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Leiden en omgeving

’Vorige week was hij pas de volgende morgen om vier uur klaar’ Karin
LDN205
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HET HUIS
De Leidenaar kent het als ’het grote ziekenhuis’. de wetenschappelijke wereld spreekt van het Leids Universitair Medisch Centrum. Wie zijn die mannen en vrouwen die daar dagelijks medische zorg verlenen aan
hun patiënten? Waarom hebben zij het met hun specialisme tot de top gebracht? Oud-huisarts Har Meijer maakt elke maand kennis met één van de werkers uit dit bijzondere ’Huis’. Hij loopt een dag mee en
praat na in De Beukenhof. Vandaag in aflevering 6: professor doctor Martijn J.A. Malessy, zenuwchirurg.

Professor Martijn Malessy: een bevlogen zenuwchirurg

Brughoektumor na elf uur verslagen
8.00 uur
In de hal zal de professor mij
deze maandagmorgen ophalen.
De warmte is nu nog dragelijk.
Als ik 16 uur later weer naar
buiten kom zal er een klamme
deken over mij heen vallen. Wat
heb ik een bijzondere dag beleefd.

8.02 uur
Daar is hij, professor doctor
Martijn Malessy. Mooie man,
met om zich heen een wapperende witte jas. Handen schudden en met hem mee. De lift in,
de trap op, de gangen door naar
de O.K.
,,We doen vandaag een brughoektumor, een gezwel in de
hoek van de kleine hersenen en
de hersenstam. Het is een tumor van de gehoorzenuw (nervus 8), die door de inwendige
gehoorgang doorgroeit naar de
hersenstam, een Schwannoom.
Een goedaardig gezwel dat door
zijn omvang ernstige schade
aan zenuwen en hersenstam
kan veroorzaken. De klachten
ken je toch nog wel? Oorsuizen,
evenwichtsstoornis, doof aan
een kant, duizelig, geen gevoel
in het aangezicht, soms hoofdpijnklachten. Meestal komen ze
van de KNO-arts naar ons toe.
Al is het ding niet kwaadaardig,
het moet gewoon weg. En wij in
Leiden hebben die kunde en
expertise om dat optimaal te
doen. We doen er zo’n 45 per
jaar. Ik doe het samen met collega Radbout Koot, gesteund
door een perfect team met de
KNO-artsen Jansen en Van der
Mey. Wij opereren in de hersenen met onze handen gestuurd
door de hersenen.’’

8.15 uur
Ik moet in het blauwe pak en de
rode klompen. We gaan de OK
binnen. Een heer van middelbare leeftijd is in slaap gebracht.
OK-assistente Dusanka, die al
jaren met de professor werkt,
heet mij van harte welkom. ,,Je
hebt toch wel zitvlees hè?”
Aan de muur hangt het scherm
met de MRI. ,,Kijk daar zit die
brughoektumor, zo groot als
een kippenei. Mijnheer had een
groot scala aan klachten. Dat hij
na de ingreep doof aan één oor
zal blijven weet hij, maar hopelijk blijft oorsuizen en een
verstoord evenwicht tot het
verleden.”
We staan naast het hoofd van de
patiënt. Zijn oorschelp is zwart
gemarkeerd. ,,Zijn we er zeker
van dat we hem aan het goede
oor opereren.”

8.30 uur
Professor: ,,Tijdens de operatie
moet de patiënt absoluut doodstil liggen, dus gaan we hem nu
positioneren.” Hij toont mij een
ijzeren constructie in de vorm

zenuwnetwerk, die de verbinding is met de hersenen en de
spieren van de arm. Nou kan bij
de geboorte de schouder achter
het schaambeen blijven haken
waarbij deze plexus kapot
wordt getrokken. Wij proberen
dan met een zenuw uit de kuit
die plexus weer te herstellen.
Fijn om te doen, mooie resultaten.”

van een halve ring met aan de
onderzijde drie stalen punten.
,,Dit is de Mayfield klem.” En
die gaat u in zijn hoofd prikken? vraag ik beschroomd.
,,Absoluut, kan hij geen kant
meer uit.” Als de professor dit
martelwerktuig in het in diepe
slaap verkerende hoofd prikt
lachen de OK-assistenten mij
toe. ,,Zo die zit,” constateert
Malessy tevreden.” Daarna
wordt de patiënt met vereende
krachten aan de tafel vastgesnoerd.

11.45 uur
Hij kijkt op zijn horloge. ,,Jeroen zal bijna zover zijn. Het
grote probleem bij deze operatie is de nervus 7, de facialis
(aangezichtszenuw). Die kent
een heel grillig verloop.” Door
een paperclip te buigen bootst
hij het verloop van de zenuw
na. ,,Die moet ten koste van
alles worden ontzien. Vandaar
de monitoring. Nou ja, let
straks maar goed op.”

9.00 uur
KNO-arts Jeroen Jansen komt
binnen. Hij oogt rustig, is zelfverzekerd over wat hij moet
gaan doen. Via een snee achter
het oor de schedel binnendringen, het onderliggende hersenvlies opzij leggen en zo de tumor bereiken. Met een spatel
zullen tijdens de operatie de
kleine hersenen opzij worden
gehouden. Panklaar zal hij de
tumor aan de professor aanbieden. Hij denkt toch gauw een
uur of drie nodig te hebben
voor hij bij de tumor is aangekomen. ,,Nergens anders aan
denken, goed concentreren en
gewoon je werk doen”, grijnst
hij. ,,Ik vind het iedere keer
weer een leuke klus.” Met een
scheermesje begint hij het haar
achter het oor weg te krabben.
Professor wijst mij op een toestel dat voor de zenuwmonitoring zorgt. ,,Hiermee wordt een
zenuw gestimuleerd die dan
een signaal afgeeft. Het geluid
is een soort ’PLOEP, PLOEP.’
Dan weet je welke zenuw het is
en dat de zenuw nog intact is.”
En als het mis gaat, als de zenuw wordt beschadigd?
,,We hebben een grote verantwoordelijkheid. Een moment
van onachtzaamheid, even niet
de goede marsroute volgen en
in een valkuil trappen, het
vertaalt zich gelijk in afwijkingen bij de patiënt.” Ik word
steeds nieuwsgieriger.

11.50 uur
Hij wordt gebeld, dokter Jansen
is zover.
Professor gaat wassen, ik zet
een petje op en doe een mondkapje voor. Dokter Jansen vertelt wat hij gedaan heeft. Op het
scherm lijkt de tumor op een
dikke gelei. OK-assistente Maybritt rijdt haar tafeltje schuin
tegenover de professor. Malessy
manoeuvreert de operatiemicroscoop zo dat het werkgebied
perfect te overzien is. Dan gaat
hij zitten, dokter Jansen tegenover hem.

12.45 uur
Hij zit kaarsrecht op zijn stoel,
zijn donkere ogen gefixeerd via
de microscoop op de tumor. Hij
praat zacht. Moet u eens proberen, kijken door een microscoop
en met je handen elders in een
heel klein gebiedje levensbedreigende handelingen uitvoeren. Tumorweefsel los prepareren, met ultra sound wegzuigen, zenuwen ontwijken en niet
de verkeerde richting inslaan.
Want de weg kwijt raken kan
fataal zijn. Wat heeft hij ook
alweer gezegd? Eerst het ei
leeghalen en dan voorzichtig
het schilletje van de hersenstam
wegschrapen. Met heel fijne
instrumentjes, allemaal aangeduid met een cijfer, schaartjes
en pincetten prepareert hij
stukje voor stukje, laagje voor
laagje van de boosdoener vrij.
En dan zuigt hij het weg, alles
puur op gevoel? Nee, vertrouwend op zijn expertise en kunde.

9.30 uur
Dokter Jansen begint met zijn
aanval op de schedel.
Professor: ,,Kijk je moet het zo
zien. De tumor is een ei en die
ligt op een plankje (hersenstam). Nu is het de kunst dat ei
helemaal leeg te halen zonder
dat het beweegt (debulken) en
daarna het schilletje zo dun
mogelijk van de hersenstam af
te prepareren. Let wel, belangrijke zenuwen lopen strak over
de tumor heen. Beschadig je die
of druk je op de hersenstam dan
heb je een groot probleem. Dan
vallen vitale functies in het
gezicht weg en kunnen zelfs
ledematen in onmin raken.”
U bent een man met een missie?
,,Absoluut, maar het is mijn
passie een patiënt weer een
normaal leven te geven. Dat is

Maître Groeneveld is weer de meesterlijke gastheer in restaurant De
Beukenhof op de grens van Oegstgeest en Leiden, niet zo heel erg ver
verwijderd van het LUMC. Het
wordt dus gewoon weer van zijn
kant vijf gangen en de huiswijn.
■ Voorgerecht - Salade van gerookte
eendenborst, gekonfijte ganzenlever en
aceto balsamico dressing.
Ik kan niet begrijpen dat iemand ,
die tot vannacht zo intensief heeft
geopereerd er zo ontspannen en
fruitig bij zit.
Martijn: ,,Ik ben vanochtend gewoon
weer om 8 uur met mijn spreekuur
begonnen. Met de patiënt gaat het
trouwens prima.’’
Als ik enerzijds mijn verwondering
en anderzijds mijn verbazing uitspreek over wat ik heb gezien, is
Saskia de nuchtere wetenschapper.
,,Ach op deze manier knijpt hij gewoon zijn bijnieren uit. Roofbouw
op zijn lichaam.”
Martijn: ,,Maar als iemand kwaliteiten heeft moet hij of zij dat ook laten
zien.”
En die heb jij? Hij ontwijkt het antwoord. ,, Wat ze van mij denken is
niet zo belangrijk. Als mijn internationale collega’s mij waarderen geeft
mij dat genoeg voldoening.” Dus je
hebt bijzondere kwaliteiten? ,,Uiteindelijk doe ik het allemaal voor
mijn patiënten.”
■ Tussengerecht - Cappuccino van
Canadese kreeft met als garnituur rivierkreeftenstaartjes en Hollandse garnalen.

Martijn Malessy en zijn vrouw Saskia.
onze prioriteit. We staan hoog
aangeschreven in de wereld. We
zijn zelfs laatst uit Amerika
gebeld, toen ze met een zenuwreconstructie dreigden vast te
lopen. Via de telefoon hebben
wij de wegbewijzering bij deze
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ingreep voor ze uitgestippeld.”
Hij kijkt mij trots aan. Natuurlijk kwam het goed.

11.00 uur
We zijn op zijn kamer op de
elfde verdieping. Hij is toch de

eerste professor in de zenuwchirurgie? ,,Ja. Kapotte zenuwen
herstellen en zo de spieren weer
nieuw leven te geven is geweldig. Neem nou de Erbse parese
bij een kind. In de hals zit de
plexus brachialis, een soort

13.30 uur
Hij zit volstrekt ontspannen
achter de microscoop. OK-assistenten komen naast mij zitten.
Bewonderen hem als operateur
en als mens. Altijd aimabel,
nooit zeuren. Een dergelijke
lange operatie moet zeker een
grote wissel hebben op zijn

persoonlijk leven? Karin: ,,Vorige week was hij pas de volgende
morgen om vier uur klaar.”
Monique: ,,Soms belt zijn
vrouw Saskia of hij de kinderen
nog komt instoppen?”
De dames kunnen de ingreep
intussen wel dromen. Makkelijk instrumenteren, veel van
hetzelfde. Eten en plassen?
vraag ik. Ze zijn resoluut:
,,Doet-ie niet.”

14.30 uur
Dokter Jansen komt nog even
naast mij zitten. ,,Hij is voorlopig echt nog niet klaar. Weet je,
het groeien van het gras gaat
sneller.”
,,Kijken,” verordonneert mijn
gastheer. ,,Hier is de nervus 5,
de trigeminus. Geeft grote
problemen als ik hem kapot
maak. PLOEP, PLOEP. Niet
kapot.’’ Liselotte komt Maybritt
aflossen. En hij? Hij gaat gewoon door.

15.00 uur
Hij heeft al meer dan een uur
aan een stukje tumor gepriegeld. Rustig gebleven, ondanks
dat het niet opschiet. ’’Die verdraaide nervus 7, de aangezichtszenuw (de facialis) ligt
echt lastig.” PLOEP,PLOEP. Ik
denk aan de grillige paperclip.
,,Ik zal hem wat limonade geven,” zegt Karin. Als ze met het
bekertje naast hem staat duurt
het minuten voor hij zijn mond
naar het rietje beweegt. Hij
moet door.

16.00 uur
Dokter Piet Burggraaf, markante man, hoofd van het anesthesieteam komt binnen. Hij ziet
mij zitten en begint te lachen.
,,Ik heb gisteren je boek ’Spierpijn’ gekocht. Wel opletten hè,
na afloop word je overhoord.”

16.30 uur
,,Hier is weer die Trigeminus.
Ja, hij had veel klachten over
een doof gevoel in zijn gezicht .
Als de druk van de tumor op de
zenuw weg is komt het hopelijk
weer terug.’’

17.00 uur
Professor staat op, recht zijn
rug, kijkt eens rond, zegt dat
het voorspoedig gaat en gaat
weer zitten.

17.30 uur
Ik zit recht tegenover hem. Wat
een concentratie. Hij zit volstrekt in zijn eigen wereld, in
een niet te stuiten flow. En dan
hoef je niet te eten en te plassen? Hij dus niet.

18.00 uur
Hij zit nu zes uur op zijn stoel.
Het ei is al aardig leeg gelepeld.
Maar het moeilijkste deel moet
nog komen. Die vermaledijde
aangezichtszenuw ligt op zijn

Hun leven in vijf gangen
Maar waarom ben jij nou een van de
weinigen (met collega Koot) die deze
ingreep tot in de kleinste finesses
beheerst?
,,Omdat wij prima op elkaar zijn
ingespeeld, wij elkaar volledig vertrouwen en wij dat al meer dan 15
jaar doen. Wij beheersen deze operatie volledig. Uit het hele land krijgen
wij patiënten. Pas na jaren krijg je
dat specifieke gevoel in je handen.
En dat ontstaat door het heel veel te
doen.”
Groeneveld schenkt de glazen nog
eens vol.
■ Tussengerecht - Heilbotfilet uit de
oven met cantharellenjus en lamsoren.
Maar nog steeds heb ik die prangende vraag. ,,Ach”, zegt Saskia, ,,het
kost heel veel energie om de bal in
de lucht te houden. Ik werk vier
dagen in de week. Voor de helft met
patiënten, verder op het laboratorium.”
Martijn: ,,Ze is verdomd slim. Kan
op de bank in anderhalf uur een
artikel schrijven.”
Saskia blijft bescheiden. ,,Ik ben al
blij als mijn vakbroeders zeggen dat
ik geen fouten heb gemaakt. Het
blijft natuurlijk fascinerend dat we
steeds meer erfelijke eigenschappen
van het DNA en RNA af kunnen
lezen.”
Ineens verraadt ze haar bijzondere
afkomst. Fanatiek pakt ze de blocnote en begint te tekenen. Stroken van
DNA, RNA en eiwitten. Praat over
afplakken op het DNA en het ont-

Liselotte gaat, Els komt. Nieuw
personeel zit naast mij. Ze zijn
unaniem in hun mening. ’Een
kei’. Toch wel erg zielig voor
zijn vrouw, altijd maar wachten
met het eten. Passie met een
missie.

19.00 uur
Er hangt een serene rust op de
OK. Hij fascineert mij steeds
meer. Dit is pas topsport. Nee,
dit is nou hogere rijschool.
Feilloos en trefzeker werkt hij.
Ik denk er niet over om weg te
gaan. Ja wel even plassen en ik
pak in de eetruimte twee droge
boterhammen. En hij? Niet

20.00 uur
Hij heeft weer een uur over een
minuscuul traject gedaan. Ik
weet het, wat hij doet is het
langzaam uitrekken van een jas.
Een foute beslissing heeft grote
gevolgen.

21.00 uur
Professor zit nu negen uur op
zijn stoel. Hij scheert langs de
hersenstam, die lichter van
kleur is dan het tumorweefsel.
Ik voel mij als een toeschouwer
op de eerste rij van een eenakter. Maar ik mag niet klappen.
Zou hij dat wel willen? Hij
voert zijn eenzame gevecht met
de tumor. Monique lost Els af.

22.15 uur
Monique knipt klein stukjes
collageen om het bloeden tegen
te gaan. Ze bedient ook het
pedaal bij het dichtschroeien.
Handige meid. Hij zegt dat hij
de bodem heeft bereikt. Nu is
het een kwestie van oppassen.
Nergens toont hij iets van verbetenheid of vermoeidheid in
zijn gezicht. Neurochirurgie, is
dat een andere tak van sport?

23.00 uur
Operatie geslaagd. Slechts een
enkele millimeter tumor zit
nog op de aangezichtszenuw, de
hersenstam ligt weer helemaal
vrij. Hij staat op, recht zijn rug,
kijkt tevreden. Op zijn jas een
transpiratievlek. Elf uur geopereerd, missie volbracht, passie
bevredigd. De ervaren Roelien
komt hem assisteren bij het uit
de buikwand halen van een
prop vet. In het gat laat hij een
drain achter. Het vet knipt hij
in stukjes en vult het operatiegebied er mee op. Hij sluit de
schedel.

24.00 uur
Ik sta buiten, voel mij een bevoorrecht mens.
Thuis bakt Mareen een pannenkoekje voor me.
HAR MEIJER

■ Nagerecht - Zomerfruit met sabayon
van champagne en vanille roomijs.
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wikkelen van nieuwe medicijnen
tegen erfelijke ziekten als Duchenne
en Huntington. ,,Weet je, we zien
wel waar we uitkomen, maar we zijn
op de goede weg. We hebben zelfs

18.15 uur

oppas neemt ons gelukkig veel uit
handen.”
Ik repliceer: maar je bent wel altijd
bij het voetballen van Ayal (speelt
met mijn kleinzoon Max in ASC F8)?
Martijn: ,,Dat vind ik geweldig.’’
Saskia: ,,Laatst was ik sinds lange
tijd weer eens naar een congres. Was
Martijn thuis helemaal over de rooie.
Dat doen we dus niet meer.”
Martijn: ,,Onze jongste dochter Elah
gaat niet slapen als Saskia haar niet
in bed legt.”
Onbewust hebben ze mijn vraag
beantwoord.
En dan toch proberen alle twee je
idealen te verwezenlijken. Heel
knap.

Hem kent u intussen wel, maar
wie is de vrouw die tijdens de
operatie heeft gebeld of hij de
kinderen nog in bed komt stoppen?
Saskia Lenski Oberstein (1971) is in
Canada geboren. Moeder was een
Groningse, vader op Cuba geboren,
uit Russisch-Poolse ouders. Zij is
klinisch geneticus en doet onderzoek naar de erfelijke hersenvaatziekte CADA SIL, die leidt tot herseninfarcten en dementie op jonge
leeftijd. Dit komt door een verandering van de erfelijke code. Met
nieuwe technologie probeert zij
samen met collega’s de structuur
van het eiwit dusdanig te herstellen dat het niet meer stapelt. Mooi
om te weten, maar ik wil vanavond antwoord op mijn prangende vraag: hoe reageert het thuisfront op zijn nachtelijke escapades
op de operatiekamer? En hoe valt
haar werk in te passen in haar
privéleven? Ze hebben 3 kinderen.
Zev (9), Ayal (8) en Elah (3). Komen
die niets te kort?

Har Meijer

pad en de hersenstam is wel
heel erg dichtbij.

subsidie van de Hersenstichting
ontvangen. Mooi, toch.”

van ossenstaart en een snuifje laurier,
aardappel-truffeltaartje en verse peultjes.

■ Hoofdgerecht - Runderlende met saus

Maar goed, ik heb nog steeds geen

antwoord op mijn prangende vraag.
Martijn: ,,Naast ons werk hebben we
de kinderen. Tijd voor iets anders
hebben we gewoon niet. Vaak zijn
wij ’s avonds doodmoe. Onze Griekse

Ze heeft hem als co-assistent op
neurologie ontmoet. Liefde op de
werkvloer. Heeft Saskia ook ambities
om hoogleraar te worden? ,,Als het
op mijn pad komt zal ik het prachtig
vinden, maar ik ga er niet achteraan
hollen.”
Martijn: ,,Maar ze heeft zeker kwaliteiten. Dan zullen we nog meer
energie moeten stoppen in het hoog
houden van de bal. Maar eerst de
kinderen.”
Bijzondere mensen. Gaan wij nog
veel van horen.
Ver over twaalf uur gaan we weg.
In de auto zegt Mareen dat ze altijd
dolgraag OK-zuster had willen worden.
Maar ja, je trouwt een huisarts en je
krijgt kinderen. Met liefde eindrang
bereikt!

