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Fellowship otologie in Antwerpen
R.J. Pauw

“Na het afronden van de opleiding tot KNO-arts in
de Nijmeegse kliniek heb ik van januari tot oktober
2012 een fellowship otologie gedaan bij professor
E. Offeciers in Antwerpen. Graag deel ik met u de
ervaringen die ik hier heb opgedaan.”
“Tijdens het laatste jaar van mijn KNO-opleiding in
de Nijmeegse kliniek kreeg ik de kans te differentiëren in de otologie. Door het grote aanbod aan otologische ingrepen en de bereidheid van de Nijmeegse staf
om mij kansen te geven, heb ik gedurende dat jaar
een enorme expositie aan alle aspecten van de otologie gehad. Dankzij deze basis heb ik veel voordeel gehad van het fellowship otologie in Antwerpen.”

comfortzone van Nijmegen was ver te zoeken.
Deze ervaring onderstreepte weer eens het belang
van structureel en stapsgewijs werken van landmark naar landmark. Dankzij de basis die ik in de
Nijmeegse kliniek heb gelegd, kon ik snel stappen
maken zodat ik me weldra met de doelstellingen
van het fellowship kon bezighouden.”

“Mijn belangrijkste doel was de benige mastoïdobliteratietechniek te leren, zoals die in de Antwerpse kliniek wordt gebruikt voor de behandeling van
cholesteatomen. Daarnaast wilde ik meer hands-on
ervaring opdoen in de middenoorchirurgie.”

“Tijdens het fellowship heb ik veel ervaring opgedaan met chirurgische ingrepen. Gemiddeld stond
ik vier tot vijf dagdelen per week op de OK, voornamelijk met professor Offeciers. Verder deed ik drie
dagdelen poli, een dagdeel consulten en de rest van
de tijd deed ik wetenschappelijk onderzoek of zat ik
in het boorlab. Wekelijks werden meerdere patiënten vanwege een cholesteatoom geopereerd. Altijd
middels een gesloten techniek en in bijna alle gevallen in combinatie met benige mastoïdobliteratie
en afsluiting van de paratympanische ruimtes met
corticaalbot. Door deze techniek sinds 1997 structureel in te zetten voor de behandeling van cholesteatomen, is het recidiefpercentage op de lange
termijn in deze kliniek gedaald van 8,4% naar 1,4%
en het percentage residueel cholesteatoom van
11,1% naar 5,7%. Ook is er sindsdien geen radicale
holte meer aangelegd. Voor de reconstructie wordt
frequent gebruikgemaakt van de tympano-ossiculaire allogreffe, donortrommelvlies en -gehoorbeentjes, waarmee in veel gevallen fraaie gehoorresultaten kunnen worden bereikt. Naast saneringen
werden veel stapedotomieën, tympanoplastieken,
myringoplastieken en cochleaire implantaties gedaan. Door het hands-on karakter van het fellowship heb ik mijn doelstellingen ruimschoots
kunnen bereiken.”

“Allereerst was het erg leerzaam maar ook enigszins confronterend om te merken dat het opereren
in een andere, niet vertrouwde omgeving in het begin lastig is. Een andere microscoop, ander instrumentarium, andere OK-mores, een andere kruk: de

“Mijn tijd in de Antwerpse kliniek is niet alleen op
otologisch gebied waardevol geweest. Ook de manier waarop wordt gewerkt, was inspirerend. Een
van de kernwaarden van de afdeling is streven naar
perfectie. In elke laag van de afdeling is dit de basis-

“Een halfjaar voor het einde van mijn opleiding
kreeg ik van professor Offeciers een uitnodiging om
voor een fellowship otologie in Antwerpen te komen
solliciteren. Na een succesvolle sollicitatie begon ik
op 1 januari 2012 aan het fellowship. De NKO-dienst
van het Sint Augustinus ziekenhuis te Antwerpen
staat onder leiding van professor Erwin Offeciers.
Samen met de collega’s Thomas Somers, Andrzej
Zarowski, Joost van Dinther, Margriet Verstreken,
Isabel Schatteman en Catherine Blaivie wordt de
KNO in de volle breedte uitgevoerd. De nadruk ligt
op de otologie en de afdeling geniet een zeker aanzien op dit gebied, hetgeen zich uit in de vele nationale en internationale tertiaire verwijzingen.”
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houding die leidend is voor het dagelijks werk. Dit
is terug te zien in talloze aspecten: van de manier
waarop wordt geopereerd, de bejegening van patiënten aan de balie, de inrichting van de afdeling en
het instrumentarium tot de keuze van de champagne bij de radiologiebespreking en de koffie op de
poli. Deze houding, in combinatie met het elkaar
gunnen van en laten delen in succes, zorgt voor een
zeer motiverende sfeer waarin iedereen het beste
uit zichzelf en elkaar probeert te halen. Ook de
open en zeer welkome manier waarop ik werd ontvangen heeft ervoor gezorgd dat ik al snel het gevoel
had onderdeel uit te maken van het team.
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De vriendschappen die ik heb gesloten, zijn zeker
niet voorbij nu het fellowship is afgerond.”
“Al met al is het fellowship een zeer goede ervaring
geweest waarop ik met veel plezier terugkijk. Het
heeft mijn enthousiasme voor de otologie bevestigd en versterkt. De Nijmeegse basis, aangevuld
met de Antwerpse verdieping vormt een goede fundering voor het uitbouwen van mijn kennis en
vaardigheden op het gebied van de otologie in het
Erasmus MC te Rotterdam.”
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