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Inleiding 

 
Sinds de oprichting op 1 januari 2010 vormt het Centre for Orthopaedic Research Alkmaar 

(CORAL) de wetenschappelijke kern binnen de vakgroep orthopedie van de Noordwest 

Ziekenhuisgroep (NWZ). De afgelopen jaren is CORAL stap voor stap vooruit gegaan in 

organisatie en visie en heeft intussen een vaste plek verworven binnen de afdeling 

orthopedie in het NWZ. 

 

De missie van CORAL wordt omschreven als: 

 

“Patiëntenzorg, in de brede zin van het woord, binnen de orthopedie wetenschappelijk 

onderbouwen en waar mogelijk door middel van innovatie verbeteren. Met patiëntenzorg in 

brede zin wordt bedoeld:  klinische zorg, poliklinische zorg, preoperatieve zorg, 

postoperatieve zorg (waaronder revalidatie), patiëntenzorg in de vorm van (bepaalde) 

operatietechnieken en perioperatieve procedures.” 

 

Wetenschap is een belangrijk onderdeel binnen de geneeskunde. Enerzijds om kennis te 

verwerven en te delen en anderzijds als onderbouwing voor de geleverde patiëntenzorg. Dit 

laatste is ook van waarde voor verzekeraars, patiëntenverenigingen en de algemene 

publieke opinie. Hiervoor vormt CORAL een belangrijke schakel binnen de orthopedie NWZ 

met als doel de kwaliteit te optimaliseren en zorg te dragen voor de continuïteit van 

wetenschappelijke onderbouwing van patiëntenzorg binnen de orthopedie.  

 
 
 
 

 

Figuur 1: Bezetting CORAL sinds de oprichting  
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Visie 2017 
 

Zoals beschreven in het beleidsplan 2017: 

“CORAL is het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de afdeling orthopedie binnen de 

opleidingskliniek Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. CORAL streeft ernaar om 

kwalitatief hoogstaand, fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten, 

uit te voeren en te ondersteunen. Met betrekking tot het ondersteunen van onderzoek gaat er 

speciale aandacht uit naar orthopedisch chirurgen en arts-assistenten die binnen het 

onderzoekskader van CORAL (promotie)onderzoek verrichten en naar studenten die zich 

willen verdiepen in klinisch orthopedisch onderzoek.  

Bewegen vormt het kader waarin het onderzoek van CORAL plaatsvindt. De onderzoeken 

binnen CORAL resulteren in kennisverdieping, evidence-based handelen en in innovaties om 

kwaliteit van bewegen na orthopedische behandelingen te optimaliseren, bijvoorbeeld door 

pijnvermindering en functieverbetering. De input en output van CORAL in de vorm van 

onderzoeksideeën, -uitvoeringen, -publicaties en -implementatie in de praktijk komt van ieder 

die met de orthopedische praktijk te maken heeft: verpleegkundigen, physician assistants, 

verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, co-assistenten, arts-assistenten, 

orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers.” 

 

 
 



 

Jaarverslag 2017 CORAL 
 

5 

Evaluatie 2017 

Voortzetten afronden lopende projecten  

In 2017 is er wederom ingezet op het voorzetten en afronden van de reeds lopende 

projecten. Een overzicht van lopende onderzoeksprojecten op dit moment is bijgevoegd bij 

dit document (bijlage 1). Het streven is jaarlijks minimaal 8 artikelen te publiceren waarbij 

CORAL of de afdeling orthopedie van het NWZ als affiliatie wordt vermeld. Met 21 

gepubliceerde artikelen is dit streven voor 2017 ruim gehaald. Momenteel zijn er nog 

verschillende projecten in de afrondingsfase en zijn er een aantal artikelen in overweging 

voor publicatie genomen.   

Het inclusietempo van de grote studies was wisselend. In de tweede helft van het jaar 2017 

is het inclusietempo voor grote studies zichtbaar verbeterd.  

Toelichting op grotere studies 

Het inclusieaantal voor de COPA-studie is in het laatste kwartaal van 2017 toegenomen en 

ruim een derde van het beoogde aantal patiënten is geïncludeerd.  De inclusies voor de 

HOPE studie verlopen gestaag. Momenteel is twee derde van het totaal beoogde aantal 

inclusies behaald. Voor de GOAL studie hebben we 6 patiënten al 36 maanden in de follow-

up fase zitten. Ook de follow-up van ALIF-LT, R3 en NANOS studie lopen door. 

In oktober 2018 zijn we begonnen met het includeren van patiënten in de WALK-studie. 

Deze studie includeert in hoog tempo: op dit moment is al bijna de helft van het beoogde 

aantal patiënten (50) geïncludeerd.  

 

Onderwijs en opleiding 

In 2017  heeft een master student geneeskunde een wetenschappelijke stage volbracht en is 

een student  bewegingswetenschappen een wetenschappelijke stage gestart bij CORAL. . 

Vier semi-artsen hebben achtereenvolgens gewerkt aan een onderwijs tool om co-

assistenten het bewegingsonderzoek te leren, middels een instructiefilm. Daarnaast is er, 

zoals altijd, begeleiding geweest bij onderzoeken uitgevoerd door orthopedisch chirurgen, 

arts-assistenten, coassistenten, nurse-practitioners en physician assistants.  
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Fondsenwerving 

Er was dit jaar, zoals ook in voorgaande jaren, een samenwerkingsverband met de industrie 

voor financiële ondersteuning van de onderwijs-, opleidings- en de onderzoektak binnen 

CORAL. Ook dit jaar was de Educational Grant van Johnson & Johnson van zeer grote 

waarde voor ons. 

Daarnaast is er voor de COMPASS studie subsidie vanuit de industrie beschikbaar. Helaas 

is er na het insturen van drie onderzoeksvoorstellen dit jaar geen subsidie beschikbaar 

gesteld vanuit het Wetenschapsbureau NWZ Alkmaar.  De ALIF subsidie van het ANNA 

Fonds is inmiddels gefactureerd.  

Faciliteiten  

Ruimte 

In 2017 is het kantoor van CORAL verhuisd van de polikliniek orthopedie naar een afdeling 

binnen de oude zusterflat. Dit vanwege herindelingen binnen de polikliniek in verband met de 

uitbreiding van de SEH. De CORAL kamer biedt echter nog steeds vier werkplekken. 

Verwacht wordt dat in 2018 nog een extra kamer met twee werkplekken beschikbaar wordt 

gesteld op dezelfde afdeling.  

Spreekuur 

De twee physician assistants zien het overgrote deel van de studiepatiënten terug. Elke PA 

heeft een eigen aandachtsgebied en vervolgt de hierbij passende studies. Voor hun eigen 

patiënten en studiepatiënten hebben zij eigen spreekuren. Aan de follow-up-controle kan op 

die manier de juiste DOT gekoppeld worden en de continuïteit van de follow-up van studies 

wordt hiermee gewaarborgd. 

Datamanagement systeem (Castor EDC) 

In 2015 was de COPA studie de eerste studie waarbij we gebruik hebben gemaakt van een 

allesomvattend elektronisch datamanagement systeem. Castor EDC bleek van toegevoegde 

waarde. Bovendien is dit dataverzamelingssysteem geheel GCP(Good Clinical Practice)- 

proof. Er is daarom besloten om zo veel mogelijk onderzoeksdata met Castor EDC te 

verzamelen. Castor EDC is voor de VKB follow up studie gebruikt, vanaf eind  2017 wordt 

ook de HOPE studie door Castor EDC ondersteund. Foreest Medical School heeft inmiddels 

een langer lopende licentie voor Castor EDC waardoor de continuïteit voor volgende studies 

gewaarborgd is. Dit heeft ervoor gezorgd dat Castor EDC in 2017 ook gebruikt is voor de 

COMPASS studie, de WALK studie, het goniometer onderzoek en de Verstandige Keuze- 

enquête.   
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Website 

Sinds 2011 bestaat er een CORAL website, welke te bereiken is op www.CORALNWZ.nl. De 

website is in 2015 door Matthijs van Dam vernieuwd. De website kon in verband met 

technische mankementen niet up-to-date gehouden worden in 2017. Begin 2018 zal een 

compleet nieuw design voor de website gerealiseerd worden.  

Commercieel uurtarief 

CORAL wordt grotendeels gefinancierd door externe partijen. De inkomsten bestaan 

hierdoor uit: tegemoetkomingen voor onderwijs, subsidies en onkostenvergoedingen voor 

externe studies waarvoor wij patiënten includeren. Voor de zelfstandigheid van CORAL is 

een commercieel uurtarief vastgelegd voor studies die wij op verzoek uitvoeren. Navraag bij 

andere onderzoekscentra (o.a. in Hoofddorp (SG), Amsterdam (VUmc) en Delft (RdGG)) 

wijst uit dat ook daar 2 tarieven worden gehanteerd. Het niet-commerciële tarief is 

opgebouwd uit daadwerkelijke onkosten van de onderzoeker plus 15-20% overhead kosten. 

In 2017 hebben wij onderstaande tarieven gehanteerd.  

 

Commercieel: 

Orthopeed: 125-200 euro. 

Bewegingswetenschapper: 100-125 euro. 

Researchverpleegkundige/ analist: 40-60 euro. 

 

Niet-commercieel (bijvoorbeeld voor subsidies): 

Bewegingswetenschapper: 40 euro. 

Researchverpleegkundige/ analist: 25-45 euro. 

 

Opzetten Kwaliteitscentrum 

Eén van de grote speerpunten dit jaar is de opzet en het realiseren van een het 

kwaliteitscentrum.  Het kwaliteitscentrum is een idee van Netwerk Noordwest 

Ziekenhuisgroep, een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de NWZ 

en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Noord Kennemerland (globaal 

van Castricum tot Den Helder). Zij hebben als doel het verbeteren van de kwaliteit en het 

transparant maken van de zorg. Het gaat hier in eerste instantie om patiënten met een 

voorste kruisband reconstructie, knie- en/of heupprothesen. Het monitoren van het 

revalidatieproces zal gebeuren door de klinimetrie (objectieve testen) te standaardiseren 

door  deze af te nemen tijdens afgesproken polibezoeken. Klinimetrie zal in het kwaliteits 

centrum gecombineerd worden met relevante Patient Reported Outcome Measurements 

(PROMs) om de zorg vanuit het perspectief van de patiënten te monitoren.  Door het continu 

http://www.coralmca.nl/
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meten in een kwaliteitscentrum wordt een afwijkend beloop snel(ler) zichtbaar zodat de 

behandeling direct kan worden bijgesteld. Bovendien geeft het artsen beter en sneller inzicht 

in de gezondheidsstatus van de patiënt. Middels het kwaliteitscentrum willen wij de kwaliteit 

van de zorg waarborgen en waar mogelijk verbeteren. 

Vanaf september 2017 heeft I.K. Butter uitgezocht welke metingen, testen en PROM’s 

geschikt zijn voor het kwaliteitscentrum. Op basis hiervan zal het kwaliteitscentrum verder 

inhoud krijgen en fysiek worden ingericht.   

Foreest Wetenschapsprijs 

In september werd orthopedisch chirurg Olivier Temmerman genomineerd voor de Foreest 

Wetenschapsprijs voor zijn publicatie “Interobserver and Intraobserver Reliability in the 

Radiologic Assessment of Lumbar Interbody Fusion“. Ondanks dat de nominatie niet heeft 

mogen resulteren in het winnen van de prijs, zijn wij trots op de nominatie en trachten wij 

voor volgend jaar weer een stuk in te dienen. 
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Organisatie 

Personele bezetting 2017 

I.K. Butter MSc., bewegingswetenschapper  19-09-2016 – heden  0.4 fte 

F.J.A. Hagemans MSc., arts-onderzoeker  12-09-2016 – 01-09-2017 1 fte 

P. Pander MSc., arts-onderzoeker   01-10-2017 – heden   1 fte 

 

Ise Butter heeft na de bachelor Bewegingswetenschappen de master Human Movement 

Sciences gedaan. Om een de schakel tussen wetenschap en praktijk beter te begrijpen, 

heeft zij ook de master Musculoskeletal Physiotherapy Sciences gedaan. Naast haar 

werkzaamheden voor CORAL, werkte zij als onderzoeker bij Joint Research 

(onderzoeksbureau orthopedie OLVG) en later begeleidde zij, vanuit het 

Wetenschapsbureau, onderzoekers van OLVG met datamanagement. Haar werkzaamheden 

bij CORAL in Alkmaar worden ingevuld met de realisatie van het kwaliteitscentrum, het 

begeleiden van studenten en samen met Pieter Pander het coördineren van de studies. 

Vanuit de Vrije Universiteit wordt zij begeleid door M.J. Hoozemans.  

Adviesraad 

Dr. B.J. Burger, orthopedisch chirurg 

Dr. L.C.M. Keijser, orthopedisch chirurg 

Dr. O.P.P. Temmerman, orthopedisch chirurg 

Onderzoekers begeleid door CORAL 

Begeleiding van onderzoekers vanuit CORAL vindt plaats door de hoofdonderzoeker samen 

met een van de stafleden. Potentiële onderzoekers zijn: 

- Physician assistants (in opleiding) 

- Nurse practitioners (in opleiding) 

- (Master-)Studenten geneeskunde, evidence-based practice of 

 bewegingswetenschappen 

- Coassistenten 

- Arts-assistenten 

- Promovendi 

- Orthopedisch chirurgen 
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Externe onderzoekers met lopende studies binnen CORAL: 

M.J. Hoozemans, PhD. 

A.F.Y. van Wulfften Palthe, MSc. 

D.C. van Duijvenbode, MSc. 

Y. van Zaanen 

S. Hoorntje 

F.J.A. Hagemans, MSc. 

S. Wassink, MSc. 

J.W.P. Kuiper, MSc. 

B.L. Fransen, MSc. 

M.J.J. van Dam, MSc.  

Stichting Alkmaar Research NWZ (ALK-RESORT) 

A.A.M. Kavelaars 

Dr. G.J.C. Kramer  

Statistische ondersteuning 

Voor de statistische ondersteuning kan er beroep gedaan worden op de kennis van I.K. 

Butter vanwege haar expertise op het gebied van statistische vraagstukken. M.Hoozemans 

heeft hierin een adviserende rol. Daarnaast is in het NWZ (Foreest Medical School) een 

Wetenschapsbureau opgezet. Ook vanuit hier is ondersteuning mogelijk op het gebied van 

statistiek.   
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Lopende onderzoeken 

 

Naam studie Soort artikel Contactpersoon Start Streef 

afronding 

Fase/Inclusie 

2DayKnee RCT Fransen 2012 2018 Artikel af 

Case report patella alta, patalla distalisatie Case-report Duijvenbode 2013 2013 Begin schrijven artikel 

Casereport Gorham Stout syndroom Case-report Burger (Joost) 2017 2018 Artikel afronding 

Collared vs. collarless femur stem component in  uncemented total hip 
athroplasty 

RCT Duijvenbode / 
Burger 

2010  Protocol af 

Comforthod studie A diagnostic 
validation study 

Burger 2015  Inclusie 

Comparison Of Posterolateral and direct Anterior approach for total hip 
arthroplasty: COPA-study 

RCT Vos 2013 2023 Inclusie 57 / 170  

COMPASS RCT Burger 2018 2022 Lokale toestemming 

Evaluatie van MTP-1 artrodese   Burger   Inclusie 

First metatarsophalangeal joint arthrodesis vs implant arthroplasty; 
prospective randomized clinical trial; DART-study 

RCT Wassink 2009 2018 Artikel schrijven 

Functional outcome differences between fixed- and mobile-bearing total 
knee arthroplasty 

Review Fransen 2017 2018 Selectie abstracts 

Gentamicine Retrospectief 
cohort 

Pander 2015 2018 Data verzameld 

GOAL (Kinespring - Moximed) Non-inferiority Hagemans / Burger 2014 2018 Follow-up 

Goniometer   Butter   Inclusie 

HOPE - resection of Hoffa's fat pad in knee arthoplasty RCT Argelo 2013 2019 Inclusie 

HTO studie   Wulfften Palthe 2008 2012 Submission 

Improve your surgical drilling skills, make use of your index fingers.   Rustenburg   Submission 

Klompvoeten Case-series Keijzer (Annebel)  2018 Artikel afronden 

LDTA ADTA angulation measurement in a healthy population Crosssectional 
study 

van Dam 2013 2015 Submission 

LEAK RCT Keijser 2017  Inclusie 

Long term follow-up of conservatively treated clavicle fractures on 
functional outcome (LuCIFeR) 

Prospective 
cohort study 

Hillen (Robert-Jan) 2017 2018 Inclusie 

Minimally Invasive Surgery of the Toes Lined up against Established TOE 
surgery (MISTLETOE-Trial) 

RCT Burger   METc 

Modelsimulaties LHBT tenotomie en tenodese Modelsimulatie Hoozemans   Schrijven artikel 
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Nanos Prospectieve 
cohortstudie 

Burger 2010 2022 Follow-up 

Operative Management of Gleno-Humeral Osteoarthritis: Results of a 
National Survey 

  Hoozemans   Afronding artikel 

Osteoarticulaire tuberculose van de elleboog bij een patiënt met HIV. Case-report Keijser 2010 2013 Afronding artikel 

Patella alta Retrospectief Duijvenbode   Schrijven artikel 

Patient Expectations bij TKP Enquête Yvonne van Zaanen  2018 Schrijven artikel 

PERSONA Prospectief, 
multicenter 

Jonkers 2015 2016 Follow-up 

Primary TKA after tibial plateau fracture Review Pander   Resultaten 

Proshere: Arthroplasty in three- and four-part proximal humerusfracture: 

hemi or reverse? Prospective Randomised Multicenter Trial 

RCT Engelsma 2010 2014 Niels Laas en Yde Engelsma zijn 

artikel aan het schrijven 
R3 Prospectieve trial Nat / Keijser 2009 2021 Follow-up loopt (tussen de 5-7 vd 

10 jaar follow-up) 
Radiographic evaluation of the distal tibial anatomy of males and females 
in a healthy outpatient group aged 40-79 years old. 

  Van Dam     

Reliability in radiological measurement of patellar height in patients with 
patellofemoral pain syndrome. (MRI) 

  Duijvenbode 2012 2013 Ligt bij Marco 

Reliability PTI measurement patella alta   van Dam     

STARR (Suzanne Eijgenraam) RCT Hofstee 2016  Inclusie 

SWAG Cohort Jesse Kuiper   Protocol 

The function of the long head of the biceps tendon explained by its 
absence: A case report and biomechanical analysis. 

Case-report Jonkers   Artikel schrijven 

The Shoulder Diary Observationeel Quist 2018 2019 Lokale toetsing 

Tibial plateau fractures Retrospective 
epidemiological 
study 

Hofstee   Stageverslag geschreven 

Tibiaplateau uitkomst na prothese Longterm 
cohortstudie 

Hofstee   Protocol ligt kaar 

Treatment of a suddenly increased volume of wrist fractures: a 
retrospective analysis. 

Retrospectieve 
Cohortstudie 

Rietbergen 2012 2013 Artikel 

Tunnel position in ACL reconstruction. A systematic review. Review Jonkers 2011  Schrijven inleiding 

Validatie van EBRA voor NANOS steel Validatie studie Rietbergen   Onderdeel COMPASS 

van Neck disease case report Case-report Keijser     

Verstandige keuze (NOV): geen heup- en knievervanging zonder 
adequate conservatieve therapie 

Enquête Butter 2017 2018 Afronding inclusieperiode 

VKB follow-up Retrospectieve 
cohort 

Hagemans 2016 2018 Artikel afronden 

WALK Fysieke activiteit en kwaliteit van lopen voor en na een totale 
knieprothese 

Prospectief 
observationeel 

Butter / Fransen 2017 2019 Inclusie: 30 / 50 
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Financiële resultaten 2017 

 
CORAL wordt gefinancierd vanuit de stichting ALK-RESORT. Deze stichting beheert de verworven 

subsidies (AnnaFonds, ReumaFonds en de interne subsidieronde NWZ), vergoedingen voor 

verrichte onderzoeksactiviteiten voor de industrie, vergoedingen voor verrichte activiteiten door de 

orthopedisch chirurgen uit het NWZ voor de industrie.  

 

Het bestuur van de Stichting ALK-RESORT in 2017 bestond uit: 

 

Dhr. A.A.M. Kavelaars 

Dr. G.J.C. Kramer 

Dr. B.J. Burger 

Dr. L.C.M. Keijser  
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Begroting en Realisatie 2017  
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Organogram 
 
 


