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Letsels van de hand en pols komen vaak voor in jonge niet-osteoporotische patiënten en 

resulteren meestal van hoogenergetisch trauma. Toch heeft er weinig nadruk gelegen op het 

beschrijven van hand- en polsletsels in deze specifieke jonge groep met hoge eisen van hun 

hand en pols met een lang actief en werkend leven voor zich. Uitkomst na deze letsels kunnen 

worden beschreven aan de hand van radiologische metingen, zoals posttraumatische arthrose 

(PA) en clinician reported outcomes (CROs) zoals bewegingsuitslagen en grijpkracht. Daarnaast 

kunnen gevalideerde vragenlijsten in de vorm van Patient Reported Outcomes (PROs) worden 

gebruikt om uitkomst te rapporteren. Inzicht in de uitkomsten na hand- en polsletsels en de 

associatie tussen deze verschillende uitkomsten zouden richting kunnen geven aan behandel- en 

revalidatiestrategieën in deze jonge niet-osteoporotische patiëntcategorie.

Dit proefschrift beschreef verscheidene uitkomsten na hand- en polsletsels in jonge niet-

osteoporotische patiënten en plaatst deze in klinisch perspectief. In Deel 1 beschrijven we 

radiologische metingen, CROs en PROs na distale radius fracturen (DRFs) en perilunaire 

(fractuur) dislocaties (PLD/PLFDs) in jonge niet-osteoporotische patiënten. Bovendien is 

de associatie tussen deze uitkomsten geanalyseerd. Deel 2 exploreerde de validiteit van 

verschillende PROs die kunnen worden gebruikt om de consequenties van hand- en polsletsels 

te analyseren.

Deel 1 (hoofdstukken 2 – 5) van dit proefschrift onderzocht de rol van radiologische metingen, 

CROs en PROs na DRFs en PLD/PLFDs en hun onderlinge associaties. In hoofdstuk  2 

presenteerden we een systematische review, waarin we een overzicht van de literatuur 

verstrekten aangaande de associaties van PA met CROs en PROs in patiënten na DRFs met een 

niet-osteoporotische leeftijd. In aanvulling hebben we getracht de actuele kennis ten aanzien 

van radiologische voorspellers van PA te presenteren. Prevalentie van PA gerapporteerd in 

alle geïncludeerde studies was 50% en 37% in de 10 studies met open source data. PA leek 

te verslechteren in de loop van de tijd met een statistisch significant hogere prevalentie van 

PA van 64% na een follow-up > 36 maanden in vergelijking met een prevalentie van 31% na 

een follow-up ≤ 36 maanden. Zes studies beschreven een statistisch significante associatie 

tussen de aanwezigheid van PA en verminderde dorsaal/palmairflexie. Van de open source data 

berekenden we dat de aanwezigheid van PA alleen gerelateerd was aan significant verminderde 

radiairdeviatie. Geen associaties tussen PA en grijpkracht leken aanwezig te zijn. Geen conclusies 

konden worden getrokken betreffende de invloed van PA op PROs door beperkte data. Alleen 

residuale articulaire incongruentie kon worden aangewezen als voorspellende factor voor het 

ontwikkelen van PA.
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In hoofdstuk 3 exploreerden we de prevalentie van PA en de associatie van PA met radiologische 

metingen, CROs en PROs in een cohort van 73 patiënten na DRFs met een mediane follow-up 

duur van 62 maanden. Ook hebben we getracht inzicht te verschaffen in werkgerelateerde 

veranderingen na DRFs. PA had een prevalentie van 32% en was statistisch significant 

geassocieerd met langere lengte van de radius, verminderde dorsaal/palmairflexie en ulnair/

radiairdeviatie. Grijpkracht was niet geassocieerd met de aanwezigheid van PA. Met betrekking 

tot de PROs werden multipele statistische significante associaties gevonden; de Michigan Hand 

Questionnaire (MHQ) subschalen ‘general functioning’, ‘esthetics’, ‘satisfaction’ en de totale 

score alsmede de Short-Form36 (SF-36) subschaal ‘ physical functioning’ werden allen slechter 

gescoord in patiënten met PA in vergelijking met patiënten zonder PA. In regressieanalyses 

bleken statistisch significante associaties te bestaan tussen de Disability of Arm, Shoulder and 

Hand questionaire (DASH), Patient Reported Wrist Evaluation (PRWE) subschaal ‘function’ en 

de totale score van de PRWE met dorsaal/palmairflexie. Tien procent van de patiënten stopten 

met werken of veranderden hun arbeidsaanstelling door de opgelopen DRF.

In hoofdstuk 4 hebben we de resultaten vergeleken van de radiologische metingen in hetzelfde 

cohort als beschreven in hoofdstuk 3 te vergelijken met error magnitudes en CROs en PROs met 

minimal important change (MIC) zoals beschreven in de literatuur. Ook werden de associaties 

tussen radiologische metingen en uitkomsten geanalyseerd. Alhoewel meerdere radiologische 

metingen statistisch significant veranderden in de loop van de tijd, overtrof geen enkele meting 

error magnitudes. Aangaande CROs na DRFs waren dorsaal/palmairflexie, ulnair/radiairdeviatie 

en pro/supinatie van de aangedane pols allemaal significant verminderd in vergelijking met de 

niet-aangedane pols. Alleen de MIC voor dorsaal/palmairflexie en grijpkracht is beschreven in 

literatuur. Het verschil in dorsaal/palmairflexie tussen de aangedane en niet-aangedane pols 

van 11.2° overtrof de MIC, terwijl het verschil in grijpkracht dit niet deed. MICs voor de DASH 

en PRWE zijn gerapporteerd in patiënten die een DRF doormaakten, maar niet voor de MHQ 

of de SF-36. Wanneer de PROs in onze populatie werden vergeleken met PROs van gezonde 

vrijwilligers, overschreed het verschil voor de DASH niet de MIC, terwijl het verschil in scores 

voor de PRWE dat wel deed. In aanvulling werden substantiële verschillen gezien tussen de 

DRF patiënten en gezonde vrijwilligers voor de MHQ subschalen ‘general function’, ‘work’, ‘pain’, 

‘satisfaction’ en totale score. Hetzelfde gold voor de SF-36 subschalen ‘vitality’ en ‘pain’. Helaas 

zijn er geen MICs gepubliceerd voor de laatste twee PROs, wat een tekortkoming lijkt als het gaat 

om het interpreteren van deze waardevolle meetinstrumenten bij het rapporteren over hand- 

en polsletsels. Residuale articulaire incongruentie leek geassocieerd te zijn met verminderde 

bewegingsuitslagen. Ook leek een verminderde SF-36 ‘mental component score’ statistisch 

significant geassocieerd te zijn met residuale articulaire incongruentie. Meer onderzoek is nodig 

naar MICs bij het presenteren van uitkomst na DRFs om klinisch relevante uitkomsten te kunnen 

interpreteren.
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Hoofdstuk 5 was gericht op PLD/PLFDs; zeldzame letsels die voorkomen in een vergelijkbare 

leeftijdsgroep als de groep die we beschreven na een DRF (Hoofdstukken 2, 3 en 4). Om 

inzicht te verkrijgen in de invloed van PLD/PLFDs op uitkomst werden de 11 geïncludeerde 

patiënten gematched met 22 gezonde vrijwilligers. Patiënten ervoeren een significante 

invloed op hun dagelijks leven met verminderde bewegingsuitslagen (dorsaal/palmairflexie en 

ulnair/radiairdeviatie), pijn, verminderd fysiek functioneren, verminderde tevredenheid en ze 

rapporteerden een lagere algemene gezondheidsstatus dan de gezonde vrijwilligers. Interessant 

genoeg werden er geen consequenties voor de invulling van hun arbeidsaanstelling gevonden 

in deze kleine groep.

In deel 1 hebben we benadrukt dat alhoewel verscheidene PROs veelvuldig gebruikt worden bij 

het rapporteren van uitkomst na hand- en polsletsels, de interpretatie en klinische relevantie van 

deze instrumenten uitdagend zijn. Er bestaat variatie in de psychometrische eigenschappen van 

deze instrumenten en de concepten die gemeten worden zijn niet altijd duidelijk gedefiniëerd. We 

denken dat dit mogelijk komt door insufficiënte validatie voor taal en specifieke patiëntgroepen 

(target populaties), maar ook door een lacune in kennis ten aanzien van referentiewaarden, zoals 

MICs voor deze instrumenten.

Daarom hebben we in deel 2 (hoofdstukken 6 – 8) de nadruk gelegd op specifieke PROs die 

gebruikt worden om uitkomst te rapporteren na hand- en polsletsels en de validatie van deze 

instrumenten voor nederlandse patiënten met bovenste extremiteitenletsels. Hoofdstuk 6 was 

gericht op het evalueren van structurele validiteit en construct validiteit, waarbij gebruikgemaakt 

werd van Confirmatory Factor Analysis (CFA) van de nederlandse versie van de DASH (DASH-

DLV) voor 370 patiënten met geïsoleerde hand- en polsletsels. Deze studie suggereerde dat 

de DASH-DLV een unidimensionale trait bezit. Dus het rapporteren van subschalen heeft 

geen meerwaarde en zou moeten worden vermeden. Toekomstige studies moeten de validiteit 

van de DASH-DLV in meer detail onderzoeken, alsmede ander meeteigenschappen om een 

betrouwbare interpretatie van deze PRO in klinische setting te waarborgen.

De nederlandse versie van de PRWE (PRWE-NL) werd al eerder gevalideerd door onze 

onderzoeksgroep, waarbij gebruik werd gemaakt van CFA en hierbij bleek dat de PRWE-NL ook 

een unidimensionale trait bezit in nederlandse patiënten met hand- en polsletsels. Dit betekent 

dat ook bij deze PRO één score moet worden gebruikt zonder het rapporteren van subschalen. 

Zoals eerder werd vermeld, is het uitdagend om gerapporteerde uitkomsten te interpreteren 

na hand- en polsletsels met veelgebruikte PROs doordat er variatie in psychometrische 

eigenschappen bestaat. Ook zijn de constructs van de PROs niet altijd duidelijk omschreven. 

Daarnaast is het zo dat het beantwoorden van (meerdere) PROs is een tijdrovende bezigheid. 

Door deze tekortkomingen, ontwikkelden de Patient-Reported Outcomes Measurement 
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Information System (PROMIS) een aantal item banks, waaronder de PROMIS® Physical 

Function – Upper Extremity (UE) v2.0. Het doel was om de meetkwaliteit te verbeteren, 

vergelijkbaarheid van PROs bij patiëntgroepen met verschillende medische condities te 

waarborgen en het verlagen van de belasting voor de patiënt. De item bank zal worden gebruikt 

als een Computerized Adaptive Test (CAT) systeem welke een algoritme gebruikt dat vragen 

selecteert van de item bank gebaseerd op de respons van de patiënt op voorgaande vragen. Als 

een vooraf gedefiniëerde precisie is bereikt, stopt het systeem automatisch met vragen stellen 

wat het aantal benodigde vragen reduceert.

In hoofdstuk 7 hebben we de nederlands-vlaamse PROMIS UE v.20 (DF-PROMIS-UE v2.0) 

item bank in 303 patiënten met bovenste extremiteitenletsels gevalideerd door te rapporteren 

over structurele validiteit en construct validiteit, waarbij gebruik gemaakt wordt van CFA. We 

toonden aan dat de DF-PROMIS-UE v2.0 item bank een unidimensionale trait bezit. Sufficiënte 

structurele validiteit, interne consistentie en construct validiteit werden gevonden. 

Om de DF-PROMIS-UE v2.0 te gebruiken, moet er succesvolle validatie en calibratie met Item 

Response Theory (IRT) worden uitgevoerd. Dit werd verricht in hoofdstuk 8. In een cohort 

van 521 patiënten met bovenste extremiteitenletsels werd aan de aannames voldaan om 

te passen binnen een IRT model. Hierdoor is het zo dat de DF-PROMIS-UE v2.0 item bank 

voldoende bewijs leverde voor unidimensionaliteit, ze verwaarloosbare lokale afhankelijkheid 

had (local dependence), goed paste in een Graded Response Model (GRM) en ze demonstreerde 

sufficiënte meetinvariantie (measurement invariance). De DASH had betere betrouwbaarheid 

(reliability) dan de DF-PROMIS-UE v2.0 short form en standaard CAT en de QuickDASH toonde 

vergelijkbare betrouwbaarheid. De MHQ-ADL toonde betere betrouwbaarheid dan de DF-

PROMIS-UE v2.0 short form en standaard CAT voor T-scores tussen 28-50. Voor patiënten met 

een slechte functie, presteerde de DF-PROMIS-UE v2.0 beter dan de eerder genoemde PROs. 

Aanvullend bleek de DF-PROMIS-UE v2.0 CAT gemiddeld efficiënter te zijn dan de DF-PROMIS-

UE v2.0 volledige item bank en de 7-item short form. Daarnaast was de DF-PROMIS-UE v2.0 

CAT ook efficiënter dan de DASH, en MHQ. De DF-PROMIS-UE v2.0 is nu klaar om gebruikt 

te worden als CAT voor onderzoeksdoeleinden en in de klinische praktijk. CAT reduceert het 

aantal vragen dat gesteld moeten worden en verminderd daardoor de belasting voor patiënten.

In hoofdstuk 9 gaven we een overzicht van het onderzoek dat verricht is in dit proefschrift. 

We hebben aangetoond dat hand- en polsletsels kunnen evolueren in majeure ‘life events’ 

voor patiënten, door de mogelijke invaliditeit in het dagelijks leven. Voor de klinische 

praktijk adviseerden we daarom de organisatie van een gespecialiseerd team toegewijd aan 

hand- en polsletsels waarin traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, 

revalidatieartsen, radiologen en handtherapeuten vertegenwoordigd kunnen zijn. We stellen 

een ‘lean’ versie voor van de beschreven basisset van metingen om te gebruiken in de kliniek 
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met bekende MICs om relevante veranderingen te objectiveren: dorsaal/palmairlexie, ulnair/

radiairdeviatie en de DASH of PRWE. Daarnaast adviseren we dat de nederlandse versie van de 

MHQ en SF-36 wordt gevalideerd. In de nabije toekomst stellen we ons tot doel om MICs voor 

de DASH, QuickDASH, PRWE, MHQ, SF-36 en DF-PROMIS-UE v2.0 item bank te presenteren 

voor jonge niet-osteoporotische patiënten na hand- en polsletsel. Dit zal bijdragen aan het 

kunnen implementeren van PROs met lage belasting in ‘lean’ basissets, waardoor de uitkomst 

na hand- en polsletsels in de klinische praktijk beter kan worden geïnterpreteerd. 
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Allereerst; dank aan alle patiënten en gezonde proefpersonen uit omgeving Leeuwarden, Groningen 

en Amsterdam die meededen aan dit onderzoek. U heeft een grote hoeveelheid vragen beantwoord, 

functietesten uitgevoerd en röntgenfoto’s laten maken. Ik zal mijn best doen uw geïnvesteerde tijd 

en energie om te zetten in werkelijke toepassing van de conclusies uit dit proefschrift. Zo kunnen we 

de zorg voor toekomstige patiënten met bovenste extremiteitletsel optimaliseren!

Prof. dr. C.K. van der Sluis, beste Corry, bedankt voor je onuitputtelijke geduld en duidelijke 

begeleiding. Als ik in mijn enthousiasme weer een zijpad was ingeslagen tijdens dit 

promotietraject, stuurde je me weer terug naar de hoofdweg. Je bent een voorbeeld en ik hoop 

eenzelfde geduld en toewijding voor mijn (toekomstige) onderzoekers te hebben.

Prof. dr. H.J. ten Duis, beste Henk Jan, je hebt altijd het beste met me voor gehad. De verhouding 

tussen de afstand die nodig is om objectief te (bege)leiden en de warmte om gewoon mens te 

zijn, beheers jij tot in de finesse. Bedankt dat je me hebt begeleid in mijn carrière.

Dr. M. El Moumni, beste Mostafa, bedankt voor je inzet voor dit proefschrift. Je epidemiologische 

kennis is onmisbaar geweest. Van jou leer ik dat prioriteiten stellen essentieel is.

Leden van de beoordelingscommissie prof. dr. S.K. Bulstra, prof. dr. M.F. Reneman en prof. dr. 

F.W. Bloemers; heel hartelijk dank voor de beoordeling van dit proefschrift en uw investering 

van tijd en energie rondom mijn promotie. Overige leden van de promotiecommissie prof. dr. 

M.H.J. Verhofstad, prof. dr. P.M.N. Werker, dr. F.F.A. IJpma en dr. C.B. Terwee; dank voor uw inzet 

rondom mijn promotie. Geweldig dat er zo’n sterke afvaardiging vanuit de plastische chirurgie, 

orthopedie, revalidatiegeneeskunde en traumachirurgie als oppositie aanwezig zal zijn bij mijn 

verdediging!

Caren Niezen en Merit van Eck: onze samenwerking heeft geresulteerd in 2 mooie hoofdstukken 

in dit boekje. Bedankt daarvoor! Succes in jullie carrières in respectievelijk de anesthesiologie 

en brandwondengeneeskunde.

Suus van Bruggen; jouw enthousiasme heeft voor een enorme inclusie in recordtijd van patiënten 

in het Amsterdam UMC - locatie VUmc gezorgd. Ik ben er trots op dat jouw onderzoek een 

vervolg op deze promotie gaat zijn. Laten we daar een succes van maken!

Ingeborg van Dusseldorp; ik ga nooit meer zelf een systematic review schrijven (liever een 

bevalling dan dat), maar jouw expertise in zoekstrategieën op PubMed en aanverwante 

zoekmachines had ik niet kunnen missen. 
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Dirk Vroling, je precisie en enthousiasme hebben ervoor gezorgd dat alle patiënten op exact 

dezelfde wijze zijn gemeten in het MCL als in het UMCG; geen enkele ruimte voor intraobserver 

variabiliteit. Ik wens iedere hand- en polspatiënt zo’n handtherapeut! 

Charlotte Haag, bedankt voor het monnikenwerk dat je hebt verricht met het beoordelen van 

alle röntgenfoto’s (73 patiënten x 2 polsen x 10 variabelen = 1460 metingen). 

Caroline Terwee, het moest zo zijn dat het hoofdkwartier van PROMIS® in Nederland (onder 

jouw leiding) zich precies bevond naast het Amsterdam UMC – locatie VUmc. In korte tijd heeft 

onze samenwerking geresulteerd in een stevige hoeksteen van mijn proefschrift. Gaaf dat we 

nu al concrete plannen voor de toekomst hebben om de klinische relevantie van PRO(M)s voor 

patiënten met letsels van de bovenste extremiteit uitgebreider in kaart te brengen! 

Alle andere coauteurs, bedankt voor jullie inzet bij het uitzetten van de grote lijnen, schrijven, 

schaven, statistiek en de punten en komma’s. 

Opleiders Joost de Graaf (‘ik zal het nog één keer voordoen’), Sven van Helden (‘complicaties 

ga je maken, leer ermee omgaan’) en Klaus Wendt (‘gebruik je filter’), dank voor jullie lessen. Ze 

hebben me gevormd als traumachirurg.

Collega-A(N)IOS en chirurgen uit het MCL, UMCG en het Isala ziekenhuis; wat een machtig 

mooie tijd heb ik gehad in de mooiste opleidingsregio!

Verpleging, ondersteunend medewerkers, OK-assistenten en anesthesiemedewerkers, dames 

van planning, secretariaat & poli, gipsverbandmeesters, fysiotherapeuten, handtherapeuten, 

collega-specialisten, A(N)IOS heelkunde en mede-chirurgen uit het Amsterdam UMC; top dat 

ik bij jullie hoor! Laten we onze schouders onder de fusie zetten en voor de patiënten uit regio 

Amsterdam de best mogelijke zorg waarborgen.

Staf traumachirurgie Amsterdam UMC - locatie VUmc; Frank, Wietse, Leo, Maartje en Jaap; ik 

ben dankbaar dat ik onderdeel van deze vakgroep mag uitmaken. Het combineren van level 1 

polytraumazorg met verdieping in bovenste extremiteitenletsels is altijd mijn ambitie geweest. 

Mooi dat ik me kan ontwikkelen en uitleven bij en met jullie. Onze groep is kritisch, coherent en 

heeft een groot hart voor de patiënt. Samen met de groep traumachirurgen van locatie AMC 

gaan we de traumazorg naar een nog hoger niveau brengen! 

Alle bestuursgenoten van Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie onder bewind van 

achtereenvolgend voorzitters prof. dr. Roelf Breederveld, prof. dr. Inger Schipper, dr. Kees Jan 

Ponsen (en zeker niet te vergeten met de onmisbare ondersteuning van Vera Visser); bedankt 
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voor de brede blik die ik heb mogen ontwikkelen ten aanzien van de organisatie van de zorg voor 

de traumapatiënt in Nederland. In de 3,5 jaar dat ik onderdeel was van dit bestuur, heb ik geleerd 

dat de generalistische rol van de traumachirurg van levensbelang is voor de traumapatiënt.

Trauma-maten Jeroen Poos, Jesse van Buijtenen, Jan Siert Reinders, Roderick Wouters en 

Georgios Giannakópoulos; we hebben een prachtig vak waar we meer dan eens onze visie 

over bespraken op congressen en cursussen. Laten we ons altijd enthousiast blijven inzetten 

hiervoor!

Nicolien, Hilbert, Luuk, PB, Floor, Natalie, Elke, Fré, Jessie, Sonja en Francka, Mirjam, Marloes, 

Juliette, Hanneke & Marcel; prachtig dat we elkaar al zo’n tijd kennen. Op de scouting (ja, echt..), 

middelbare school, tijdens de studie en opleiding is de basis gelegd voor een sterke vriendschap. 

Als we elkaar zien, is het meteen vertrouwd. De grote gemene deler blijft een biertje of wijntje. 

Graag tot snel! 

Renee, de vrouw die rake vragen stelt. Dat Huub zijn beste (geweldige) maatje een vrouw heeft 

die zo op mij lijkt, is een prachtig cadeau. We zijn elkaars klankbord geworden in de afgelopen 

jaren. Fijn dat je op 8 januari naast me staat. 

Johannes & Margriet, tige tank foar jimme grutte hert. 

Pap & mam, bedankt voor jullie onbewust bekwame ‘reversed psychology’-opvoeding. Jullie 

sterke fijne nest heeft ervoor gezorgd dat Bart, Renée en ik ‘zelfrijzend bakmeel’ zijn geworden.

Huub, we gunnen elkaar onze ambities, waarbij we kritisch de grenzen van ons prachtige gezin 

bewaken. Geweldig dat jij naast me staat op 8 januari, graag nog heel lang naast elkaar in ons 

mooie script.

Lieve Erben en Jonas, jullie zijn ons grootste geluk en de hoogste prioriteit in het leven, altijd. 
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CURRICULUM VITAE

Charlotte Marijke Lameijer werd op 7 november 1983 geboren in Sassenheim, als oudste dochter 

van Rinus en Jolanda. Ze groeide op met haar broer Bart en zus Renée in Sassenheim, Roden en 

Altena. Op het Augustinus College te Groningen haalde ze in 2002 haar atheneum diploma. 

In september 2002 begon zij haar studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

In 2003 haalde ze haar propodeuse. Charlotte heeft haar coschappen in het Tjongerschans 

ziekenhuis te Heerenveen en het Medisch Centrum te Leeuwarden gelopen. Het keuze-coschap 

Traumachirurgie heeft ze gedeeltelijk in het St. George Hospital in Sydney te Australië en 

gedeeltelijk in het Universitair Medisch Centrum Groningen gedaan. Haar afstudeerscriptie 

deed ze bij de afdeling Traumachirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen naar 

perilunaire luxaties en –luxatiefracturen.

Na het behalen van haar artsexamen in april 2009 is Charlotte als ANIOS Heelkunde begonnen, 

waarna ze startte met de opleiding Heelkunde in september 2010. Tot september 2013 vond dit 

plaats in het Medisch Centrum Leeuwarden. In deze periode begon ze ook met haar promotietraject 

op de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Traumachirurgie onder leiding van prof. dr. Corry K. van 

der Sluis en prof. dr. Henk Jan ten Duis. Van september 2013 tot september 2014 vervolgde ze haar 

opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarna haar eerste jaar differentiatie 

Traumachirurgie in het Isala ziekenhuis te Zwolle volgde tot 1 september 2015. Van 1 september 

2015 tot 1 januari 2016 volgde Charlotte een fellowship Visceral Trauma in het Groote Schuur 

ziekenhuis te Kaapstad onder leiding van prof. dr. Andrew J. Nicol. Op 1 september 2016 rondde ze 

haar opleiding tot traumachirurg af in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Van 2013 tot en met 2016 gecombineerde ze haar opleiding en promotie met een functie als 

AIOS-bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Van september 2016 tot september 2018 volgde ze een fellowship Traumachirurgie in het 

Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierna werd ze aangenomen als staflid, alwaar ze nog werkzaam is. 

Charlotte is instructeur voor de cursussen Advanced Trauma Life Support (ATLS) en Definitive 

Surgical Trauma Care (DSTC). Voor de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie houdt ze 

zich bezig met de organisatie en invulling van het landelijke traumachirurgisch onderwijs voor 

AIOS Heelkunde (CASH) en de visie op de toekomst van de traumachirurg in de werkgroep ‘Profiel 

Traumachirurg 2020-2022’. Ook is ze betrokken bij de organisatie van de nationale AO Young 

Generation Seminars en het jaarlijks terugkerend AO minisymposium op de Chirurgendagen.

Charlotte is getrouwd met Huub en ze hebben samen twee prachtige zonen; Erben en Jonas.
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