rotterdam 

en kunnen in hun eigen omgeving herstellen. Door onze 

betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek op hoog 

niveau zijn wij bovendien een aantrekkelijke werkgever 

voor medisch personeel. Ook andere zorginstellingen 

in de provincie kunnen profiteren van onze goede 

contacten met Erasmus MC, waardoor de zorg in 

Zeeland over het algemeen beter wordt .

Jolanda de Vries
Raad van Bestuur Adrz

Met toenemende vergrijzing, meer kennis en kunde 

en tegelijk de prikkel om kosten te besparen is het 

een uitdaging om overal goede zorg te realiseren. 

Ingewikkelde technieken doe je op de plaats waar ze zijn 

ontwikkeld, maar naarmate ze meer ingeburgerd raken, 

kan dat ook elders. Daarmee innoveren we de zorg in de 

regio en zorgen we samen met Adrz dat de beste zorg 

op de juiste plek wordt geleverd. Het is een samenspel 

naar beide kanten. Wij delen onze kennis en ervaringen 

om zo vakgroepen te versterken. Daardoor hoeft Adrz 

het wiel niet opnieuw uit te vinden en verbetert de 

tweedelijnszorg in Zeeland. Ingewikkelde of zeldzame 

ingrepen die Adrz niet uitvoert, komen naar ons, zodat 

we ook daarvoor de kwaliteit op peil houden. En het 

werkt. Het gaat goed met Adrz, er zijn veel specialistische 

contacten en het aantal gezamenlijke patiënten neemt 

toe. 

Clemens Dirven
voorzitter stafconvent 
Erasmus MC

De samenwerking met Adrz dient drie doelen: het 

versterken van de medisch-specialistische zorg 

in Zeeland, de zorg dichterbij de patiënt brengen 

en het wetenschappelijk onderzoek in Zeeland 

verbeteren. Wij voelen ons als aandeelhouder van Adrz 

medeverantwoordelijk voor kwalitatief goede, medisch-

specialistische zorg in Zeeland, nu en in de toekomst. 

En we zien dat het werkt. Door onze gezamenlijke 

kennis en ervaring, zien we verbeteringen op medisch-

inhoudelijk vlak met een uitbreiding in het aantal 

ziektebeelden dat in Zeeland kan worden behandeld, 

een solide bezetting van de vakgroepen en een toename 

in wetenschappelijk onderzoek. 

Joke Boonstra
Raad van Bestuur Erasmus MC

Door frequent overleg tussen de artsen is de 

patiënt direct op de goede plek. Soms gebeurt een 

voorbehandeling bij ons, waarna de patiënt in Rotterdam 

verder kan worden behandeld. Of de patiënt herstelt 

bij ons, na een ingreep in het Erasmus MC. Bepaalde 

handelingen, zoals immunotherapie en controleren van 

ICD’s, die eerst alleen in Rotterdam konden, worden 

nu in Zeeland verricht. Dat ontlast het Erasmus MC 

en de patiënt kan in Zeeland blijven, met minstens 

dezelfde kwaliteit van zorg. Ik hoop op een stap verder, 

waardoor in de toekomst nog meer behandelingen 

onder de paraplu van het Erasmus MC in Adrz kunnen 

plaatsvinden. Dat betekent een verbetering van de 

service aan onze patiënt en maakt het portfolio voor  

ons als zorgverleners nog interessanter.  

Gertjan Milhous
voorzitter medische staf Adrz 


