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UROLOGIE
Urologie is het medisch specialisme dat zich
bezighoudt met de functie en de aandoeningen van
het urinair uitscheidingsapparaat en het mannelijk
voortplantingsstelsel. De urologie kent verschillende
subspecialismen zoals onder andere uro-oncologie,
urogynaecologie, uro-pediatrie, steenkliniek, prostaatkliniek, andrologie.
Urologie is een snel evoluerende chirurgische discipline
met sterk toenemende techniciteit, zowel in de
diagnostiek als in de heelkundige behandelingen.
Als diagnostische procedures worden echografie,
uroflowmetrie, urodynamica, cystoscopie op de
raadpleging uitgevoerd.
Behandeling van urolithiase bijvoorbeeld gebeurt
nog uiterst zeldzaam dmv open chirurgie. In plaats
daarvan is er een uitgebreid arsenaal aan minimaal
invasieve technieken zoals niersteenverbrijzeling,
ureterorenoscopie (rigied en flexibel), lasering, percutane
steenbehandelingen.
Ook veel andere urologische procedures die vroeger
open chirurgie vereisten, worden nu op minimaal
invasieve wijze uitgevoerd.
De laparoscopische technieken evolueren snel en
sinds 2013 staat in het Az Damiaan ook het daVinci®
robotsysteem ter beschikking voor het uitvoeren van
complexe laparoscopische ingrepen.

De dienst Urologie van het Az Damiaan bestaat uit
een associatie van drie urologen. Dr Pieter Mattelaer
(°Kortrijk), diensthoofd, startte in 1997 in de toenmalige
Sint Jozefkliniek. Hij genoot zijn opleiding in de KULeuven
en in Aken, Duitsland. Dr. Diederik Ponette (°Halle) is
werkzaam in het Az Damiaan sinds 2002. Hij werd opgeleid
in het UZ Leuven, ZOL Genk en in Exeter, Engeland. Dr
Jochen Darras (°Alveringem) vervoegde de associatie
eind 2007. Hij genoot zijn opleiding in het UZ Leuven, AZ
Groeninge Kortrijk en in Fundacio Puigvert, Barcelona.
Eind 2012 verhuisde de dienst urologie naar de
nieuwbouw van het Az Damiaan. Er werd gekozen voor
een ruime, comfortabele raadpleging met secretariaat
en wachtruimte, drie consultatieruimtes, twee grote
cystoscopiezalen en een ESWL-zaal.
De artsen worden op de raadpleging bijgestaan door een
competent team van drie verpleegkundigen. Men poogt
de raadpleging op afspraak zo stipt mogelijk na te komen
en de wachttijden tot een minimum te beperken, daar
stiptheid hoog in het vaandel gedragen wordt.
De dienst urologie beschouwt het als zijn taak de meest
recente apparatuur en technologie ter beschikking van de
patiënt te kunnen stellen ten einde een state-of-the-art
diagnostiek en behandeling volgens de actuele guidelines
te kunnen bieden.

www.urologieoostende.be

het

Da Vinci®
robotsysteem
Robotchirurgie is een logische
volgende stap in de technologische
ontwikkeling van minimaal invasieve
chirurgie. Na de vooruitgang in
kennis en instrumentarium in de
open heelkunde in de vorige eeuw,
is de conventionele laparoscopie de
chirurgische revolutie van de laatste
decennia.
De voordelen van minimaal invasieve
chirurgie zijn welbekend: minder
bloedverlies, minder postoperatieve
pijn, esthetischer resultaat, kortere
hospitalisatie en sneller herstel.
Helaas zijn er aan de klassieke
laparoscopie ook een aantal
nadelen verbonden: verlies van
3D zicht, beperkte vrijheidsgraden
met repercussie op dexteriteit,
fulcrumen
hefboomeffect,
verstoorde oog-hand coördinatie
en versterking van fysiologische
tremor. Dit alles resulteert in
een zeer belangrijke leercurve
en maakt de ingreep technisch
moeilijker voor de chirurg.
De komst van het Da Vinci®
Robotsysteem
heeft
hierin
drastisch verandering gebracht.
Het systeem bestaat uit drie delen:
een patiëntenwagen met vier
armen die de laparoscopische

instrumenten dragen, een klassieke
laparoscopietoren met insufflatie,
lichtbron,
energiebron
en
dergelijke, en een console waaraan
de chirurg plaats neemt en de
robotinstrumenten bedient. De
term ‘robot’ wijst dus zeker niet op
een toestel dat ingrepen zelfstandig
uitvoert, want het gaat om een
meester-slaaf systeem.
De camera bestaat uit twee optieken
naast elkaar die elk een apart
beeld naar de ogen van de chirurg
in de console sturen. Hierdoor
krijgt de chirurg een vergroot
drie-dimensioneel beeld in high
definition en wordt hij als het ware
‘ondergedompeld’ in de 3D omgeving
van het chirurgisch veld in zijn kleinste
details. De instrumenten worden
bediend met de vingertoppen
van de chirurg en hebben zelf nog
verschillende articulaties (‘endowrist’) waardoor er veel meer
bewegingsvrijheid (vrijheidsgraden)
is. Kleine trillingen van de chirurg
(fysiologische tremor) worden door
het systeem weggefilterd. Er wordt
ook schaalverkleining toegepast
zodat de bewegingen van het
instrument veel fijner en preciezer

zijn dan die van de menselijke hand.
Op deze manier kan de chirurg op
een intuïtieve manier de vereiste
handelingen stellen. De chirurg
bevindt zich tevens in een veel
ergonomischere en comfortabelere
positie en herwint de alignatie tussen
ogen en handen met een veel betere
oog-hand coördinatie tot gevolg.
Waar
tot
voor
kort
geen
wetenschappelijke
argumenten
konden
aangehaald
worden
ten voordele van de robot,
verschijnt
recentelijk
meer
en meer literatuur die het
tegendeel beweert, wat te verwachten
was. De technische voordelen van
de robot combineren immers een
nauwkeuriger dissectie met een
superieure ergonomie voor de
chirurg, wat toch tot betere
resultaten in de minimaal invasieve
chirurgie moest leiden. In het

Links de console van waaruit de arts de robot bedient. In het midden de patiëntenwagen met vier armen die de
laparoscopische instrumenten dragen en rechts de laparoscopietoren.

bijzonder op het gebied van de
radicale prostatectomie (RALP: robot
assisted laparoscopic prostatectomy)
werden
in
hoogwaardige
klinische
studies
eenduidige
resultaten gepubliceerd.
De conclusies van een systematische
review1 (meta-analyse) die 400 studies
matchte en die 286.876 patiënten
includeerde (167.184 Open RP, 57.303
Laparoscopische RP, 62.389 RALP)
waren1:

▪▪ significant minder positieve
sectievlakken bij de RALP
▪▪ minder bloedervlies, minder transfusies en korter ziekenhuisverbijf
bij zowel RALP en LRP versus ORP
Een prospectieve gerandomiseerde
studie uit Italië2 vergeleek de
functionele resultaten van de RALP
versus de LRP (Single surgeon - 60
LRP vs 60 RALP – ervaring chirurg 600
LRP en 100 RALP).

De resultaten waren:
▪▪ significant
betere
vroege
continentiecijfers bij RALP vs LRP
(80% vs 61% na 3 maanden)
▪▪ significant betere potentiecijfers
bij RALP vs LRP (80% vs 51% na
1 jaar)
Het ligt in de lijn van de
verwachtingen dat ook voor andere
ingrepen de meerwaarde van de
robot zal aangetoond worden.
Sinds januari 2013 is het Da Vinci®
Si
Chirurgisch
Robotsysteem
operationeel in het Az Damiaan
Oostende. In de dienst urologie
wordt het systeem vooral gebruikt
voor het uitvoeren van de radicale
prostatectomie voor gelokaliseerde
prostaatkanker, maar er werden ook
radicale en partiële nefrectomieën,
blaasdiverticulectomie,
plastie voor PUJ stenose en
colpopromontoriumfixaties
voor
genitale prolaps uitgevoerd.

1. Tewari A, Sooriakumaran P, Bloch D, Sehadri-Kreaden U, Hebert A, Wiklund P. Positive surgical margin and peri-operative complication rates of
primary surgical treatments for prostate cancer: a systematic review and meta-analysis comparing retropubic, laparoscopic, and robotic prostatectomy.
Eur Urol. 2012; 62; 1-15
2. Porpiglia F, Morra I, Chiarissi ML, Manfredi M, Mele F, Grande S, Ragni F, Poggio M, Fiori C. Randomised Controlled Trial comparing laparoscopic
and robot-assisted radicale prostatectomy. Eur Urol. 2013; 63; 606-614

Prostaat

Brachytherapie
Het Griekse woord ‘brachy’ betekent
dichtbij. Brachytherapie is dus een
vorm van radiotherapie waarbij de
stralingsbronnen zo dicht mogelijk
bij het te bestralen gebied worden
gebracht.
Er wordt van binnenuit bestraald.
De bedoeling van deze therapie
bestaat erin om op een beperkte,
goed gelokaliseerde plaats een extra
hoge stralingsdosis te voorzien om
zodoende kwaadaardige cellen te
beschadigen en te laten afsterven.
Deze precieze, lokale therapie heeft
als voordeel dat er minder gezond
weefsel wordt bestraald waardoor
de bijwerkingen doorgaans beperkt
blijven.

Sinds april 2006 kunnen we
brachytherapie aanbieden voor
gelocaliseerd
prostaatcarcinoma.
We hebben hierin ondertussen dan
ook een ruime ervaring kunnen
ontwikkelen.
Er zijn vier voorwaarden om te
voldoen aan de terugbetalingscriteria:
1. PSA ≤ 20 ng/ml
2. Gleasonscore ≤ 7
3. Klinisch stadium ≤ T2
4. Prostaatvolume ≤ 50 ml
De beste resultaten worden bekomen
bij een unilateraal gelocaliseerd
prostaatcarcinoma Gleasonscore 6 en
een PSA lager dan 10.
De procedure duurt ongeveer 1 uur.
We passen real-time brachytherapie
toe. Dit wil zeggen dat de positie

van de zaadjes peroperatief bepaald
wordt door de radiotherapeut en
stralingsfysicus. Er worden titanium
zaadjes ingeplant die radioactief
geladen zijn met I125. Er wordt een
totale dosis van 145 Gray nagestreefd
op de prostaat. De patiënt kan na één
dag het ziekenhuis verlaten.
De eerste 6 maanden kunnen er
mictieklachten optreden onder
de vorm van urgency en een
zwakkere straal. Hiervoor geven we
tamsulosine. Rectitisklachten zijn
zeer zeldzaam. De potentie blijft in
60 procent van de gevallen bewaard.
Door een strikte toepassing van de
indicatiestelling hebben we over de
laatste zeven jaar mooie oncologische
resultaten bekomen met een
minimum aan nevenwerkingen.

DE DIENST UROLOGIE
Raadplegingen ziekenhuis:
059 41 42 30
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E-mail dienst: curo1@azdamiaan.be
Website: www.urologieoostende.be
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