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Mijnheer de Rector Magnificus, Leden van de Raad van Bestuur van het UMC 
Utrecht, geachte collegae, beste familie en vrienden, waarde toehoorders,

1. Inleiding
Anatomie ofwel ontleedkunde is de wetenschap die zich bezighoudt 
met de bouw van mens en dier. Mijn leeropdracht is Klinische 
Anatomie. Dit is een relatief nieuwe richting die vooral de anatomie 
die van belang is voor het medisch handelen omvat. In deze rede wil 
u meenemen op een reis door dit vakgebied waarbij ik me onder 
meer zal richten op de wijze waarop ik wil bijdragen aan een verdere 
ontwikkeling van de Klinische Anatomie. Voordat ik de uitoefening 
van het vakgebied in zijn componenten ontleed, wil ik u de ontwik-
kelingen schetsen die hebben geleid tot het definieren van Klinische 
Anatomie als een richting binnen de anatomie.
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2. Klinische Anatomie
Anatomie is één der oudste disciplines van de geneeskunde. Egypte-
naren, Grieken en Romeinen verdiepten zich al in de bouw van mens 
en dier maar hun beschrijvingen daarvan waren niet erg accuraat. 
Sinds de renaissance is de kennis over de bouw van de mens enorm 
toegenomen. In Italië en later ook in andere delen van Europa, 
waaronder de Nederlanden, is eeuwenlang door anatomen gewerkt 
aan kennisvermeerdering (Figuur 1). Onderwijs in de anatomie is 
vanzelfsprekend al heel lang een onderdeel van de medische oplei-
ding en kent daardoor bepaalde tradities. Dit zien we onder meer in 
de onderwijsvormen, omdat visuele aspecten een belangrijke rol 
spelen, en in de plaats van het vakgebied binnen het geneeskunde 
curriculum. Tot en met de vorige eeuw was het anatomie onderwijs 
met name gepositioneerd aan het begin van de opleiding tot arts en 
ging vooraf aan onderwijs over ziektes en medisch handelen. In 
Nederland zijn de afgelopen 10 tot 15 jaar veel geneeskunde curricu-
la vernieuwd en feitelijk drastisch hervormd. De hervormingen zijn 
gebaseerd op moderne onderwijskundige inzichten en bepaald door 
de bekwaamheidseisen die men aan een arts mag stellen. Ze hebben 
de positie van het anatomie onderwijs in plaats en omvang veran-
derd. Onder meer is in het onderwijs de integratie met andere 
disciplines versterkt, ook met de klinische. Voorts zijn technologi-
sche ontwikkelingen van belang voor de manier waarop anatomie 
nu bedreven wordt. Enerzijds vanwege de potentie voor het onder-
wijs, anderzijds omdat de toepassingen van nieuwe technologie in de 
geneeskundige praktijk de anatomie soms op een andere wijze laten 
zien en hiermee aanleiding geven voor toegepast anatomisch onder-
zoek. Ik noem als voorbeelden de beeldvorming, waarbij door een 
scala aan technieken het inwendige van de patiënt kan worden 
afgebeeld voor diagnostische doeleinden en therapeutische interven-
ties, en de minimaal invasieve chirurgie, waarbij de patiënt niet via 
een grote opening (de snede) wordt geopereerd maar via een aantal 
kleine openingen waar doorheen optiek (de leek zou zeggen: een 
camera) en instrumenten kunnen worden doorgevoerd. 
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Figuur 1.

Menselijk hart, Jan Bleuland ± 1805. 

Museum Bleulandinum, UMC Utrecht. 
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Een oud vakgebied staat hiermee voor interessante uitdagingen.  
De geschetste onderwijskundige en technologische ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat het al langer bestaande begrip Klinische 
Anatomie tot een richting binnen de anatomie is geworden. Dit 
vakgebied richt zich op de voor een arts meest relevante anatomische 
kennis en brengt deze in relatie met het medisch handelen. Voor het 
afnemen van de anamnese, het verrichten en interpreteren van 
lichamelijk en aanvullend onderzoek, en het bepalen en uitvoeren 
van een therapie, is het noodzakelijk dat een arts anatomische 
kennis kan toepassen. Deze manier van anatomie bedrijven is bij 
veel anatomie afdelingen in het land de norm geworden. Toch denk 
ik niet dat daarmee het vakgebied Klinische Anatomie volledig is 
uitgekristalliseerd. Het anatomie onderwijs beperkt zich niet meer 
tot het basiscurriculum geneeskunde maar heeft een niet te onder-
schatten plaats gekregen in de vervolgopleidingen tot medisch 
specialist en in nascholingen. Of zoals we dat formuleren, anatomie 
onderwijs vindt plaats in het gehele medische opleidingscontinuüm. 
Bovendien is het vakgebied niet uitsluitend op het onderwijs gericht 
maar vindt het haar basis in wetenschappelijk onderzoek dat veelal 
met klinische partners wordt uitgevoerd. 

Het werkterrein van de klinisch anatoom kan aldus ontleed worden 
in de volgende drie kernelementen: 
- onderwijs in het basiscurriculum geneeskunde
- onderwijs in de vervolgopleidingen tot medisch specialist en bij 

nascholingen 
- wetenschappelijk onderzoek 

Ik zal deze drie onderdelen de revue laten passeren waarbij ik de 
huidige status zal belichten evenals in mijn ogen wenselijke ontwik-
kelstappen. En ofschoon de situatie in Utrecht mijn primaire referen-
tiekader is, kunnen elementen van mijn rede ook van toepassing zijn 
op andere afdelingen anatomie in Nederland en daarbuiten. Ik laat 
buiten beschouwing dat wij ook voor andere opleidingen dan genees-
kunde anatomie onderwijs verzorgen. Het onderwijs dat gericht is op 
aankomend artsen en medisch specialisten is in omvang verreweg 
het grootst. 



8  |  Ronald Bleys 

3.  Anatomie onderwijs  
in het basiscurriculum 
geneeskunde

Allereerst ons onderwijs in het basiscurriculum. Ik wil u meenemen 
naar een zondagmiddag in september 1978. Ik was een week bezig 
met de studie geneeskunde en bereidde een practicum anatomie 
voor. Er lag een tekening van een schouderblad voor me en ik 
verdiepte me in talrijke richels, puntjes en andere benige zaken, 
luisterend naar namen als spina scapulae, acromion, fossa supraspi-
nata, fossa infraspinata, incisura scapulae, margo medialis, angulus 
inferior, tuberculum infraglenoidale etc. Het moeten kunnen plaat-
sen en leren van veel termen waarvan ik de klinische relevantie nog 
niet goed kon inschatten, en waarbij de samenhang met functie op 
dat moment veelal onduidelijk was, maakte dat ik het vakgebied 
anatomie aanvankelijk niet erg interessant vond, het maakte op mij 
een statische indruk. Het feit dat ik hier vandaag deze rede mag 
uitspreken geeft aan dat ik daar heel anders over ben gaan denken. 
In ieder geval wat mijn interesse en inzichten betreft, echter niet als 
het gaat om de concrete inhoud van dat stukje onderwijs in 1978. De 
anatomie is een zeer uitgebreid vakgebied en enige decennia geleden 
was de anatomie zoals die geleerd moest worden door de geneeskun-
de student erg descriptief, niet altijd even functioneel en zeer gede-
tailleerd. Dat de rol van de anatomie bij curriculumherzieningen zou 
gaan veranderen, was in mijn ogen dan ook terecht.

In een modern curriculum wordt rekening gehouden met de snelle 
ontwikkelingen binnen de geneeskunde en de enorme hoeveelheid 
beschikbare informatie. De student doet kennis en vaardigheden op 
waarmee hij als basisarts kan functioneren en waarop hij kan 
voortbouwen bij verdere scholing, zoals tijdens de opleiding tot 
huisarts of specialist. Bovendien leert hij hoe hij gedurende zijn 
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gehele carrière zijn kennis kan actualiseren. Voor het basiscurricu-
lum is de consequentie van de kennisuitbreiding en de behoefte aan 
vaardigheidsonderwijs dat het anatomie aandeel is afgenomen.
 
Een tweede gevolg van de modernisering is dat de overwegend 
monodisciplinaire anatomie blokken zijn verdwenen. Anatomie 
wordt nu sterk versnipperd en verspreid over het geneeskunde 
curriculum aangeboden in de context van thematische blokken en 
als voorbereiding op co-schappen. In de Utrechtse situatie is het 
anatomie onderwijs verdeeld over maar liefst 17 blokken in 5 studie-
jaren. De voordelen hiervan zijn dat het een sterk klinisch anato-
misch accent heeft gekregen en relevante anatomie onderdelen in de 
juiste context worden geleerd. Maar de versnippering heeft een groot 
nadeel: het kost de student moeite samenhang en logica in de bouw 
van de mens te zien. Het doet enigszins denken aan het lezen van 
een boek, een goed boek. Je bent er aan begonnen en zit er lekker in. 
Het heeft je gegrepen en bij tijd en wijle is het erg spannend. Opeens 
moet je het enige maanden terzijde leggen. Als je er weer verder in 
mag lezen word je gedwongen in het verkeerde hoofdstuk verder te 
gaan waarin dan ook nog enige pagina’s ontbreken. Dit gaat zo een 
tijd verder en het gebeurt zelfs dat je van een bepaald hoofdstuk 
alleen de talrijke voetnoten mag lezen. Als je het boek na jaren uit 
hebt, vraag je je af waar het ook alweer over gegaan is. Het lukt nog 
wel om na te vertellen hoe het verhaal geëindigd is maar dat einde is 
los komen te staan van het complete verhaal omdat wat in hoofd-
stukken 2 en 3 gelezen is, niet heeft kunnen beklijven en je boven-
dien een aantal pagina’s die voor de voortgang van het verhaal 
cruciaal waren, nooit hebt gelezen. Natuurlijk is deze vergelijking 
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wat overdreven en als je objectief bekijkt wat er aan anatomie in die 
17 blokken zit, in welke volgorde en met welke diepgang op de 
bepaalde momenten, dan zit daar absoluut een lijn in. Functionaliteit 
en klinisch belang zijn sturend in alle onderdelen en ik vergelijk de 
opbouw graag met een drietrapsraket: 
1. In de eerste twee jaar van de studie komen alle relevante aspecten 

aan bod, afhankelijk van de context van het blok meer of minder 
diepgaand.

2. In de jaren 3 t/m 5 vindt ter voorbereiding op diverse co-schappen 
opfrissing en verdieping plaats.

3. In jaar 5 of 6 kan men kiezen voor een individuele keuzestage 
anatomie als men zich nog verder wil verdiepen.

Ondanks het feit dat er sprake is van een weloverwogen en gebalan-
ceerde inbedding van de anatomie in het curriculum merken we dat 
het anatomische kennisniveau bij de ouderejaars geneeskunde 
student en de eerstejaars assistent in opleiding tot specialist aanmer-
kelijk minder is dan 10 tot 15 jaar geleden. Op zich is dit een logisch 
gevolg van de geringere omvang van het anatomie onderwijs maar de 
indruk is dat de kennis sterker is afgenomen dan je op basis van de 
leerstofreductie mag verwachten. Persoonlijk neem ik dit waar bij 
het begeleiden van ouderejaars studenten in individuele keuzestages 
en bij het onderwijs dat ik verzorg in de medische vervolgopleidin-
gen. Bij deze één op één begeleiding krijg ik een goede indruk van 
anatomische kennis en inzicht. Deze zijn, zonder overigens te willen 
generaliseren, duidelijk minder dan vroeger. De kennis komt frag-
mentarisch over, sommige basale inzichten en kennisonderdelen 
ontbreken maar soms beheerst men onverwacht een detail waarvan 
ik me afvraag waarom juist dát geweten wordt. Bij de assistenten in 
opleiding gaat het niet alleen om assistenten met een Utrechtse 
vooropleiding, het lijkt een landelijk fenomeen.

Objectieve metingen ondersteunen mijn waarnemingen. Sinds ruim 
een jaar toetsen we bij studenten in het eind van de bachelorfase hun 
anatomische kennis op hoofdlijnen. Van alle kandidaten die tot nu 
toe zo’n toets hebben gemaakt, heeft 25% een voldoende gehaald.  
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We weten uit evaluaties dat het onderwijs van een goed niveau is 
geweest en de toetsen die op het onderwijs aansloten, zijn goed 
gemaakt. De conclusie is dat kennis op hoofdlijnen niet voldoende 
beklijft. Dankzij onderzoek van Katinka Prince van 10 jaar geleden 
weten we dat in ons oude curriculum het kennisniveau bij studenten 
hoger was (1). Bij 4e-jaars studenten van alle Nederlandse medische 
faculteiten werd een anatomie toets afgenomen bestaande uit losse 
vragen en vragen in een klinische context. In dit diagram ziet u de 
scores van de context gerelateerde vragen waarbij de Utrechtse 
studenten (faculteit G) significant het hoogst scoorden (Figuur 2). Zij 
volgden nog ons klassieke curriculum waarin het anatomie onder-
wijs groter van omvang was en was geconcentreerd in een beperkt 
aantal blokken. Bovendien brachten studenten meer tijd dan nu op 
de snijzaal door. Ofschoon we de resultaten van deze op de anatomie 
gerichte onderzoeken door methodische verschillen niet volledig met 
elkaar mogen vergelijken, zijn ze wel in lijn met die van een onder-
zoek van de groep van Prof. Olle ten Cate van het Expertisecentrum 
voor Onderwijs en Opleiding (2). Hierbij werd voor meerdere basis-
vakken de vergelijking tussen het oude en nieuwe Utrechtse curricu-
lum gemaakt. Cijfers over een landelijke trend vinden we in het State 

Figuur 2.

Scores van context-gerelateerde anatomie vragen bij de acht medische faculteiten van Nederland.  

G = UMC Utrecht.  Prince et al. (1).
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of the Art en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Genees-
kunde 2011/2012 (3). Hieruit blijkt dat Nederlandse deelnemers aan 
een examen, dat artsen moeten afleggen om in de Verenigde Staten 
als medicus te mogen werken, slechter scoren voor de basisvakken 
dan andere Europese deelnemers, terwijl hun klinische kennis van 
een vergelijkbaar niveau is.

Nu we weten dat het anatomische kennisniveau onder basisartsen 
minder is dan ten tijde van de curricula van vóór het jaar 2000 rijzen 
de volgende vragen: 
1. vormt dit een probleem voor het functioneren van de jonge 

dokters?
2. moeten we stappen ondernemen in het onderwijs om het kennis-

niveau te verhogen?

De literatuur geeft geen eenduidig antwoord op de eerste vraag. 
Gevoelsmatig is mijn antwoord: “Nee”. De visitatiecommissie Genees-
kunde concludeerde in 2012 dat de Nederlandse opleidingen goede 
basisartsen afleveren (3). Onze basisartsen hebben geleerd volgens 
standaarden en protocollen te werken waardoor de kwaliteit van het 
medisch handelen wordt bevorderd. Het is daarbij blijkbaar niet 
noodzakelijk om alle onderliggende theorie te beheersen. Misschien 
wordt dit een probleem als er van de protocollen moet worden 
afgeweken. Wat ik met meer stelligheid durf te beweren, is dat het 
beslist noodzakelijk is geworden dat sommige artsen extra geschoold 
worden in de anatomie tijdens hun opleiding tot specialist. Ik denk 
in het bijzonder aan toekomstige snijders zoals chirurgen, orthope-
den en KNO-artsen maar ook aan radiologen, anaesthesiologen en 
neurologen.

Mijn antwoord op de tweede vraag is een volmondig: “Ja!”. De litera-
tuur leert ons dat artsen anatomische kennis zeer belangrijk vinden 
voor hun functioneren. Net geregistreerde specialisten in Duitsland 
gaven aan dat van alle disciplines die in het basiscurriculum aan de 
orde waren geweest, qua relevantie voor het medisch handelen 
anatomie op de tweede plaats stond, na interne geneeskunde (4). En 
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ook van recenter datum is er voldoende literatuur die wijst op het 
belang van anatomische kennis voor het medisch handelen en op het 
feit dat veel net gekwalificeerde artsen ervaren een te gering anato-
misch kennisniveau te hebben voor hun toekomstige carrière (5, 6). 
In combinatie met het geringe vasthouden van anatomische kennis 
dat wij in ons curriculum ervaren, vind ik het streven naar een beter 
anatomisch kennisniveau bij de basisarts gerechtvaardigd. 

De vraag is: hoe gaan we dit doen? Zeker als we ervan mogen uitgaan 
dat de vroegere omvang van het anatomie onderwijs niet zal terugke-
ren. Ik bespreek vier aspecten die in mijn ogen kunnen bijdragen 
aan een betere anatomische kennis onder studenten en jonge artsen.

1. Het Raamplan Artsopleiding 2009 gaat voor de basisvakken niet 
verder dan trefwoorden op basis waarvan de opleiding een verdere 
invulling geeft (7). Mijn mening is dat we echt veel nadrukkelijker 
dan tot nu toe gedaan is een kernleerstof anatomie moeten formule-
ren. De keuzes dienen bepaald te worden door functioneel en 
klinisch belang, ze worden zo mogelijk in overleg met clinici ge-
maakt en beargumenteerd. In de bescheidenheid zal zich hier de 
meester tonen omdat meer tijd aan kernelementen kan worden 
besteed.

2. Een tweede aspect is dat we in het onderwijs over de volle breedte 
moeten streven naar begrip van de bouw van de mens. Je kunt er 
niet omheen dat men anatomische termen moet kennen maar begrip 
kweken is minstens zo belangrijk. Dit kan door functionele concep-
ten van de bouw van de mens en de embryologie een belangrijke rol 
te geven. We doen dit al maar het kan zich nog verder ontwikkelen. 
Ik leerde als medisch student dat de slokdarm aan het begin en het 
eind een kringspier heeft maar wat ik eigenlijk had willen leren is 
wat ik nu zelf doceer. 
De slokdarm is in feite niets anders dan een stortkoker die de keel-
holte met de maag verbindt. Qua spijsvertering gebeurt er niets 
boeiends en de maag zou best direct op de keelholte aangesloten 
mogen worden ware het niet dat de borstholte er tussen zit en dus 
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hebben we een slokdarm voor de passage. In de borstholte heerst een 
lage druk die de longen ontplooid houdt en ademhaling mogelijk 
maakt. Dankzij benige elementen in de wand van de borstholte, 
zoals borstbeen en ribben, wordt de lage druk in stand gehouden. In 
de buikholte heerst juist een hogere druk om de buikingewanden op 
hun plaats te houden. Daarom bestaat de buikwand overwegend uit 
spieren die de hoge druk kunnen genereren. De lage druk in de 
borstholte wordt ook binnen de slokdarm aangetroffen met als risico 
dat de slokdarm zure maaginhoud aanzuigt. Het slokdarmslijmvlies 
is daar niet goed tegen bestand. Om problemen te voorkomen heeft 
de slokdarm bij het begin en eind kringspieren die hem gesloten 
houden en slechts openen bij slikken.
Uit dit voorbeeld blijkt dat vorm en functie sterk aan elkaar gerela-
teerd zijn. Iets ziet er niet toevallig op een bepaalde manier uit, het 
heeft veelal te maken met functie. Dit plaatje gebruik ik bij mijn 
allereerste college in het 1e jaar (Figuur 3). En ik maak dan de opmer-
king dat de kans dat dit heerschap met deze vormen ter wereld is 

gekomen zeer 
gering is. Door 
langdurig andere 
functie-eisen aan 
zijn lichaam te 
stellen in wat 
sommigen nota 
bene een fitness 
centrum noemen, 
is zijn vorm opmer-
kelijk aangepast. 
Hier gaat het 
slechts om een 
toename van 
spier- en botmassa, 
maar in de evolutie 

Figuur 3. 

De relatie tussen vorm en functie.
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hebben we de anatomie sterk zien veranderen op basis van functio-
nele behoeften. 

3. Door de sterke versnippering van het anatomie onderwijs in het 
curriculum is het voor de student moeilijk een samenhangend beeld 
van de bouw van de mens te construeren. De anatomie is als het 
ware te sterk ontleed. Ik pleit voor een basisblok ‘Bouw en functie 
van de mens’ aan het begin van het curriculum. Hierin kunnen de 
functioneel-morfologische basisvakken anatomie en fysiologie op 
geïntegreerde wijze aan bod komen. Echter, niet te uitgebreid en 
gebaseerd op te formuleren kernleerstof. In latere blokken kan de 
student in een klinische context zijn anatomische kennis verdiepen 
waarbij regelmatig wordt teruggegrepen op het in het basisblok 
geconstrueerde raamwerk. Dit is niet terug naar af maar een aanpas-
sing op basis van behoeften. Een groot voordeel is dat we de leerstof 
in het basisblok beter kunnen toetsen dan in de versnipperde setting 
waarbij het kan voorkomen dat het betreffende onderdeel voor de 
toets niet bestudeerd wordt.

4. Verder moeten we technologische ontwikkelingen benutten. Het 
UMC Utrecht investeert fors in de ontwikkeling en toepassing van 
onderwijstechnologie. De Utrechtse anatomen omarmen dit en zijn 
op diverse manieren betrokken bij de ontwikkeling en inzet van 
e-learning. Ik laat u iets zien dat binnen onze afdeling van de grond 
is gekomen.
Allereerst iets over de achtergrond. Bij het leren van de bouw van de 
mens is het gebruik van visualisaties cruciaal. Het helpt enorm de 
anatomie, en vooral de driedimensionale relaties, voor je te zien. In 
vroeger tijden moest men zich aanvankelijk behelpen met tekenin-
gen die waren gebaseerd op ontledingen. Later deed het gebruik van 
modellen zijn intrede. Diverse materialen zijn gebruikt, zoals was, 
gips, papier-maché en kunststof (Figuur 4). In de twintigste eeuw 
werd het mogelijk op grote schaal anatomie onderwijs met behulp 
van echte lichamen te geven. Complete lichamen konden worden 
geconserveerd en in de wet was de mogelijkheid voor lichaamsdona-
tie vastgelegd. Nog steeds speelt onderwijs op snijzaal een belang-
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rijke rol. Het bestuderen van een lichaam dat aan de wetenschap is 
geschonken, heeft als groot voordeel dat men aan ‘het origineel’ 
werkt, inclusief alle oorspronkelijke driedimensionale verhoudingen. 
Bij de student ontstaat een mentaal plaatje van wat zich bij een mens 
achter de huid bevindt. Deze kennis speelt een belangrijke rol bij 
onder meer het lichamelijk onderzoek van een patiënt en het beoor-
delen van aanvullend onderzoek. 

De behoefte aan kennis opdoen op een snijzaal is tegenwoordig 
groter dan wat uit logistieke en curriculaire overwegingen kan 
worden aangeboden. Vandaar dat gezocht wordt naar geschikte 
aanvullingen en we begonnen zijn met het ontwikkelen van een 
virtuele snijzaal. 

Figuur 4.

a) Model van was, Petrus Koning ± 1820. Museum Bleulandinum, UMC Utrecht.

b) Model van papier-maché, Louis Auzoux ± 1860. Museum Bleulandinum, UMC Utrecht.
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Op basis van plakjes van grote objecten zoals een hand of een 
bekken, worden met speciale software driedimensionale reconstruc-
ties gemaakt. Deze modellen kunnen worden verplaatst en geroteerd 
en met de juiste hardware stereoscopisch, d.w.z. met diepte, worden 
waargenomen. Omdat het gaat om echte coupes met zeer geringe 
dikte zijn de kleuren in het model realistisch en kan de resolutie 
zeer hoog zijn. Indien in de afzonderlijke coupes relevante structu-
ren zoals botten, spieren, bloedvaten en zenuwen zijn gelabeld, is 
elke structuur in de reconstructie apart te onderscheiden en te 
manipuleren. Dit maakt een virtuele ontleding van het model 
mogelijk (Figuur 5). 

Het zojuist getoonde model van de hand en pols is inmiddels gereed 
en we werken nu aan het aangezicht. Daar wil ik u ook iets van laten 
zien. 

Zoals u ziet is dit model nog niet af. Op onze afdeling kijken we met 
een bril en een speciaal beeldscherm zodat we diepte zien, het hoofd 

Figuur 5.

De virtuele snijzaal. Model van de hand en pols, gereconstrueerd uit doorsneden.
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komt dan uit het 
scherm zetten. We 
kunnen het model 
binnengaan en 
gaan nu het oog in. 
Dit is het netvlies. 
Laten we omdraai-
en en via de pupil 
naar buiten kijken. 
Het oog is gesloten. 
Maar als het open 
gaat, kijkt het 
model u aan, daar 
zit u. Oh, u bent 
weg. Ah, daar bent 
u weer. Dames en 
heren het model 
heeft u zojuist een 
knipoog gegeven 
(Figuur 6). 

Eén persoon verdient zeer veel credits voor de enorme arbeid en de 
creatieve en wetenschappelijke inbreng bij het maken van deze 
modellen, en dat is promovendus Marijn Zilverschoon. 

De realistische en gedetailleerde modellen geven nieuwe mogelijkhe-
den, ook bij de opleiding tot specialist omdat je jezelf het model in 
kunt trekken en zo een inwendige route kunt exploreren. We gaan 
bovendien het leren met behulp van deze modellen onderzoeken. 

Tot zover over de rol van ons vak in het basiscurriculum en ontwik-
kelingen hierin. Het streven is dat onze toekomstige student het 
goede en spannende boek waar ik het eerder over had in zijn geheel 
begrijpt en beter kan navertellen. 

Figuur 6.

De virtuele snijzaal. Model van het aangezicht in wording.
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4.  Anatomie onderwijs in de 
vervolgopleidingen tot 
medisch specialist en bij 
nascholingen

Dan nu over onze rol in vervolgopleidingen en nascholingscursussen. 
In het voorgaande heb ik aangegeven dat anatomie onderwijs in een 
aantal specialistenopleidingen van groot belang is. Voor beoefenaren 
van bijvoorbeeld chirurgische vakken is kennis van toegangswegen 
en omgevingsanatomie cruciaal om onnodige schade bij invasieve 
ingrepen te voorkomen. Maar ook een goed functioneel anatomisch 
inzicht in onder andere spierfunctie, bloedvoorziening en zenuw-
voorziening is van belang voor het bedrijven van diagnostiek en 
ontwerpen van therapeutische strategieën. 
Postgraduate anatomie onderwijs is in Nederland goed van de grond 
gekomen. Er zijn veel regionale initiatieven waarbij assistenten in 
opleiding individueel of groepsgewijs anatomie onderwijs krijgen. 
Niet alleen kan hiermee de kennis op het gewenste niveau worden 
gebracht, er kan tevens aandacht worden geschonken aan de anato-
mie zoals die zich presenteert bij minimaal invasieve ingrepen. 
Ondanks de talrijke initiatieven kan er mijns inziens nog veel 
geoptimaliseerd worden omdat er niet altijd een landelijke afstem-
ming is. De eerste fase van de heelkunde opleiding vormt een 
positieve uitzondering. Sinds 2001 kent de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde een werkgroep Chirurgische Anatomie die uit 
chirurgen en anatomen bestaat. Deze werkgroep heeft anatomie 
modules ontworpen die de assistent gedurende de eerste twee jaar 
van zijn opleiding moet volgen (8). Er mogen regionale accenten 
worden gelegd - in Utrecht wordt door de assistenten onder meer een 
ontleding van de aandachtsregio verricht - en de module wordt 
afgesloten met een toets. 
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Dit model zou in mijn ogen als voorbeeld kunnen dienen op weg 
naar meer structuur en landelijke afstemming van anatomie onder-
wijs in de opleiding tot specialist. 

Ook na een medische vervolgopleiding zal men zijn kennis en 
vaardigheden moeten blijven actualiseren. Regelmatig participeer ik 
in nascholingen voor specialisten. We zijn gastheer van nationale en 
internationale cursussen voor onder meer plastisch chirurgen, 
oncologisch chirurgen en orthopeden. Men kan zich op de snijzaal 
bekwamen in nieuwe operatietechnieken en zich tevens verdiepen 
in de relevante anatomie. Het gaat hierbij om anatomisch maatwerk 
zoals ik nu zal toelichten. 

In de ruim 20 jaar dat ik betrokken ben bij onderwijs in specialisten-
opleidingen en nascholingen heb ik regelmatig met clinici gediscus-
sieerd over anatomische onderwerpen. Ook heb ik veelvuldig klini-
sche literatuur geconsulteerd om inzicht te krijgen in chirurgische 
procedures zodat ik de voor de chirurg meest relevante anatomie kon 
bepalen. Ik probeerde me daarbij te verplaatsen in de positie van de 
chirurg. Dit is uitermate leerzaam geweest en meer dan eens heb ik 
genoten van gedetailleerde beschrijvingen van bepaalde regio’s 
waarin soms structuren aandacht kregen die in de algemene anato-
mische literatuur niet of nauwelijks gemeengoed waren en ook de 
benaderingen niet altijd waren zoals ik gewend was. Door dit andere 
referentiekader werd me duidelijk dat er soms een vertaalslag te 
maken valt, in twee richtingen wel te verstaan, en niet alleen in 
terminologie. Om te kunnen identificeren welke anatomische kennis 
cruciaal is bij chirurgische procedures en het onderwijs hierop in te 
richten is voor mij de samenwerking met clinici zeer nuttig geweest. 
En ik ben van mening dat juist een anatoom uitstekend in staat is 
superspecialistische anatomische kennis in een goed anatomisch 
referentiekader te plaatsen en op die manier te laten terugkeren in 
het postgraduate onderwijs. Zo is er sprake van goede kruisbestui-
ving tussen anatomen en clinici. Ik heb ingezien dat ook de betere 
en uitgebreidere anatomische handboeken in dit opzicht regelmatig 
tekort schieten. Het slaan van bruggen tussen de klassieke anatomie 



Anatomie ontleed  |  21

en de praktische benaderingen van de hedendaagse clinicus is een 
aspect waarin de Klinische Anatomie zich nog sterk kan ontwikke-
len. Eigenlijk is er behoefte aan een nog niet bestaand boek “Clinical 
Anatomy for Anatomists”, dit mag ook een e-book zijn. Mogelijk heb 
ik ooit, na mijn pensionering, nog iets om handen (Figuur 7). 

Ik wil u een voorbeeld geven van zo’n 
discrepantie tussen de klinische en de 
anatomische literatuur. Het betreft de 
zogenaamde superficial musculo-apo-
neurotic system (SMAS). Dit begrip werd 
ruim 35 jaar geleden onder de aandacht 
gebracht door plastisch chirurgen 
omdat hun in het gelaat een bepaalde 
laag was opgevallen. Daaropvolgende 
studies leidden tot de visie dat het een 
uitbreiding van een spier, de platysma, 
betreft (9, 10). De SMAS kan beschouwd 
worden als een restant van spierweefsel 
op een plek waar dit bij de mens niet 
meer nodig is. Wat heb je er immers 
aan om je wang te laten rimpelen?  
Bij apen reikt de platysma tot aan de jukboog maar bij de mens is het 
bovenste deel van de platysma gedegenereerd tot de SMAS, een 
bindweefsellaag met nog wat spiervezels. Het klinische belang zit in 
face- en halslift procedures en het gebruik van de laag als een 
barrière om na een speekselklieroperatie verkeerde zenuwingroei te 
voorkomen. Helaas wordt er niet eenduidig over de SMAS geschreven 
en vreemd genoeg verscheen de term pas recentelijk in een enkel 
anatomisch handboek (11) zodat het begrip SMAS in de anatomen 
wereld nog niet is ingeburgerd. 

Mijnheer de Rector Magnificus, samenwerking tussen clinici en 
anatomen bevordert het klinisch anatomisch inzicht bij beide 
partijen. Het is daarom een goede zaak dat in het UMC Utrecht de 
afdeling anatomie is ingebed in de divisie Heelkundige Specialismen.

Figuur 7.

Nog een goed boek. 
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5.  Klinische anatomie en 
wetenschappelijk onderzoek

Ik ben nu aangekomen aan ons derde kernelement, het wetenschap-
pelijk onderzoek. Ten onrechte wordt door sommigen gedacht dat 
onderzoek in de anatomie niet meer nodig is. “Is jullie vakgebied niet 
af?”, heb ik wel eens iemand horen vragen. Ja, als je het vak beperkt 
tot het verloop en de naamgeving van de macroscopisch zichtbare 
structuren dan is het terrein goed ontgonnen en dat was 100 jaar 
geleden ook al zo. Modern anatomisch onderzoek is echter sterk 
functioneel van aard en strekt zich veelal uit voorbij het macroscopi-
sche. In het gebied tussen de macroscopie en de microscopie in, dat 
ik mesoscopie noem en feitelijk het terrein van de operatiemicro-
scoop is, is er zelfs in de beschrijvingssfeer nog veel te doen. U ziet 
hier een voorbeeld van onderzoek van mij van enige tijd geleden 
naar de zenuwnetwerken in de sinus cavernosus, een gebied dat zich 
achter de oogkas bevindt (12) (Figuur 8). Zonder vergroting en specifie-
ke zenuwkleuringen zijn deze netwerken inclusief zenuwknoopjes 
niet zichtbaar. En helemaal interessant wordt het als je bij het 
proefdier parallellen kunt aantonen want dan kun je gerichter 
onderzoek doen naar verbindingen van deze zenuwen met andere 
structuren en naar functionaliteit. Ook de factor tijd kan een rol 
spelen in anatomisch onderzoek. We kunnen hierbij denken aan 
ontwikkeling en veroudering maar ook aan mechanismen die een 
rol spelen bij de reeds eerder genoemd vorm-functie relaties. Ik zal u 
er straks een voorbeeld van geven. Tenslotte kunnen nieuwe technie-
ken in de patientenzorg vragen opwerpen waarbij een anatomische 
insteek nodig is om tot het antwoord te komen.

Het onderzoek zoals zich dat thans op onze afdeling ontwikkelt, kent 
3 elementen.
1. ten eerste onderwijskundig onderzoek. Dit is gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de virtuele driedimensionale modellen. 
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Figuur 8.

a) Zenuwnetwerken in de humane 

sinus cavernosus. 

b) Detailopname van a. 

c) Een klein ganglion (‘zenuwknoop-

je’) waarin de afzonderlijke 

zenuwcellen zichtbaar zijn.

Bleys et al. (12). 

2. ten tweede toegepast anatomisch onderzoek, op basis van vraag-
stellingen uit de kliniek waarbij onze inbreng en expertise worden 
gevraagd. Vraagstellingen komen vanuit diverse disciplines waaron-
der KNO, plastische chirurgie, neurochirurgie, heelkunde, orthope-
die en anesthesiologie. Ik zal u een voorbeeld geven uit de hoek van 
de plastische chirurgie. Om een defect te dichten dat na een operatie 
vanwege een kwaadaardige tumor is ontstaan, verplaatst een plas-
tisch chirurg een stuk weefsel van de patiënt, een zogenaamde lap, 
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naar het defect. Het is van belang dat de doorbloeding van de ver-
plaatste lap gewaarborgd is en dat het resultaat bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven. Dankzij microchirurgische technieken kunnen 
kleine vaatjes worden geïdentificeerd die een lap voeden. Het verzor-
gingsgebied van zo’n vat bepaalt de grootte van de lap en de lengte 
van het vat bepaalt de afstand waarover je de lap kunt verplaatsen. 
Dit soort superspecialistische details zijn in de klassieke anatomie 
niet in kaart gebracht maar tegenwoordig erg relevant. U ziet hier 
een foto uit het werk van plastisch chirurg Dr. Pascal Schellekens, 
die samen met plastisch chirurg in opleiding, Emma Paes, heeft 
onderzocht welke vaatjes van belang zijn bij het verplaatsen van 
weefsel van de borst naar de hals (13). Dit is onder andere met 
opspuittechnieken gedaan waardoor het verzorgingsgebied van een 
vat zichtbaar wordt (Figuur 9). Zulk onderzoek vindt een rechtstreek-
se vertaling naar de klinische praktijk. De klinisch anatoom heeft 
een faciliterende rol in zulke projecten en ik zie het als een maat-
schappelijke taak van ons op die manier bij te dragen aan de 
patiëntenzorg. 

3. Desondanks is het van belang om als afdeling een eigen focus te 
hebben hebben dat past binnen de speerpuntenstrategie van het 
UMC Utrecht. En dat brengt me bij het derde element van ons 
onderzoek.

Figuur 9.

Verzorgingsgebieden van takjes van een slagader 

(a. thoracica interna). Paes et al. (13).
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Ik heb als onderzoeker een achtergrond in bloedvaten en in het 
autonome zenuwstelsel, in het bijzonder de combinatie, ofwel de 
zenuwvoorziening van bloedvaten. De zenuwen van een bloedvat 
zijn betrokken bij het vermogen van dat vat om te vernauwen en te 
verwijden. De hersenvaten zijn uitgerust met een bijzonder rijke 
zenuwvoorziening (14). Gezien het feit dat de doorbloeding van de 
hersenen zeer precies gereguleerd moet worden, is dat voorstelbaar. 
Dit is een bloedvat bij de rat dat naar de reukhersenen gaat (Figuur 
10). Als we ingrijpen in het reukslijmvlies van de neus en het vermo-
gen om te ruiken gedurende langere tijd uitschakelen, blijkt dat de 
zenuwvoorziening van dit bloedvat verandert (15). Eén bepaalde 
zenuwpopulatie gaat in omvang met maar liefst 35% achteruit. 

Aangezien de activiteit in de reukhersenen minder is geworden, is de 
doorbloeding veranderd en daar past uiteindelijk een ander zenuw-
patroon bij. Dit is een voorbeeld van een dynamische vorm-functie 
relatie en via experimenten zoals deze kunnen we inzicht krijgen in 
mechanismen die bij deze relatie een rol spelen maar ook in de 
functie van de zenuwen rond de bloedvaten.

Een klinisch anatoom werkt in zijn onderzoek niet geïsoleerd. Hij 
heeft de patiënt voor ogen en vindt aansluiting bij ontwikkelingen in 
de kliniek. Op mijn expertisegebied heeft dit geresulteerd in inspire-
rende en vruchtbare samenwerkingsverbanden met onder andere de 
vaatchirurgie (Prof. Frans Moll) en de oncologische chirurgie (Prof. 
Richard van Hillegersberg). De samenwerking met laatstgenoemde 

Figuur 10.

Zenuwen in de wand van een hersenslagader 

bij de rat.
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betreft een onderwerp dat ik ook anderszins ga onderzoeken en dat 
plan wil ik u kort schetsen. Het betreft de regulerende werking van 
het autonome zenuwstelsel op ontstekingsreacties. Een ontsteking is 
een reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel en bedoeld 
om die prikkel onschadelijk te maken. De ontstekingsreactie dient 
echter gereguleerd te worden om te voorkomen dat hij schade aan 
het lichaam berokkent. De afgelopen 10 jaar is duidelijk geworden 
dat het autonome zenuwstelsel daar een rol in speelt. Vooral het 
vermogen van een bepaalde zenuw, de n. vagus, om de ontsteking te 
remmen is in de belangstelling komen te staan. Zenuwuiteinden 
registreren de aanwezigheid van stoffen die bij een ontsteking 
vrijkomen en via een reflex over de hersenstam geeft de n. vagus de 
stof acetylcholine af die de ontsteking kan indammen (16, 17). Dit 
mechanisme zou een toepassing kunnen krijgen bij patiënten met 
chronische ontstekingen. Als immers de n. vagus extra gestimuleerd 
zou worden dan zou dit via een lichaamseigen systeem een gunstige 
invloed op de ziekte kunnen hebben. Het is van belang om een 
aantal details, ook neuro-anatomische, goed in kaart te brengen. Dit 
gaan we doen met slagaders als aandachtsgebied. Bij het ziekteproces 
in de vaatwand dat we atherosclerose noemen, is sprake van een 
ontstekingscomponent. We willen weten of en hoe het autonome 
zenuwstelsel een ontsteking in de vaatwand kan beïnvloeden. Ik ben 
bijzonder verheugd over de samenwerking met Prof. Gerard Paster-
kamp van de Experimentele Cardiologie bij dit project. 
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6. Conclusie
Mijnheer de Rector Magnificus, ik heb u meegenomen op een reis 
door het vakgebied Klinische Anatomie en de rol in onderwijs en 
onderzoek belicht. De rol van de anatomie in het basiscurriculum 
geneeskunde is veranderd en het gevolg is dat het anatomische 
kennisniveau bij de basisarts minder is geworden. Ik wil ernaar 
streven dit niveau te verhogen binnen de randvoorwaarden die het 
curriculum ons stelt en ik heb een aantal ideeën hiervoor en reeds in 
gang gezette ontwikkelingen uiteengezet. 
Ons vakgebied zal een belangrijke rol blijven spelen in vervolgoplei-
dingen en nascholingen. Hierin kunnen we ons verder ontwikkelen, 
vooral waar het gaat om het leveren van anatomisch maatwerk.
Wetenschappelijk onderzoek is ook voor ons vak een belangrijke 
basis. Klinisch anatomisch onderzoek wordt gedaan met de patiënt 
voor ogen. Dit neemt niet weg dat het nodig kan zijn in dat kader 
basale functioneel-anatomische mechanismen te onderzoeken. 
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7.  Het morfologisch substraat 
van de anatoom:  
het menselijk lichaam

Ik nader het einde van mijn rede en daarmee het dankwoord. Maar 
ik wil eerst een ander woord van dank uitspreken. Ik heb u in het 
voorgaande verteld over de werkzaamheden van de klinisch ana-
toom. Onderwijs en onderzoek in de anatomie kan plaats vinden 
dankzij mensen die hun complete lichaam aan de wetenschap 
hebben geschonken. De bereidheid onder de Nederlandse bevolking 
om op die manier belangeloos bij te dragen is groot, onze afdeling 
anatomie krijgt jaarlijks 120 overledenen binnen. Het is een heel 
bijzondere geste van deze mensen dat ze tijdens het leven hiervoor 
gekozen hebben en daar ben ik ze bijzonder dankbaar voor. Maar 
ook de nabestaanden ben ik erg dankbaar want van hen wordt veel 
gevraagd. Men moet binnen 24 uur na het overlijden afscheid nemen 
van de overleden dierbare en bovendien vindt er geen reguliere 
begrafenis of crematie plaats. Om uiting te geven aan onze dank-
baarheid hangt er sinds 2009 in het UMC Utrecht een herdenkings-
plaquette (Figuur 11). Dit geeft nabestaanden een concrete plek om 
heen te gaan en het feit dat de naam van hun dierbare is bijgeschre-
ven in dit boek maakt het persoonlijk. Daarnaast organiseren we 
jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden. De 
opkomst is steevast bijzonder hoog en de reacties van de aanwezigen 
zijn zeer positief. Het voorziet in een behoefte en nabestaanden 
geven aan dat het helpt in het proces van de rouwverwerking.
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Figuur 11.

Herdenkingsplaquette voor hen die hun lichaam schonken aan de wetenschap. UMC Utrecht. 



30  |  Ronald Bleys 

8. Dankwoord
Dan ben ik nu toegekomen aan mijn dankwoord. 

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van 
Bestuur van het UMC Utrecht dank ik voor het in mij gestelde 
vertrouwen.

In de aanloop naar mijn benoeming is een aantal mensen van belang 
geweest. In het bijzonder wil ik hiervoor danken de toenmalige 
voorzitter van de divisie Heelkundige Specialismen Prof. René 
Castelein, de huidige divisievoorzitter Prof. Wilko Grolman en de 
directeur van het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding 
Prof. Olle ten Cate. Eén persoon verdient een extra vermelding. 
Hooggeleerde Verbout, beste Ab, jouw betrokkenheid bij de Anato-
mie dateert al van vele jaren terug. Jouw inbreng bij onze inbedding 
in de divisie Heelkundige Specialismen in 2007 en vele andere 
vormen van support zijn zeer belangrijk geweest voor de ontwikke-
ling van onze afdeling. Ik ben je daar heel erg dankbaar voor.

De afdeling anatomie is een onderdeel van een divisie die verder uit 
klinische afdelingen bestaat, de divisie Heelkundige Specialismen. 
Aangezien het chirurgische afdelingen betreft, is er een natuurlijke 
band met de anatomie, we hebben immers de mens als gemeen-
schappelijk morfologisch substraat. Ik zou elke afdeling anatomie in 
het land willen toewensen in zo’n inspirerende omgeving te zijn 
ingebed waarbij de anatomie, ook al zien wij geen levende patiënten, 
als een natuurlijke partner wordt beschouwd. Ik dank de klinische 
afdelingshoofden de professoren Frans Moll, René Castelijn, Moshe 
Kon, Wilko Grolman, Ron Koole, Saskia Imhof en Ruud Bosch, en 
verder de professoren Inne Borel Rinkes en Richard van Hillegers-
berg voor deze inspirerende omgeving.

Voor het dagelijkse plezier in het werk is de directe omgeving zeer 
belangrijk. Ik prijs me bijzonder gelukkig met onze afdeling Anato-
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mie. Elke medewerker is overtuigd van het afdelingsbelang en de rol 
die we spelen in het UMC Utrecht. Collegialiteit en inzet zijn vanzelf-
sprekend, een ieder heeft hart voor wat we doen en is creatief. Als ik 
namen ga noemen doe ik de niet genoemden tekort. Toch noem ik er 
één. Zeergeleerde Thunnissen, beste Isabel, met jouw onderwijshart 
ben je erg belangrijk voor de organisatie en uitvoering van ons 
onderwijs. Veel dank daarvoor. En verder, alle vrienden van de 
afdeling Anatomie, zeer bedankt voor alles, jullie zijn als een familie 
voor me. 

Ik ben niet vanzelf gekomen waar ik nu ben. Ook ik heb leermees-
ters gehad. Twee personen hebben in de jaren 80 in belangrijke mate 
bijgedragen aan mijn enthousiasme voor het vak. Ik dank Prof. 
Groenendijk-Huijbers, die deze dag niet meer kan meemaken, en 
Prof. Pim van Doorenmaalen, de laatste tevens voor zijn inspannin-
gen mij als jonge arts bij de anatomie binnen te halen. Voor mijn 
ontwikkeling als anatoom zijn in de periode daarna twee mensen 
erg belangrijk geweest. Hooggeleerde Hillen, beste Berend, jouw 
functionele en geïntegreerde kijk op het vakgebied anatomie zijn 
voor mij een voorbeeld en inspiratiebron geweest, ik dank je daar-
voor. Hooggeleerde Groen, beste Gerbrand, ik durf te stellen dat wij 
in de jaren 90 een bijzonder duo waren. Ik denk met veel genoegen 
terug aan de vele inspirerende en voor mij vaak leerzame gesprekken 
die we hebben gevoerd over anatomie, onderwijs, onderzoek en 
geheel andere zaken. Heel erg bedankt daarvoor. 

Ik heb in mijn carrière met zeer velen mogen samenwerken in 
onderwijs en onderzoek, en altijd met veel genoegen. Hen wil ik bij 
deze collectief bedanken. Er is één groep die elk jaar terugkomt, zij 
het in een andere samenstelling, en dat zijn de studenten, in het 
bijzonder de studenten geneeskunde. Het is een voorrecht onderwijs 
te mogen geven aan zulke gemotiveerde mensen. Ik dank hen voor 
het feit dat ze mij steeds weer weten te inspireren. 
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Tenslotte, waar zou je zijn zonder social support. Ik dank mijn 
vrienden, mijn collega-muzikanten, en in het bijzonder mijn 
familie. Mijn vader heeft deze dag niet meer mogen meemaken. Ik 
ben hem eeuwig dankbaar voor alles wat hij mij heeft meegege-
ven. Lieve mama, dank voor alle warmte en steun die ik altijd heb 
mogen ontvangen. Mijn broers Robbert, en zijn gezin, en Frank, 
eveneens dank voor alle steun en gezelligheid. Tenslotte kom ik bij 
iemand die in mijn leven zeer veel voor mij heeft betekend: lieve 
Chantal, bedankt voor alles.

Ik heb gezegd. 
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