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Introductie 
 

 

Beste deelnemer, 

Namens het hele bestuur wil ik je van harte welkom heten bij alweer de vierde editie 

van de Surgeon Day! Gedurende het afgelopen jaar heeft het ONKOS-

studententeam hard gewerkt om deze dag tot een groot succes te maken. 

Het thema van deze editie is: ‘Crossing Surgical Borders: Current Challenges and 

Future Perspectives’. Welke innovaties helpen de grenzen in de chirurgie te 

verleggen? Hoe wordt buiten de grenzen van de westerse wereld chirurgie 

bedreven? Hoe kun je je ontwikkelen en je eigen grenzen verleggen om zelf chirurg 

te worden? 

Deze vragen zullen op Surgeon Day beantwoord worden tijdens de masterclasses 

en ‘hands-on’ workshops. De kennis en vaardigheden die je vandaag zal opdoen, 

brengen de chirurgie voor jou naar een nieuwe dimensie.  

Ik wil iedereen heel veel plezier wensen!  

Namens het Surgeon Day bestuur, 

Frédérique van der Scheun 

Voorzitter Surgeon Day 2019 
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Plattegrond 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Fonteinpatio 
Koffie, Lunch 
Begane grond 

Blauwe zaal 
Masterclasses 
Begane grond + 
Eerste verdieping 

Skills Center 
Faculteit: Snijzaal + 
Farmaciezaal 
Workshops 
 

Onderwijscentrum 
Workshops 
Tweede verdieping 

Eerlandzaal  
Workshops 
Vierde verdieping 
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Dagprogramma 
 

 

09.30 - 09.55 

 

 

Ontvangst 

 

Fonteinpatio 

 

 

09.55 – 10.15 

 

 

Openingswoord  

 

Blauwe zaal 

 

Dr. S. Kruijff 

 

10.15 – 11.00 

 

 

Masterclass I  

 

 

Blauwe zaal 

 

Prof. dr. B.L. Feringa 

 

11.05 – 12.05 

 

 

Workshop I 

 

  

 

 

12.10 – 12.55 

 

 

Lunch  

 

Fonteinpatio 

 

 

 

13.00 – 13.45 

 

 

Masterclass II  

 

Blauwe zaal 

 

Dr. H. Veen 

 

13.55 – 14.50 

 

 

Workshop II 

  

 

14.55 – 15.25 

 

 

Koffie  

 

Fonteinpatio 

 

 

 

15.30 – 16.15 

 

Masterclass III 

 

Blauwe zaal 

 

Drs. E. Stortelder 

 

 

16.20 – 17.05 

 

Masterclass IV  

 

 

Blauwe zaal 

 

Dr. M.H. Coppes 

Prof. dr. J.B.F. Hulscher 

Drs. E. Stortelder 

 

17.05 – 17.20 

 

Afsluiting  

 

 

Blauwe zaal 

 

Prof. dr. J.P.P.M. de Vries 

 

17.30 – 19.30 

 

Borrel 

 

 

‘t Feithhuis 
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Sprekers 
 

Prof. dr. Ben Feringa – Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen 
Masterclass I: ‘Light on Health, a Bright Future’ 
 

Ben Feringa is gepromoveerd aan de 

Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van prof. 

dr. H. Wijnberg. Na te hebben gewerkt als 

onderzoekwetenschapper bij Shell in Nederland en 

bij het Shell Bio Sciences Center in het Verenigd 

Koninkrijk, werd hij benoemd tot docent en in 1988 

hoogleraar Organische Chemie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Zijn wetenschappelijke 

prestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij algemeen 

gezien wordt als één van de meest creatieve en 

productieve chemici ter wereld. Ben heeft zich onder 

andere gericht op de nanotechnologie, wat in 1999 

heeft geleid tot zijn ontdekking van de ‘moleculaire 

motor’, een door licht voortgedreven roterende 

molecuul. 

In 2016 heeft Ben samen met Jean-Pierre Sauvage en Fraser Stoddart de 

Nobelprijs voor de Scheikunde gewonnen voor de ontwikkeling van moleculaire 

machines. In hetzelfde jaar ontwierp hij een ronddraaiend motormolecuul dat, in 

plaats van licht, chemische energie gebruikt. Hierdoor is het beter geschikt voor 

gebruik in het lichaam, zoals bijvoorbeeld voor het afleveren van geneesmiddelen. 

 

In deze masterclass zal Ben speculeren over de potentiële toepassing van de 

fotofarmacologie in de medische wereld. Hij zal jullie daarnaast meenemen in de 

meest recente ontwikkelingen op het gebied van medische beeldvorming. 

 

 

Dr. Harald Veen – Traumachirurg / Consultant WHO  
Masterclass II: ‘Chirurgie in oorlogen en rampen, de realiteit van de 
humanitaire wereld’ 

 
Harald Veen heeft zijn studie Geneeskunde gevolgd 

aan de universiteit van Utrecht, waarna hij in opleiding 

kwam als algemeen chirurg in Utrecht, Maastricht en 

Eindhoven. Hij heeft zich onder andere 

gespecialiseerd in oncologische, vasculaire en 

traumachirurgie. Na zijn opleiding heeft Harald elf jaar 

in Nederland gewerkt als chirurg. Vervolgens heeft hij 

drie jaar voor de National Health Services in Schotland 

gewerkt en zes jaar voor de Royal Britisch Navy in 

Gibraltar. 

Naast zijn werkzaamheden in Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk is Harald gedurende deze jaren 
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voor het International Commitee of the Red Cross (ICRC) naar dertig medische 

missies in oorlogsgebieden over de gehele wereld uitgezonden. Harald was vanaf 

2012 tot en met 2017 werkzaam als Chief Surgeon bij het ICRC in Genève. Deze 

organisatie verstrekt medische hulp over de gehele wereld en heeft een mandaat 

van de internationale gemeenschap met betrekking tot de naleving van de 

conventies van Genève tijdens gewapende conflicten. Als Chief Surgeon was hij 

verantwoordelijk voor alle chirurgische programma’s van het ICRC. 

 

Harald zal met zijn grote ervaring op het gebied van chirurgie in oorlogen en 

rampen ons meenemen in de realiteit van de humanitaire wereld, zoals hij dat zelf 

de afgelopen 27 jaar heeft meegemaakt. 

  
 

Drs. Eva Stortelder – Tropenarts in opleiding tot chirurg Radboudumc 
Masterclass III: ‘Hoe verleg je je eigen grenzen?’ 

 
Eva Stortelder heeft zich na het afronden van de 

studie Geneeskunde gespecialiseerd in de 

Tropengeneeskunde. Ze heeft in 2012-2013 

gewerkt als tropenarts voor de United Nations in 

Malawi en tegenwoordig is ze in opleiding tot chirurg 

aan het Radboudumc. 

In deze masterclass vertelt ze over haar eigen 

ervaringen als tropenarts en hoe je je eigen grenzen 

kunt verleggen. Daarnaast zal Eva meer ingaan op 

de verschillende overwegingen die zij heeft 

gemaakt tijdens het bewandelen van haar 

carrièrepad en haar huidige ervaringen als chirurg in 

opleiding. 

 

Eva zal ook deelnemen aan de interactieve sessie 

(masterclass IV). 
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Dr. Maarten Coppes – Neurochirurg UMCG 
  Masterclass IV: ‘Interactieve sessie’ 
 
Maarten Coppes heeft zijn studie Geneeskunde aan het 

Leids Universitair Medisch Centrum afgerond in 1985, 

waarna hij hier een half jaar AGNIO is geweest op de 

neurochirurgie. Aansluitend heeft Maarten ook zijn 

opleiding tot neurochirurg in Leiden voltooid. Na twee 

jaar als neurochirurg te hebben gewerkt, is hij naar 

Groningen verhuisd waar hij al snel is begonnen met 

zijn subspecialisme in de wervelkolomchirurgie. Hier 

oefent hij al 25 jaar lang het vak uit, waar hij naast 

academisch werk ook werkzaam was in Assen, Sneek 

en Hoogeveen. In 2010 is Maarten gepromoveerd aan 

de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp: 

‘Chirurgische behandelmogelijkheden bij chronische 

rugpijn’. Tevens was Maarten het hoofd van het 

Wervelkolom Centrum UMC Groningen (een 

samenwerkingsverband tussen 10 specialismen in het 

UMC Groningen) van 2008-2018. 

 

	
Prof. dr. Jan Hulscher – Hoogleraar en Kinderchirurg UMCG 
 Masterclass IV: ‘Interactieve sessie’ 
 

Jan Hulscher studeerde Geneeskunde aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1995 zijn 

artsexamen behaalde. Aan dezelfde universiteit 

behaalde hij in 1998 zijn doctoraal Wijsbegeerte. 

Gedurende 2001-2007 volgde Jan zijn opleiding 

Chirurgie. In 2002 promoveerde hij cum laude met 

als onderwerp: ‘Carcinogenesis and treatment of 

adenocarcinoma of the esophagus and gastric 

cardia’. Sinds 2009 is hij werkzaam als kinderchirurg 

in het UMC Groningen. Zijn expertise hier zijn de 

hepatobiliaire chirurgie, neonatale chirurgie en 

traumachirurgie. 

 

 

 
 
 
 
 



 9 

Workshops 
 
 

Basisvaardigheden hechten  OWC lokaal 10 
In deze praktische workshop ligt het accent op het behandelen van enkele 

hechttechnieken. Er wordt ingegaan op de instrumentkennis, het correct gebruik van 

instrumenten en de diverse soorten hechtdraden en hechtnaalden. Na 

instructievideo’s, het doorspreken van enkele praktijkvoorbeelden en de do’s & 

dont’s op het gebied van de toepassing van hechttechnieken, mag je zelf met naald 

en draad aan de slag!  

 

Hechten voor gevorderden Snijzaal faculteit 

Bij deze workshop ga je in plaats van op oefenmateriaal op dierlijk materiaal hechten. 

Hiervoor is er voor iedere student een varkenspoot beschikbaar waarop je je 

hechtvaardigheden testen en uitbreiden. Heb je al eens een hechtworkshop gevolgd 

of denk je dat je direct al klaar bent voor de moeilijkere hechttechnieken? Dan is 

hechten voor gevorderden echt een workshop voor jou! 

 

Fractuurbehandeling met gebruik van implantaten  OWC lokaal 9 

De traumachirurg behandelt patiënten met uiteenlopende letsels. In deze workshop 

maak je kennis met de nieuwste implantaten die tijdens operaties gebruikt worden 

om letsels te herstellen. Tijdens de workshop worden kunstbotten gebruikt waarop 

je zelf de platen, schroeven, pennen en andere implantaten kunt toepassen. Ervaar 

zelf hoe het is om met het instrumentarium van de traumachirurg te werken! 

 

Resectie a.d.h.v. fluorescentie OWC lokaal 13 

Tijdens een operatie heeft de chirurg geen extra beeldvorming tot zijn of haar 

beschikking om te kunnen differentiëren tussen tumor en omringend benigne 

weefsel. Hiervoor is hij/zij beperkt tot de resultaten van de preoperatieve 

beeldvorming, anatomie-kennis en zijn/haar gevoel en zicht. Fluorescentie 

beeldvorming is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van fluorescent 

licht om intra-operatief een tumor beter zichtbaar te maken. In deze workshop leer je 

hoe deze techniek werkt en waarop het wordt toegepast. Je kunt oefenen met 

opereren met fluorescentie beeldvorming door een tumor uit een fantoom-borst te 

verwijderen. 

 
Hands-on workshop: Endovasculaire materialen  OWC lokaal 8 

Tijdens ga je werken met endovasculaire materialen, zoals Percutaneous 

Transluminal Angioplasty ballonnen, vasculaire stents en embolisatie coils. 

Daarnaast zal je een interventie procedure doorlopen met materialen, zoals 

voerdraden, angiografie katheters en sheaths. Ervaar hoe het is om zelf 

verschillende vaatinterventies uit te voeren! 
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Graft-on-graft: Anastomose van de aorta maken OWC lokaal 4 

Tijdens deze workshop leer je hoe je een deel van de aorta kunt vervangen door het 

maken van een anastomose. Je krijgt de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan 

en te oefenen met het inhechten van een vasculaire graft. Bij deze workshop wordt 

gebruik gemaakt van vaatprotheses.  

 

Oorlogschirurgie  Ronde zaal 

Ben jij benieuwd hoe het leven van een traumachirurg bij Defensie eruitziet? Ga je 

binnen een militair chirurgisch team op een andere manier te werk dan in het 

ziekenhuis? Tijdens deze workshop over oorlogschirurgie vertelt een traumachirurg 

alles over zijn leven als traumachirurg bij Defensie. Heb jij enig idee hoe je 

traumachirurg wordt bij Defensie? Dit is je kans om erachter te komen! 

 

Surgical Black Box  Eerlandzaal 

Tijdens operaties kunnen fouten gemaakt worden die grote consequenties zouden 

kunnen hebben voor patiënten. Om hiervan te leren is de Surgical Black Box 

ontwikkeld. Deze black box slaat alle gegevens van de operatie op, net zoals een 

zwarte doos dit ook in het vliegtuig doet. Tijdens deze workshop analyseer je 

gegevens van operaties om gemaakte fouten te achterhalen en hiervan te leren. 

Daarnaast wordt uitgelegd welke lessen er nog geleerd kunnen worden van de 

luchtvaartindustrie om operaties veiliger te maken. 

 

Promoveren en het MD/PhD-traject OWC lokaal 5 

Het doen van onderzoek lijkt een must in de opleiding tot arts, maar word jij blij van 

de gedachte aan een stoffig onderzoekskamertje? Gelukkig zijn de mogelijkheden 

eindeloos en variëren deze van de operatiekamer tot aan het laboratorium. Dat klinkt 

goed, maar wat kom er allemaal kijken bij het doen van onderzoek? Wanneer moet 

je eraan beginnen? Hoe werkt een PhD-traject en hoe zit het met een MD/PhD-

traject? Moet je überhaupt promoveren voor je gaat specialiseren? Een 

promovendus en een MD/PhD student zullen in deze workshop proberen antwoord 

te geven op al jouw vragen. 

 

Student Profielanalyse voor Chirurgen  OWC lokaal 15 

Deze workshop neemt je mee in de wereld van de persoonlijke profielanalyse. Dit is 

een gedragsassessment waarbij je meer leert over waar jij energie van krijgt en 

waarvan juist niet. Het is een interactieve workshop waarbij je te weten komt wat je 

competenties zijn en hoe je deze kunt gebruiken om jezelf te profileren. Na deze 

workshop kun je antwoord geven op vragen zoals ‘welke rol speel jij in een team?’, 

‘wat zijn jouw sterke punten?’ en ‘wat gaat jou juist minder goed af?’. 

 

Machineperfusie bij orgaantransplantaties  Farmaciezaal faculteit 

Machinale preservatie van donororganen wordt steeds gebruikelijker als de 

standaardtechniek om organen te preserveren en te transporteren. Het geeft 

namelijk nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van organen te testen en te 

verbeteren. Daarnaast vergroot deze techniek ook het aantal beschikbare 

donororganen. Tijdens deze workshop tonen experts je de nieuwste innovaties op 

dit gebied. Daarnaast mag je zelf een echte varkensnier aan een hypo- en 

normothermische machine koppelen. Ook leer je hoe je goed een biopt neemt. 
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Bestuur 2019 
 

   
Frédérique van der 

Scheun 
Voorzitter 

Tessa van Amerongen 
Secretaris 

Mohamed Abdirizak 
Penningmeester 

   
Amila Azdahic 

Acquisitie 

 Maurits Cosijn 
Acquisitie 

  
 

Tim Wikkeling 
Promotie 

Senne van Gijssel 
Wetenschappelijk 

programma 

Ingeborg Koopmans 
Wetenschappelijk 

programma 
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Supervisors 
 

 Dr. Schelto Kruijff – Oncologisch chirurg UMCG 
Schelto Kruijff studeerde Geneeskunde aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2011 aan de 

aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp: ‘Nodal 

metastases and biomarkers in melanoma’. Gedurende 2006-

2008 volgde hij zijn opleiding Chirurgie binnen het UMC 

Groningen en van 2008-2012 in het Medisch Spectrum 

Twente. Van 2012 tot 2013 was Schelto fellow endocriene 

chirurgie in het Royal North Shore Hospital in Sydney, 

Australië. Aansluitend werd hij vanaf 2013 fellow 

hepatobiliaire chirurgie en levertransplantatie in het UMC 

Groningen. Sinds eind 2014 is Schelto staflid bij de 

chirurgische oncologie. 

 

 
Dr. Frank IJpma – Traumachirurg UMCG 

Frank IJpma studeerde Geneeskunde de Universiteit 

Utrecht. Hij werd opgeleid tot chirurg in de Isala klinieken 

en het UMC Groningen. Na het afronden van zijn 

opleiding was hij Chef de Clinique in de Isala Klinieken in 

Zwolle. Frank is gecertificeerd als abdominaal en 

traumachirurg. In 2014 is hij gepromoveerd aan de 

Universiteit van Amsterdam op het onderwerp: ‘De 

Amsterdamse anatomielessen van Rembrandt’. Frank is 

sinds 2014 werkzaam als staflid bij de traumachirurgie. 

 
 
 
Dr. Johan Lange – Abdominaal en transplantatiechirurg UMCG 

Johan Lange Jr studeerde Geneeskunde aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, waar hij in 2003 zijn artsexamen 

behaalde. Na de opleiding tot chirurg in de Isala Klinieken en 

het Amsterdam MC succesvol te hebben afgerond, heeft 

Johan zich als chirurg vanaf 2010 toegelegd op de gastro-

intestinale chirurgie en de laparoscopie door een CHIVO-

schap te volgen in het MC Leeuwarden en UMC Groningen. 

Na een Fellowship oncologische chirurgie in het VUmc is 

Johan sinds 2012 aan de chirurgische staf van het UMC 

Groningen verbonden en werkzaam als abdominaal- en 

transplantatie chirurg. In 2016 is Johan aan de 

Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp: 

‘Postoperatieve chronische inguinale pijn na 

liesbreukoperaties’. Verder heeft hij zitting in diverse 

landelijke besturen met focus op gastro-intestinale chirurgie 

en onderwijs. 
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Drs. Steven de Jongh – Arts-onderzoeker 
Steven de Jongh heeft zijn studie Gneeskunde in 2016 

afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn 

studie heeft hij wetenschappelijk onderzoek gedaan op de 

afdeling oncologische chirurgie en MDL van het UMC 

Groningen en ook bij de Optical Molecular Imaging Group 

(OMIG). Momenteel is Steven bezig met een 

promotietraject, waarin hij onderzoekt hoe fluorescente 

beeldvorming endoscopisch en intra-operatief toegepast 

kan worden in verscheidene soorten tumoren. 

 

 

 

Drs. Madelon Metman – Arts-onderzoeker 
Madelon Metman studeerde Geneeskunde aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, waar zij eind 2016 haar artsdiploma 

in ontvangst mocht nemen. Na het behalen van haar 

artsdiploma heeft Madelon een jaar gewerkt als ANIOS op de 

afdeling Heelkunde van het Reinier de Graaf Gasthuis te 

Delft. Vervolgens is ze een jaar actief geweest als arts 

klinisch onderwijs in het UMC Utrecht. Momenteel werkt 

Madelon als arts-onderzoeker bij de oncologische chirurgie, 

waar zij onderzoek doet naar schildklierkanker.  
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Over Groningen 
 

Over de stad 
Groningen is de grootste stad van noordelijk Nederland en de op zes na grootste stad 

van Nederland. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland kortweg 

aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 januari 2019 231.618 

inwoners, waarvan ruim 61.110 (!) studenten. Gekozen als een van de gelukkigste 

steden in Europa geniet Groningen een bruisende reputatie. Hoewel internationaal 

toonaangevend op kunst- en cultuurgebied blijft Groningen altijd de kleine stad met dat 

nuchtere en gezellige karakter. Heb jij wel eens op de fietsstoplichten gelet? In plaats 

van de afbeelding van een fiets kun je hier het netnummer van Groningen, 050, in zien! 

 

Over de universiteit 
De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) is een internationaal georiënteerde universiteit, 

geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 405 jaar staat kwaliteit centraal. Met 

resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RuG zich op een positie rond de top 

honderd. Studenten uit alle werelddelen kunnen zichzelf in Groningen voorbereiden 

op hun internationale carrière.  

 

Over het UMCG 
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste 

ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 

10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand 

wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. 

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt er nauw samen 

gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. In het UMCG worden ongeveer 3400 

studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenchapper en ruim 450 artsen 

opgeleid tot medisch specialist. 
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Mede mogelijk gemaakt door 
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