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Met het ouder worden is het onvermijdelijk dat we lichamelijke ongemakken krijgen. De Activiteiten 
Commissie is dan ook blij dat Ramon en Coen Ottenheijm bereid zijn gevonden om iets te vertellen 
over hun specialisme: artrose en spieren.  
Zelf schrijven ze over hun voordracht het volgende: 
  
Ramon: Artrose, diagnose en behandeling  

In een gewricht zit op de uiteinden van de botten 
kraakbeen, dat normaal glad is, zodat het gewricht 
makkelijk kan buigen of draaien. Bij artrose verandert dit 
kraakbeen, hetgeen klachten kan geven als stijfheid en 
pijn. Maar er worden meer structuren in en rondom het 
gewricht aangetast, waaronder het bot. In Nederland 
hebben meer dan één miljoen mensen artrose.  
Als huisarts zie ik dan ook veel mensen met artrose, ook 
jonge mensen, die vaak dezelfde vragen stellen, zoals: 
wat is artrose, waarom krijg ik artrose, moet ik nu 
geopereerd worden, wie kan mij het beste opereren? De 

antwoorden op deze vragen en nog meer wetenswaardigheden over artrose zal ik met u bespreken. 
En op de vraag “wat kan ik zelf aan artrose doen? “antwoord ik steevast: “blijven bewegen”!  
 
Coen: Het middenrif, een adembenemende spier  
Ademen gaat niet vanzelf. Dit wordt verzorgd door het middenrif, een grote spier die de borstholte 
van de buikholte scheidt. Als het middenrif samentrekt wordt er 
lucht in de longen getrokken, een ademteug. Dit doet het 
middenrif ongeveer 14 keer per minuut en meer dan 500 miljoen 
keer in een mensenleven. Het middenrif is dus, net zoals het hart, 
een buitengewoon actieve spier.  
Slechts een handvol omstandigheden dwingen het middenrif om 
minder, of zelfs helemaal niet, actief te zijn. Een prominent 
voorbeeld van zo’n omstandigheid is de opname van een ernstig 
zieke patiënt in de intensive care van een ziekenhuis. De patiënt 
wordt dan namelijk aangesloten op een machine, die de 
verzorging van het ademhalen overneemt van het middenrif. Het 
middenrif hoeft dus niet langer samen te trekken en wordt 
inactief. We beginnen nu te begrijpen dat dit desastreuze 
gevolgen heeft voor het middenrif. Deze gevolgen maken dat de 
patiënt veel langer dan nodig beademd moet worden door de machine en daarom weken, soms 
maanden, in de intensive care moet blijven (kosten van een intensive care bed per dag: €2000!).   
 
 
 



 
Maar belangrijker, sommige patiënten komen nooit meer van de beademing af en overlijden. Mijn 
onderzoeksgroep tracht te begrijpen waarom beademing door een machine zo slecht is voor het 
middenrif. En wat kunnen we hieraan doen?  
In mijn voordracht ga ik u uitleggen wat we op dit moment wél en nog niet weten. De voordracht is 
voor mij pas geslaagd als u na afloop de fascinatie voor deze adembenemende spier met mij deelt.  
 
 
           Wie is Ramon?  

Ramon Ottenheijm groeide op in Milsbeek en deed in 1989 eindexamen VWO 
aan het Elshof College in Nijmegen (tegenwoordig het Kandinsky College). 
Hierna studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, waar hij na 
een aantal stages in Engeland en Canada afstudeerde in 1996 als basisarts. Na 
de 3-jarige specialisatie tot huisarts aan de Universiteit Maastricht heeft hij van 
2000 tot 2020 als huisarts gewerkt in de academische huisartspraktijk te Geulle. 
Sinds 2000 is hij ook verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de 
Universiteit Maastricht. Al tijdens de geneeskunde opleiding had hij een 
bijzondere interesse voor spier- en gewrichtsklachten. De afgelopen 20 jaar  

specialiseerde hij zich hij zich dan ook hierin met als bijzonder aandachtspunt de echografie. In 2015 
rondde hij zijn wetenschappelijke promotie af met een proefschrift over echografie bij 
schouderklachten.  
In 2018 zette hij een polikliniek op voor schouder- en knieklachten. Daar werkt hij samen met 
orthopeden en fysiotherapeuten. Zijn werk, onderzoek en onderwijs richt zich op spier- en 
gewrichtsklachten, waarbij er gezocht wordt naar betere behandelingen.  
Ramon is getrouwd met Miriam Weijers, vader van twee zonen (Yannick en Sem) en woont in 
Hulsberg. Hij is lid van de medische staf van MVV Maastricht waar hij arts is van de jeugdopleiding. In 
zijn vrije tijd zit hij op de wielrenfiets en toert door de Zuid-Limburgse heuvels.  
 
 
            Wie is Coen?  

Coen Ottenheijm groeide op in Milsbeek en deed in 1994 VWO eindexamen aan 
het Elshof College in Nijmegen (tegenwoordig Kandinsky College). Van 1995-
2001 studeerde hij Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Na het behalen van zijn masterdiploma, heeft hij van 2001-2006 
promotieonderzoek gedaan bij de afdeling Longziekten in het Radboud 
Ziekenhuis in Nijmegen. In deze periode is zijn fascinatie voor het middenrif 
ontstaan. In 2006 is hij met zijn vrouw, Anne-Margreet Knottnerus, vertrokken 
naar de Verenigde Staten voor postdoctoraal onderzoek in Pullman 
(Washington) en Tucson (Arizona). Na terugkomst in Nederland, in 2008, heeft 

hij een stafpositie verworven bij de afdeling Fysiologie van het VU medisch centrum (thans 
Amsterdam UMC). Momenteel is hij daar werkzaam als hoogleraar. Deze aanstelling combineert hij 
met een aanstelling als hoogleraar bij de University of Arizona. Met zijn onderzoeksgroep tracht hij 
beter te begrijpen hoe spieren, zoals het middenrif, functioneren en hoe disfunctie van het middenrif 
ontstaat. Zonder begrip geen oplossing! Hij heeft samen met zijn vrouw drie kinderen (Max, Thomas, 
Livia) en is woonachtig in Amstelveen.  
 
 
Kom op tijd want er wordt een grote opkomst verwacht! 
Voor het betalen van consumpties is contant geld nodig. 
 
 

Aanvang lezing 20:00 uur 
Inloop vanaf 19:30 uur 

 
 


