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Dienst Abdominale Heelkunde 
organiseert zich als expertisecentrum

De dienst Abdominale Heelkunde van ZOL organiseerde 
zich enkele maanden geleden als Limburgs Expertise-
centrum voor Digestieve en Oncologische chirurgie. 
LEDOC telt zes verschillende pijlers of zorgpaden 
waarin de expertise van de verschillende chirurgen 

en hun team gebundeld wordt.

Het chirurgisch team, dat uit tien 
artsen bestaat, komt historisch van 3 
verschillende locaties en heeft een 
zeer grote expertise. Binnen LEDOC 
werden de chirurgen per zorgpad of 
pijler ingedeeld. Binnen elke pijler 
staat kwalitatieve expertzorg voorop. 
LEDOC bestaat naast wat ‘algemene 
chirurgie’ wordt genoemd.

Medisch diensthoofd prof. dr. Kurt Van 
der Speeten: “Met onze expertise, via 
onze samenwerking en met onze we-
tenschappelijke en klinische ervaring 
kunnen wij het verschil maken. Dit 
willen we in onze profilering als exper-
tisecentrum naar buiten brengen.”

“Om die kwaliteit te garanderen en 
permanent te evalueren, hebben we 
de expliciete optie genomen om alle 
data rond de patiënt te registreren. 
‘Data is the new oil’’. Dat stellen we 
vast in wat Google doet met onze 
gegevens maar ook in de genees-
kunde is dit het geval. Het financie-
ringsmodel voor ziekenhuizen zal in 
de toekomst conventie-gebaseerd 
zijn voor tertiaire pathologie. In zo een 
conventie zijn real-time klinische data 
en procesdata uitermate belangrijk 
om het patiëntentraject continue te 
verbeteren. Perfide is wel dat de over-
heid op dit moment enkel financiering 
voorziet voor zo een dataregistratie in 
universitaire ziekenhuizen.” 

“In het ZOL engageert de directie zich, 
samen met de artsen, om dataregis-
tratie structureel op te nemen maar 
ook de nodige manpower hiervoor 
te voorzien. Met ons elektronisch 
patiëntendossier HiX kunnen we deze 
dataregistratie volledig integreren.” 

“In deze pilootfase starten we met 
twee van onze pijlers, nl. de colo-
rectale kliniek en de obesitaskliniek. 

Deze initiatieven werken dienstover-
schrijdend. Bedoeling is de dataregis-
tratie te realiseren voor het volledige 
zorgpad van de patiënt; dus vanaf het 
moment dat hij voor de eerste keer 
in het ziekenhuis komt tot en met de 
follow-up op lange termijn. Willen wij 
alle data in verband met bijvoorbeeld 
rectumtumoren registreren, zijn we 
evenzeer afhankelijk van bijvoorbeeld 
de data van de radiotherapie als van 
de follow-up door gastro-enterologie.” 

“Om dit alles waar te maken, heb je 
een bepaalde schaalgrootte nodig: 
binnen een netwerk met voldoende 
grote patiëntaantallen maar ook logis-
tiek-organisatorisch. We kunnen ons 
expertcentrum nu realiseren omdat 
we al voor de fusie met onze collega’s 
van het voormalige Ziekenhuis Maas 
en Kempen in bad zijn gegaan als één 
dienst. Hiervoor werkten we ook al 8 
jaar samen. Verder hebben we al jaren 
een goede samenwerking met de 
gastro-enterologen van campus Maas 
en Kempen. De fusie geeft ons nu de 
opportuniteit om de facto volledig 
samen te werken.” 

“Het is onze bedoeling om maximaal 
binnen het model te schuiven tussen 
de campussen en de opportunitei-
ten te gebruiken. Basisidee is dat de 
‘expertise’ zich zo veel als mogelijk 
verplaatst. Binnen de conventies is 
dit niet altijd toegelaten en dan zal de 
patiënt zich moeten verplaatsen. Onze 
filosofie hier is: “local if it can, regional 
if it’s necessary”. 

“Tot slot: We vinden het erg belang-
rijk dat patiënten zich gewaardeerd 
voelen, goed begeleid worden en een 
optimale behandeling krijgen. Onze 
zorg moet topklinisch zijn, maar ook 
heel menselijk.”

WE REGISTREREN ALLE  
DATA ROND DE PATIËNT

Meer info: 
www.zol.be/abdominale-heelkunde
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De behandeling van obesitas is in vele 
centra erg chirurgie-gericht. Nochtans 
schrijven de richtlijnen voor bariatrische 
heelkunde een multidisciplinaire aan-
pak voor. In onze filosofie komt chirur-
gie bij de behandeling van obesitas op 
het einde van de rit en is pas aangewe-
zen als al het andere niet werkt.  

Over mensen met overgewicht bestaan 
onterecht veel vooroordelen. Het gaat 
om een specifieke patiëntengroep die 
veel van onze aandacht verdient. Velen 
van hen hebben een zware rugzak en 
worstelen al jaren met hun problema-
tiek. De stap om naar het ziekenhuis te 
komen is voor hen erg groot. 

Er bestaan duidelijke richtlijnen, 
vastgelegd door de overheid en de 
overkoepelende wetenschappelijke 
organisatie voor zwaarlijvigheidschirur-
gie , over wie in aanmerking komt voor 

bariatrische heelkunde. Wij kijken niet 
alleen naar het BMI van een patiënt. 
Voor de zorg rond obesitas is een kli-
nisch pad uitgewerkt. Betrokken hierin 
zijn onder andere de huisarts, de fami-
lie, de endocrinoloog, de cardioloog, 
de gastro-enteroloog, de pneumoloog, 
de radioloog, de obesitaschirurg, de 
orthopedisch chirurg, de diëtist, de 
kinesist, de psycholoog, de verpleeg-
kundige, de opnameafdeling… De  obe-
sitascoördinator coördineert het traject 
van de patiënt en is het aanspreekpunt. 

Tijdens het wekelijkse multidisciplinair 
overleg worden alle patiënten bespro-
ken en opgevolgd en wordt het traject 
verder uitgetekend. Opzet is steeds om 
de patiënt te helpen en op de juiste 
plaats de juiste behandeling te geven.
Wij vragen dat patiënten die bij ons 
komen, steeds verwezen zijn door hun 
huisarts of een verwijzend specialist. 
Heel dikwijls meldt de patient zich 
nog zelf aan. Na een intakegesprek 
bij de obesitascoördinator volgen een 
aantal pre-operatieve onderzoeken. 
Er volgt een multidisciplinair overleg 
en pas dan kan een definitieve beslis-
sing tot heelkunde vallen. De meest 
uitgevoerde chirurgische ingrepen in 
ons centrum zijn de gastric bypass 
(laparoscopisch of robotisch) en de 
sleeve gastrectomie. Welke ingreep de 
voorkeur heeft, is afhankelijk van het 
voedingspatroon, de leeftijd, comorbi-
diteiten en de voorkeur van de patiënt.

Een chirurgische ingreep is een groot 
gebeuren voor een zwaarlijvige patiënt 
en een enorme kans om zijn probleem 
aan te pakken. Wij kunnen één keer 
hun systeem als het ware resetten 
en dit moet de goede keer zijn. Maar 
er wordt ook een grote inspanning 

gevraagd van de patiënten. Ze moeten 
hun levensstijl aanpassen en hun ge-
woonten drastisch veranderen. Anders 
heeft chirurgie minder kans op slagen. 

Patiënten die obesitaschirurgie onder-
gaan, worden strikt opgevolgd tot twee 
jaar na de ingreep door verschillende 
zorgverleners volgens een vooraf 
uitgetekend traject. Patiënten die plots 
weer in gewicht toenemen (‘weight 
regain’) krijgen advies op maat om hen 
opnieuw op het juiste pad te krijgen.
In 2021 zullen we dit traject ook 
uitrollen op de campus ZMK. Ons 
chirurgisch team komt historisch van 3 
verschillende locaties. We brengen al 
onze know-how samen en bieden een 
gestandaardiseerde aanpak. 

Alle relevante data worden prospectief 
verzameld in een gegevensbank. Doel 
is hieruit jaarlijks een rapport te gene-
reren en bij te sturen waar nodig. 

Via deze multidisciplinaire aanpak kun-
nen we elke patient met een probleem 
van obesitas, een maximale kans tot 
slagen van zijn ingreep bieden. 

DR. WIM BOUCKAERT
hoofd obesitaskliniek

OBESITASKLINIEK
Dr. Wim Bouckaert, dr. Frank Claessens, prof. dr. Joep Knol,  
dr. Hans Verhelst

Wij vragen dat de 

patiënten die bij ons 

komen, steeds verwezen 

zijn door hun huisarts  

of een specialist.

“
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PROF. DR. KURT  
VAN DER SPEETEN

hoofd kliniek voor complexe 
oncologische chirurgie

Complexe oncologische chirurgie is de 
behandeling van complexe tumoren in 
het spijsverteringsstelsel en soms ook 
verder in de buik. Standaardisatie is bij 
deze ingrepen niet mogelijk. Bij com-
plexe oncologie zijn procedures steeds 
‘custom made’. Omdat het vaak om heel 
specifieke situaties gaat, is de beslissing 
wanneer en hoe behandelen erg belang-
rijk maar moeilijk.  

Slechts enkele ziekenhuizen in Vlaan-
deren zetten in op de behandeling van 
complexe tumoren zoals buikvlieskanker 
of weke delentumoren. 

Voor HIPEC-procedures ter behande-
ling van buikvlieskanker zijn er slechts 
twee hoogvolume centra in Vlaande-
ren, nl  ZOL en UZ Gent. HIPEC staat 
voor ‘Heated Intra-Peritoneal Chemo-
therapy’. Een HIPEC-procedure wordt 
onder andere uitgevoerd voor dikke 
darm- en endeldarmkanker, appendix-
kanker, eierstoktumoren en is aan-
gewezen voor een lokaal uitgezaaide 
kanker binnen de buikholte (peritonea-
le metastasen). Tijdens een HIPEC-pro-
cedure wordt het zichtbare tumorweef-
sel weggesneden, waarna de buikholte 
gespoeld wordt met chemotherapie 
van 42°C. De chemotherapie zal pene-
treren tot enkele millimeters diep en de 
achtergebleven kankercellen doden. 
Vervolgens krijgt de patiënt meestal 
aanvullende chemotherapie.

Sarcoom- of weke delenchirurgie 
wordt eveneens slechts in een aantal 
centra ( ZOL, UZ Leuven,..) uitgevoerd. 
Weke delentumoren in de buik zijn 
zeldzaam, geven weinig klachten, zijn 
nauwelijks bekend en worden daar-
om vaak laattijdig gediagnostiseerd 
waardoor ze soms tot enorme volumes 

kunnen uitgroeien. ‘You only see what 
you suspect’.  

Een oncologisch chirurg is iemand die 
technisch handvaardig is, maar ook goed 
ingelezen is in oncologie en tumorbiolo-
gie. Bij een complexe ingreep is het niet 
alleen belangrijk te beslissen wat je doet, 
maar ook wanneer je dit doet. Complexe 
oncologie is bij uitstek multidisciplinair 
. “Decisions are more important than 
incisions,” is een bekende uitspraak in 
deze context. 

Bij de behandeling van complexe tumo-
ren zijn de strikte grenzen tussen chirur-
gie en medische disciplines gesneuveld: 
de abdominaal chirurg geeft chemo-
therapie in de operatiezaal, de radiothe-
rapeut en uroloog behandelen samen 
prostaatkanker met brachytherapie in de 
operatiezaal, de gastro-enteroloog voert 
invasieve tumorale procedures uit op de 
dienst Endoscopie… 
Voor het nemen van goede beslissingen 
moet je de ander zijn taal en specialis-
me goed kennen. Om me zelf hier in bij 
te scholen heb ik twee jaar geleden de 
post-PhD-opleiding ‘High impact cancer 
research: cancer biology’ in Harvard 
Medical School  (VS) gevolgd. Basisken-
nis over kanker is immers erg belangrijk 
bij hetgeen wij doen. Mijn collega dr. 
Govaerts heeft deze know-how opge-
daan tijdens haar opleiding in het NHS 
Basingstoke Hopital in Engeland, een 
referentiecentrum voor buiktumoren. 
Blijvend bijscholen is een must: de 
kenniscycli in de geneeskunde en zeker 
in de oncologie zijn zo drastisch versneld 
dat continue opleiding noodzakelijk is. 
Het gaat loeiend hard.

Wij werken als oncologisch chirurgen 
vaak samen met disciplines als gynaeco-

logie en urologie. Op de MOC-vergade-
ringen wordt besproken welke ingrepen 
best door chirurgen van beide disciplines 
samen uitgevoerd worden. In die zin zijn 
ook de grenzen tussen chirurgische spe-
cialismes aan het vervagen. Als oncolo-
gisch buikchirurg opereer ik bijvoorbeeld 
ook vaak in de thorax. Bijgevolg zie je 
meer en meer chirurgische expertise 
ontstaan, niet op basis van anatomische 
plaatsen in het lichaam, maar uitgaande 
van pathologieën. Kanker respecteert 
geen organen, dus de oncologisch chi-
rurg heeft die luxe ook niet. 

Als goed oncologisch chirurg heb je best 
enkele maanden meegedraaid in een 
expertcentrum voor urologische onco-
logie, een expertcentrum voor gynaeco-
logie, … Je combineert dat met je eigen 
expertise en probeert de lijm te zijn in het 
complexe verhaal van de patiënt. 

KLINIEK VOOR COMPLEXE  
ONCOLOGISCHE CHIRURGIE

Prof. dr. Kurt Van der Speeten, dr. Kim Govaerts
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Aandoeningen van de dikke darm  
(colon) en endeldarm (rectum) zijn in 
drie grote groepen te verdelen: tumo-
ren, ontstekingsziekten en  
functionele afwijkingen.

Colorectale tumoren
Elke tumor kan goed- of kwaadaardig 
zijn. Een kwaadaardige tumor in het 
colon of rectum is de derde doodsoor-
zaak onder de kankers. 

De behandeling van colorectale 
tumoren gebeurt multidisciplinair, 
waarbij chirurgie de hoeksteen van 
de behandeling vormt. Essentieel is 
dat het aangetaste deel van de darm 
wordt verwijderd, met daarbij ook het 
vetweefsel, de bloedvaten en klieren 
waarlangs de tumorcellen zich kunnen 
verspreiden (meso-colon/rectum). 
De kwaliteit van darmkankerchirurgie 
wordt grotendeels bepaald door de 

volledigheid van de wegname van dit 
mesocolon- of rectum. We spreken 
daarom van een Complete Mesocoli-
sche Excisie (CME) of Totale Mesorec-
tale Excisie (TME).

Terwijl het colon vrij makkelijk be-
reikbaar is, ligt het rectum diep in de 
‘koker’ van het bekken. De kunst bij 
rectumchirurgie is om enerzijds een 
goede TME te verrichten en ander-
zijds de structuren in de zijwand, 
zoals bloedvaten en zenuwen, intact 
te laten. Als er te veel van de zijwand 
wordt meegenomen, is er een invloed 
op wat prof. Bill Heald (grondleg-
ger van de TME-techniek) de ‘Pelvic 
Happiness’ noemt; in dat geval worden 
zenuwen voor seksuele functie, plas- 
en stoelgangsfunctie beschadigd.

Om overal goed aan te kunnen, moet 
je soms verschillende technieken com-
bineren. Vanuit de buik gebruiken we 
naast de klassieke open chirurgie, ook 
laparoscopische en robotchirurgie. Het 
probleem is wel dat het bij sommige 
patiënten met een nauw bekken, bvb. 
mannen met een grote prostaat en 
soms een grote tumor, moeilijk is om 
enkel vanuit de buik een inschatting te 
maken van de afstand van de tumor tot 
aan de sluitspier en door ruimtegebrek 
het verrichten van een optimale TME.

In die gevallen kan er ook een deel van 
de operatie, meestal het moeilijkste, 
tegelijkertijd langs de anus worden 
verricht. We noemen dit taTME, ofwel 
Transanale Totale Mesorectale excisie, 
geintroduceerd door prof. Lacey. 

Door van in het begin met prof. Heald 
en prof. Lacey samen te werken, was 
prof. Knol een van de eersten die de 

taTME-techniek in Europa uitvoerde, 
en bovendien de eerste in België. 
Patiënten komen van ver voor een 
taTME-ingreep. 

Door een combinatie van technieken 
kunnen we nog meer sluitspierspa-
rend werken en dus minder definitieve 
stoma’s aanleggen, hetgeen voor veel 
patiënten cruciaal is.

Ontstekingsziekten
Ook de behandeling van chronische 
ontstekingsziekten van de darm ge-
beurt multidisciplinair, maar hier blijft 
chirurgie zo lang mogelijk op de ach-
tergrond. Het gaat vooral over de ziekte 
van Crohn en Colitis Ulcerosa. 

Als er uiteindelijk toch een chirurgi-
sche behandeling nodig is, vraagt dit 
een specifieke benadering waarbij 
we zoveel mogelijk darm sparen en 
waarbij we extra voorzichtig zijn om-
dat de weefsels veel broser zijn door 
de ontsteking. 

Een ander verhaal is natuurlijk de be-
handeling van acute ontstekingen. Ap-
pendicitis wordt meestal geopereerd, 
terwijl een diverticulitis meestal kan 
worden ‘afgekoeld’ met antibiotica. Elke 
situatie wordt individueel ingeschat.  
 
Functionele afwijkingen van colon  
en rectum
Dit is een heel gevarieerde groep van 
afwijkingen, gaande van obstipatiepro-
blemen (bv. een traag werkende darm), 
tot incontinentieproblemen en verzak-
kingen.  Elk probleem vraagt een eigen 
aanpak en vooral een goede investiga-
tie, waarbij we volgens een beslissings-
boom het probleem inzichtelijk maken 
en vereenvoudigen.

COLORECTALE KLINIEK
Prof. dr. Joep Knol, dr. Anne Dams, dr. Kim Govaerts,  
dr. Steven Bessemans en prof. dr. Kurt Van der Speeten

PROF. DR. JOEP KNOL
hoofd colorectale kliniek
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Het probleem van verzakkingen 
(prolaps) zien we veel, met name bij 
vrouwen. Dit kan een hele waaier van 
klachten geven, die soms zeer invali-
derend zijn. Het volledig uitklaren van 
het probleem vraagt deskundigheid 
en geduld. Dr. Anne Dams, die de 
bekkenbodemkliniek leidt, heeft zich 
gespecialiseerd in deze problematiek. 
We overleggen de moeilijke gevallen 
onderling, maar bovendien is een mul-
tidisciplinaire aanpak soms noodzake-
lijk omdat de verschillende structuren 
in het bekken elkaar kunnen laten 
verzakken of kantelen. 

In de colorectale kliniek zijn we actief 
met vijf chirurgen. We maken deel 
uit van verschillende (wetenschap-
pelijke) boards. Enkelen onder ons 
geven ook training en opleiding, en 
we publiceren op regelmatige basis 
onze resultaten. Het is vrij uniek dat 
we alle technieken beheersen: open, 
laparoscopie, robot en transanaal. Elke 
ingreep is op maat van de patiënt en is 
afhankelijk van de pathologie en soms 
van de anatomie of werkruimte.

Twee keer per week vindt er een 
colorectale raadpleging plaats. Daar 
worden alle colorectale tumoren en 
andere moeilijke dossiers besproken 
en wordt aan de patiënt een behandel-
plan voorgesteld. Er zijn altijd twee chi-
rurgen van de groep aanwezig, soms 
met collega’s van andere disciplines. 

Ook onze verpleegkundig coördina-
tor voor het zorgpad colorectale en 
peritoneale ziekten, Marga Bogaert, 
is aanwezig op deze raadpleging. Zij 
verzamelt de gegevens van de patiënt, 
contacteert de huisarts of verwijzer, 
en begeleidt de patiënt. Patiënten en 
verwijzers kunnen bij haar terecht, maar 
bovendien ziet zij toe op een correcte 
terugverwijzing. Marga staat ook in voor 
de data-registratie; door onze cijfers bij 
te houden kunnen we kwaliteitscontro-
les doen. Er wordt een multidisciplinai-
re database opgebouwd om nog meer 
parameters te registreren en onderlin-
ge verbanden te leggen.

Prof. dr. Joep Knol      21



HPB staat voor chirurgie van de lever, de 
galwegen en de pancreas. Het gaat hoofd-
zakelijk om oncologische ingrepen voor 
tumoren in de lever en pancreas. 

Bij leverchirurgie gaat het vaak om uitzaai-
ingen van darmkanker. We kunnen deze 
patiënten zeer goed behandelen en zelfs 
genezen als we de uitzaaiingen volledig 
kunnen weghalen. Komt daarbij dat een le-
ver zich gemakkelijk herstelt en na verloop 
van tijd opnieuw aangroeit.

De lever is een sterk doorbloed orgaan. Dat 
maakt leverchirurgie erg uitdagend. Omdat 
het om complexe ingrepen gaat, gebeurde 
tot kort geleden veel leverchirurgie via een 
open ingreep. Tegenwoordig vinden lapa-
roscopie en robotchirurgie steeds meer 
ingang. Wij bieden in het ZOL alle mogelijk-
heden aan, waarbij zoveel mogelijk opera-
ties minimaal invasief worden verricht.

Om onze expertise op het vlak van robot-
chirurgie te vergroten, assisteert consulent 
en ervaren robot-leverchirurg dr. Mathieu 
D’Hondt de complexe robotingrepen. Dit 
is mogelijk omdat het ZOL beschikt over 
een robot met dubbele console, waarin 
twee chirurgen samen kunnen opereren 
(zie foto p. 27). 

Voor pancreaschirurgie hebben we een 
samenwerkingsovereenkomst met het 
Jessa Ziekenhuis in het kader van de con-
ventie. Concreet betekent dit dat wij onze 
patienten in Hasselt opereren en dat de 
nabehandeling en opvolging in Genk wordt 
verdergezet. Recent heeft dr. Wicherts 
binnen de conventie de allereerste pancre-
asoperatie met de robot uitgevoerd.

Elke week vindt er een multidisciplinaire 
bespreking plaats met de gastro-entero-
logen en de radiologen waar alle HPB-pa-

tiënten besproken worden. Als er een 
indicatie is voor een ingreep krijgen ze een 
afspraak bij ons. Na de ingreep zien we de 
patiënt nog één keer terug en dan gaat hij 
of zij terug naar de gastro-enteroloog voor 
opvolging of nabehandeling. 

Met onze HPB kliniek nemen we deel 
aan wetenschappelijke studies en 
bouwen we aan een database met 
alle relevante patiënteninformatie voor 
kwaliteitsopvolging en verbetering op 
lange termijn. Voordeel van de samen-
werking met dr. D’Hondt is ook dat we 
onze studies samen kunnen opzetten 
met AZ Groeninge. Ander voordeel van 
het consulentschap is dat we moeilijke 
casussen samen kunnen bekijken en 
opereren. Met drie gespecialiseerde 
HPB-chirurgen in ons team zijn we ruim 
bedeeld, kunnen we steeds overleggen 
en is er altijd iemand beschikbaar.

HEPATO-PANCREATICO-BILIAIRE  
(HPB)KLINIEK
Dr. Dennis Wicherts, dr. Hans Verhelst, dr. Mathieu D’Hondt (consulent AZ Groeninge Kortrijk)

dr. Mathieu D’Hondt en dr. Dennis WichertsDR. DENNIS WICHERTS
hoofd HPB-kliniek
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Gespecialiseerde zorg en hoogtech-
nologische, complexe ingrepen zoals 
slokdarmheelkunde kunnen enkel 
op een kwaliteitsvolle wijze gele-
verd worden door een dienst waar 
voldoende expertise aanwezig is die 
continu getoetst en verbeterd wordt. 

Daarom worden ingrepen bij slok-
darmtumoren, gastro-oesofageale 
junctietumoren en niet-oncologische 
aandoeningen van de slokdarm ge-
concentreerd in centra voor com-
plexe slokdarmchirurgie. Deze centra 
moeten 24/24 en 7/7 een kwaliteits-
volle verzorging bieden op het vlak 
van heelkunde, intensieve zorgen, 
anesthesie, verpleegkunde en andere 
medische en paramedische discipli-
nes betrokken bij de multidisciplinaire 
aanpak van deze patiënten.

Uit de cijfers van het Kankerregister 
blijkt dat het sterftecijfer per ver-
pleeginrichting daalt naarmate er 
meer ingrepen worden uitgevoerd. 
Zo werd over de jaren 2008 tot 2015 
een gemiddeld 30 dagen-sterftecijfer 
vastgesteld van 3.9 %.  Dit cijfer daalt 
naar 1.3 % in inrichtingen waar ten 
minste 20 ingrepen per jaar uitge-
voerd worden.

De dienst Abdominale Heelkunde van 
ZOL kreeg als enig Limburgs centrum 
een erkenning voor deze overeen-
komst (conventie), nadat was aange-
toond dat aan de hoge kwaliteitscrite-
ria voldaan is. 

Dr. Verhelst volgde een opleiding van 
2 jaar in het Hôpital Pitié de la Salpê-
trière, gespecialiseerd in slokdarmchi-
rurgie, en startte in 2001 de slok-
darmheelkunde in het ZOL op. In die 

20 jaar is er een evolutie opgetreden 
van zware ‘mutilerende’ heelkunde 
naar minimaal invasieve technieken 
en robot-geassisteerde operaties. De 
slokdarmchirurgen van ZOL beheer-
sen al deze technieken, gaande van 
open chirurgie tot laparoscopie en 
robotchirurgie. 

Om de door de overheid opgelegde 
volumes te halen, werd een unieke 
samenwerking opgezet met het Jessa 
Ziekenhuis. De operatieve interventies 
van de slokdarm worden gecentrali-
seerd op campus Sint-Jan van ZOL. 
In deze samenwerking blijven de 
netwerkstructuren met alle Limburg-
se ziekenhuizen belangrijk, namelijk 
Noorderhart in Pelt, het Sint-Francis-
cusziekenhuis in Heusden-Zolder, het 
Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden 
en AZ Vesalius in Tongeren.

Tegelijkertijd werd binnen het netwerk 
ook een gelijkaardige samenwerking 
voor maagtumoren afgesproken.

Wekelijks worden alle patiëntenca-
sussen besproken tijdens een zoom 
super-MOC waarbij alle betrokken 
artsen aanwezig zijn, om zodoende de 
beste behandeling voor elke patiënt 
te kunnen garanderen. Er zijn korte 
wachttijden en er is een duidelijk 
uitgetekend zorgpad voor de behan-
deling en de opvolging. 

Om de kwaliteit te garanderen worden 
de data geregistreerd, wordt er een 
jaarrapport opgesteld en een verbe-
terplan uitgewerkt indien er indicato-
ren zijn die voor verbetering vatbaar 
zijn. Tot slot neemt de dienst actief 
deel aan wetenschappelijk onderzoek 
naar betere behandelingstechnieken.

SLOKDARM-MAAGKLINIEK
Dr. Wim Bouckaert, dr. Hans Verhelst, dr. Dennis Wicherts  

en dr. Bart Appeltans (consulent Jessa Ziekenhuis),

DR. HANS VERHELST
hoofd maag- en  

slokdarmkliniek

In 20 jaar is er een 

evolutie opgetreden 

van zware ‘mutilerende’ 

slokdarmheelkunde 

naar minimaal invasieve 

technieken en robot-

geassisteerde operaties.

“
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Buikwandchirurgie, dit wil zeggen 
chirurgie van defecten of breuken van 
de buikwand. Deze pathologie behelst 
een groot aandeel van de abdominale 
heelkunde. Een breuk of hernia is een 
opening in de spierlaag die aangeboren 
is of ontstaan is door de jaren heen (na 
een trauma of chirurgie). Door de breuk 
puilt soms een deel van de buikinhoud 
naar buiten.
 
Vaak voorkomende breuken zijn lies-
breuken en navelbreuken. Deze zijn 
doorgaans redelijk vlot te herstellen. 
Daarnaast heb je de meer complexe 
breuken zoals littekenbreuken na 
chirurgie en parastomale breuken naast 
een stoma. Er zijn een aantal risicofac-
toren die de kans op het ontwikkelen 
van een breuk verhogen. Zo hebben 
obese patiënten meer risico, maar ook 
rokers, diabetes- en longpatiënten zijn 

risicogroepen. Ook leeftijd speelt een 
belangrijke rol.

Patiënten lopen na open chirurgie 20 tot 
30 percent kans op een littekenbreuk. 
Door de evolutie naar steeds meer lapa-
roscopische chirurgie neemt het aantal 
grote littekenbreuken af. Maar ook de 
insteekplaatsen bij een laparoscopie 
kunnen aanleiding geven tot hernia’s. 
Een CT-scan van de buik is essentieel 
in de diagnostiek en evaluatie van de 
anatomie van de buikwand. Deze wordt 
aldus altijd voor een ingreep uitgevoerd.

In de afgelopen 15 jaar is er weinig evo-
lutie geweest wat betreft de technie-
ken voor complexe buikwandchirurgie. 
Sinds enkele jaren hebben een aantal 
nieuwe technieken hun intrede gedaan. 
Het algemene principe is het herstel-
len van de anatomie van de buikwand 
(sluiten van de breukpoort), telkens 
verstevigd met een prothese (netje of 
mesh) dat in de buikwand (achter de 
spieren) wordt geplaatst. Bij de oudere, 
doch heden nog meest courante 
technieken, wordt de prothese ofwel 
via een open manier achter de spieren 
geplaatst (Rives Stoppa techniek) ofwel 
via kijkchirurgie in de buikholte tegen 
het buikvlies (IPOM). Deze laatste tech-
niek heeft tot tweemaal meer kans op 
een recidief.

Bij de laparoscopische ‘intraperitoneal 
onlay mesh’ (IPOM)-techniek worden 
de vergroeiingen met de breukzak 
en buikwand losgemaakt en wordt er 
een mesh in de buikholte gebracht 
die wordt vastgeniet of gelijmd tegen 
het buikvlies of de buikwand. Mogelij-
ke complicaties zijn vergroeiingen en  
fistulisatie van de darm naar het net, wat 
soms kan leiden tot chronische pijn.

Ook bij de open techniek worden de 
vergroeiingen in de buikholte vrijge-
maakt, gevolgd door het sluiten van  
de breukpoort na het plaatsen van  
een mesh achter de spieren. Soms is 
het nodig om de schuine buikspieren 
los te maken om de breukpoort te  
kunnen sluiten. 

Deze techniek noemt men de ‘compo-
nent separation technique’. Het gaat om 
een type rectus abdominis-spierbewe-
gingsflap die een reconstructie van grote 
ventrale defecten mogelijk maakt. Hierbij 
wordt één van de drie lagen schuine 
buikspieren opgeofferd maar functioneel 
is dit van weinig belang. Deze patiënten 
kunnen achteraf perfect hun normale 
activiteiten hervatten. De voordelen van 
de componentenscheidingstechniek zijn 
dat deze de functionele en structurele 
integriteit van de buikwand herstelt, een 
stabiele dekking van zacht weefsel biedt 
en het esthetische uiterlijk optimaliseert. 
Het net wordt steeds achter de spieren 
gestoken zodat het niet kan vergroeien 
met de darmen of andere organen.

Tot voor kort was het nodig om voor 
deze techniek over te gaan tot een 
insnede over de gehele lengte van 
de breuk.

BUIKWANDKLINIEK
Dr. Steven Bessemans, dr. Wim Bouckaert, dr. Dennis Wicherts

Door de evolutie 

naar steeds meer 

laparoscopische chirurgie 

neemt het aantal grote 

littekenbreuken af.

“

DR. STEVEN BESSEMANS
hoofd buikwandkliniek
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Tegenwoordig is het mogelijk om in 
veel gevallen deze techniek volledig via 
laparoscopie uit te voeren. Men kan of-
wel de buitenste spierlaag (m. obliquus 
externus) scheiden waarbij een winst tot 
8 cm per kant kan bekomen worden of 
de binnenste spierlaag (m. obliquus in-
ternus) waarbij minder mobilisatie wordt 
bekomen maar wel een groter vlak kan 
gemaakt worden om een grote pro-
these te plaatsen en/of om breuken in 
de schuine buikspieren te behandelen. 
Men kan tevens een combinatie toepas-
sen om de behandeling te ‘shapen’ al 
naargelang de plaats van de breuk(en) 
en de geschiedenis van de patiënt.

De voordelen hierbij zijn groot. De pati-
enten hebben beduidend minder pijn, 
minder wondproblemen, minder kans 
op verklevingen en een beter esthe-
tisch resultaat. Dit alles leidt ook tot een 
korter ziekenhuisverblijf.

Omdat bij robotchirurgie ook makkelij-
ker naar boven, naar ‘het plafond’, kan  
worden gekeken en gewerkt, is  
robotchirurgie hierbij een meerwaarde.

De leercurve van de nieuwe techniek 
is groot voor de chirurg. Dr. Bessemans 
heeft een training gehad in chirurgische 
centra in Gent en Dundee (Schotland) 
en past deze techniek ondertussen 
reeds drie jaar toe. De techniek is op 
dit moment nog niet wijdverspreid. Dr. 
Wicherts en dr. Bessemans zijn pioniers 
in deze regio voor de toepassing ervan. 
Om de kwaliteit van ons werk op te 
volgen en te verbeteren, registreren 
we alle relevante data qua ingrepen en 
verdere opvolging. 

MEER INFO:

Marga Bogaert
Verpleegkundig Coördinator Colorectaal Zorgpad
T 089 32 60 26
marga.bogaert@zol.be

Sandra Latet
Verpleegkundig Coördinator Obesitas Zorgpad
T 089 32 60 25
sandra.latet@zol.be

Leen Van Lierop
Verpleegkundig Coördinator Obesitas Zorgpad
T 089 32 60 25
leen.vanlierop@zol.be

Inge Cosemans
Verpleegkundig Coördinator Stomazorg
T 089 32 15 33
inge.cosemans@zol.be

meer brochures vindt u op 
www.zol.be/abdominale-heelkunde

Info verdiep 
A30-A35

Galstenen 

Anale Fissuur

Obesitas 
chirurgie

Diverticulose/
itis

Hermorroïden Sacrococygeale  
Cyste

Medicatie
gastric bypass

Colon kanker
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prof. dr. Joep Knol, prof. dr. Kurt Van der Speeten, dr. Hans Verhelst, dr. Dennis Wicherts
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dr. Mathieu D’Hondt en dr. Dennis Wicherts
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