
Dinsdag 15 oktober 2019 
Op dinsdagavond ving ons travelling fellowship aan in Breda. Na ingecheckt te hebben in het 
hotel ontmoetten wij onze Italiaanse collega’s Davide Castioni en Ludovico Lucenti. Even 
later stond het eerste diner op het programma met onze gastheren uit de Bergman Clinics in 
Breda. Na een heerlijk en gezellig diner in restaurant Chocolat werd ook nog even de lokale 
Brabantse café’s aangedaan. 
 

 
 
Woensdag 16 oktober 2019 
De volgende ochtend werden wij al vroeg ontvangen door onze gastheren Robbert van Dijck, 
Joost Schrier, Stefan Heijnen, Maarten Burgert en Paul Werner. Speciaal voor onze komst 
waren er operatieprogramma’s samengesteld waarin vele verschillende facetten van zowel 
de schouder, enkel als knie arthroscopie aan bod kwamen. Na een heerlijke vegetarische 
lunch in een nabij gelegen hippe tent en een presentatie over enkelpathologie reisden wij 
die middag verder naar Utrecht waar wij ’s avonds met Jacco Zijl en zijn fellow dineerden in 
Karel V.  
 



 
 
Donderdag 17 oktober 2019 
Een bezoek aan het Antonius ziekenhuis in Utrecht stond deze dag op het programma. 
Ondanks de staking van de verpleging in het ziekenhuis, had onze gastheer Jacco Zijl een 
team weten op te trommelen en een mooi operatieprogramma weten samen te stellen. Alle 
ligament reconstructies van de knie zijn aan bod gekomen. Na al deze bijzondere casuïstiek 
reden wij door naar de Kop van Zuid in Rotterdam waar wij die avond aten met Tom Piscaer.  
 

 
 
 
 



Vrijdag 18 oktober 2019 
Vroeg in de ochtend reisden wij per watertaxi naar het gloednieuwe Erasmus MC. Na een 
rondleiding toonden Duncan Meuffels en Tom Piscaer ons die dag de behandeling van een 
chronische en acute knieluxatie. Na deze imposante ingrepen werd de dag afgesloten in het 
Rotterdamse visrestaurant Zeezout. Nadien volgde nog een rondleiding door de vele cafés in 
de Witte de With.  
 

 
 
Zaterdag 19 oktober 
Op zaterdag 19 oktober stond er een sociaal programma op de planning. In de ochtend heeft 
Tijs Duivenvoorden de Italiaanse collega’s rondgeleid op Varkenoord, het nieuwe 
trainingscomplex van de jeugdopleiding van Feyenoord. In de middag zijn we met elkaar de 
competitie aangegaan tijdens het Blowkarten in Ouddorp.  
  



Zondag 20 oktober 
Al vroeg stond de taxi klaar om ons naar Schiphol te brengen waar wij het vliegtuig naar 
Rome namen. Eenmaal aangekomen werden wij verwelkomd door de orthopedische staf 
van Academic Hospital Campus Biomedico. Die middag werden wij rondgeleid in de Sint-
Pieter, Vaticaanstad, de oude stad van Rome en meegenomen naar de favoriete restaurants 
van de Italianen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 21 oktober 
Al vroeg in de ochtend meldden wij ons op het operatiecomplex van campus Biomedico. Na 
een ochtend met onder andere een over-the-top VKB reconstructie en een arthroscopische 
stabilisatie met een synthetisch botblok, brachten wij in de middag een bezoek aan het 
trainingscomplex van AS Roma. Na deze rondleiding werd tevens de revalidatiekliniek, 
behorende bij de campus Biomedico getoond, waarin de meeste patiënten in de eerste 3 
postoperatieve weken revalideren. In de avond dineerden wij met de gehele staf van 
professor Papalia en professor Longo.  
 
Dinsdag 22 oktober 
 
In de ochtend presenteerden de travelling fellows ieder één van zijn papers. Na deze 
meeting reisden wij per trein naar Brescia, waar wij werden verwelkomd door 2 arts-
assistenten van prof. Milano. In de avond dineerden wij met prof. Giuseppe Milano en 1 van 
zijn stafleden.  
 



 
 
Woensdag 23 oktober 
Op deze dag hadden wij een operatiedag in het Spedali Civilli. Prof. Giuseppe Milano toonde 
o.a. een meniscustransplantatie, het antegraad opboren van een OCD en een VKB-
reconstructie bij een 13-jarige. In de middag bekeken wij old timers in het Mille Miglia 
museum. In de avond dineerden wij met de arts-assistenten van prof. Milano.  
 

 
 



Donderdag 24 oktober 
 
Na een laatste ochtend op het OK-complex in het Spedali Civilli, reisden wij in de middag 
naar het vliegveld in Milaan. De italiaanse fellows sloten het fellowship af op het jaarcongres 
van de Si(a)gascot. Helaas was deze editie volledig in het Italiaans en daarom zijn wij in de 
avond terug naar Nederland gevlogen.  


