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ANESTHESIOLOGEN ZOL WERKEN 
SAMEN MET DUKE UNIVERSITY, VS
In februari komen vijf anesthesiologen van Duke University voor een 
uitwisselingsprogramma naar CREER (Centre for Research Education and 
Enhanced Recovery) in het ZOL. Dit in het kader van een formeel samen-
werkingsprogramma tussen beide instellingen. 

Het Centre for Research, Education and Enhanced Recovery after Ortho-
pedic Surgery werd een viertal jaar geleden opgericht in het ZOL door 
prof. dr. Hadzic en het team dat hij samenstelde. CREER is een affiliatie 
van NYSORA, de New York School of Regional Anesthesia, dat innovatieve 
technieken en multimodale pijnmanagementprotocols ontwikkelde voor 
locoregionale anesthesie bij orthopedische chirurgie. Dit om tot betere 
patiëntenzorg te komen met een sneller herstel, een kortere ziekenhuis-
opname en een grotere efficiëntie in het gebruik van de operatietijd.

De internationale erkenning voor het centrum is razendsnel gegroeid. 
Intussen werd er al een substantieel aantal anesthesiologen uit de Benelux 
en verder getraind in lokale anesthesie in het ZOL. 

NYSORA heeft samengewerkt met verschillende universiteiten van over 
de wereld. Twee jaar geleden werd een samenwerking afgesloten met 
de gerenommeerde Duke University in North Carolina dat nu een formele 
uitwisseling heeft opgestart wat betreft locoregionale anesthesie met
de dienst anesthesiologie van het ZOL voor haar residenten en fellows. 
Prof. dr. Hadzic: “Deze samenwerking behelst zowel de uitwisseling van 
kennis en klinische praktijk, als onderzoek en zal resulteren in de creatie 
van nieuwe publicaties en studieboeken.”

Dr. Jeffrey Gadsden, vermaard leider op het vlak van loco-regionale 
anesthesie en voormalig resident van prof. dr. Hadzic, zal deel uitmaken 

Met dank aan het CREER-team: 

Anesthesisten: prof. dr. Admir Hadzic, dr. Catherine Vandepitte, dr. Jeroen Van 
Melkebeek, dr. Dimitri Dylst, dr. Sam Van Boxstael, dr. Thibaut Vanneste, dr. 
Astrid Van Lantschoot, dr. Ana Lopez.
NYSORA Research Team: Ingrid Meex, Marijke Cipers, Gulhan Ozyurek.
Verpleegkundigen: Birgit Lohmar, Ilse Cardinaels, Joelle Caretta, Kristel Broux, 
Huda Erdem, Ine Vanweert, Elke Janssen en alle verpleegkundigen van de 
N-blok en de recovery

van de delegatie. Ook prof. dr. Marc Van de Velde en dr. Steve Coppens, 
beiden anesthesiologen van UZ Leuven, zijn betrokken. 

De artsen van Duke University zijn vooral geïnteresseerd in de reputatie 
en de extreem productieve en tijdsefficiënte manier van werken in het 
ZOL. Prof. dr. Hadzic: “Deze aanpak is belangrijk om tegemoet te kunnen 
komen aan de steeds toenemende vraag naar gewrichtsvervanging. Dit 
omdat mensen langer actief zijn en langer leven.” 

De academische wereld heeft een andere focus en legt de nadruk 
eerder op klinische studies. Prof. dr. Hadzic: “Dat Duke University, een 
van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, wil samenwerken 
met het ZOL getuigt van de kwaliteit die we leveren. Het zal de publieke 
appreciatie en de internationale, professionele erkenning voor het ZOL 
verder versterken. Het professionele research team van NYSORA in het 
ZOL heeft immers een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van nieuwe farmacologie voor locoregionale anesthesie bij orthopedische 
chirurgie en heeft het ZOL op internationaal niveau in de schijnwerpers 
gezet als een belangrijk researchcentrum in België.” 

Anesthesie

Prof. Hadzic met enkele leden van het team: dr. Dimitri Dylst en dr. Sam Van Boxstael, NYSORA-CREER fellow dr. S. Louage en anesthesist in opleiding dr. B. Byloos.


