
“Voor elke nieuwe patiënt 
voorzien wij op de raadpleging 

een tijdslot van drie kwartier. Dat 
is lang maar als het gaat over je 

sluitspier wel of niet verwijderen of 
een stoma aanleggen of niet, dan 

heb je die tijd wel nodig.” 

Prof. dr. Joep Knol, 
abdominale heelkunde
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Abdominale Heelkunde

Prof. dr. Joep Knol: “ ‘A good anus is a gift 
of God’ is een boutade. Maar er schuilt 
wel waarheid in. We spreken vaak over 
het hart als de motor van het lichaam. 
Een hartkwaal is inderdaad niet niks, 
maar daarmee onderschat je geweldig 
hoe belangrijk de anus en sluitspier 
zijn. Iedereen heeft wel eens een dagje 
diarree en de last hiervan voor de anus. 
Ik ken patiënten die levenslang hun 
stoelgang niet kunnen ophouden en met 
een stoma of slechte sluitspier leven. 
Voor zulke mensen heb ik respect. Ze 
bijten op hun tanden en proberen hun 
vertrouwen niet te verliezen. Ik help ze 
om de uitdaging aan te gaan om hun 
situatie te verbeteren. De sluitspier 
behouden, is altijd het doel maar als ze 
niet sterk genoeg is, of niet goed meer 
functioneert dan moeten we voor een 
stoma kiezen.” 

Wil u meer aandacht voor colorectale 
problemen? 
“Ja, want colorectale problemen worden 
zwaar onderschat. Ik probeer bij een 
tumorresectie steeds de sluitspier te 
bewaren, zelfs al rust de tumor er tegen-
aan. Wereldwijd worden er sluitspieren 
verwijderd waarbij de tumor zich ver van 
de sluitspier, zelfs op 6-7 cm afstand, be-
vindt. Totaal onnodig en met verschrikke-
lijke gevolgen voor de patiënt.”

“De sluitspiersparende operatie waarbij 
we zowel vanuit de buik als langs de 
anus werken, is een techniek waar ik als 
eerste in België mee begonnen ben. Ze 
biedt een groot voordeel voor mensen 
bij wie de tumor heel laag zit en zeker in 

een nauw bekken. Die zogenaamde  
TaTME-techniek houdt in dat we met 
twee chirurgen tegelijk opereren. De 
ene vanuit de buik en de andere langs 
de anus. We werken naar elkaar toe en 
kunnen op die manier beter zien waar 
het letsel in de darm zit en de sluitspier 
zo maximaal mogelijk sparen.”

Waarom heeft u deelgenomen aan Top-
dokters?
“Mensen denken vaak dat darmchirurgie 
niet zo’n propere chirurgie is. Ik vond het 
leuk om te laten zien hoe het er bij ons 
echt aan toe gaat, welke technieken we 
gebruiken en hoe ver we gaan in een be-
handeling om de levenskwaliteit van onze 
patiënten zo goed mogelijk te bewaren.” 

Was het niet vervelend dat die camera-
ploeg u overal volgde?
“Ik leid veel mensen op. Ik ben het 
daarom gewoon dat er iemand over 
mijn schouder meekijkt. Topdokters was 
geen uitzondering op dat vlak, behalve 
tijdens de raadplegingen. Je zit daar met 
een micro boven de tafel tegenover de 
patiënt en zijn vertrouweling. Dat is net 
wat anders… Gaan die mensen naar huis 
met vragen die ze niet gesteld hebben 
omdat de cameraploeg erbij was? Dat 
hield me wel bezig. Daarom heb ik alle 
patiënten die meewerkten aan de serie 
achteraf nog een keer opgebeld om te 
vragen of alles echt wel duidelijk was.” 

Bent u een echte topdokter?
“Ja, daar moet ik niet lang over nadenken. 
Maar topgeneeskunde gaat niet alleen 
over het technische luik. Ook over de 

omkadering en over de zorg. Daarom is 
deze erkenning niet alleen voor mij maar 
ook voor mijn team en voor onze hele 
dienst. Die zijn allemaal top.” 

“Als je niet 100 percent gelooft in wat 
je doet, dan hou je dit niet vol. Mensen 
vatten soms niet goed hoe groot de 
druk is die je als chirurg ervaart. Je bent 
maar zo goed als je laatste operatie. Je 
moet het team aansturen en alles onder 
controle hebben. En hierbij komen ook 
nog wachtdiensten. Deze week ben ik 
opnieuw verschillende nachten bezig 
geweest. En ’s morgens moet ik er even-
zeer weer staan. Als ik te moe ben, kan ik 
natuurlijk een collega inschakelen. Ge-
zond leven en in balans zijn, is noodzake-
lijk om dit werk goed te doen. Jazeker, ik 
durf te stellen dat wij topsporters zijn. Dat 
valt me altijd weer opnieuw op wanneer 
we chirurgen in opleiding ontvangen. Na 
een dag rechtstaan aan de operatietafel 
zijn ze kapot en hebben ze pijn in hun 
benen en hun rug.”  

Hoe bent u een topper in uw vak gewor-
den?
“Ik moet eerlijk toegeven dat ik heel 
ambitieus ben. Ik ga tot het uiterste, maar 
zonder de balans uit het oog te verliezen. 
Want mijn familie en vrienden zijn me 
dierbaar, hoewel ik moet toegeven dat 
de balans er soms wel bij inschiet. Geluk-
kig begrijpt mijn vrouw dat, daar ben ik 
haar zeer dankbaar voor.” 

U steekt veel tijd en zorg in opleiding 
geven? 
“Ik wil het altijd graag uitleggen. Ik vind 

Topdokters brengt inkijk in het 
fascinerende werk van colo- 
rectaal chirurg prof. dr. Joep Knol
Het TV4-programma Topdokters volgde voor het nieuwste seizoen colorectaal chi-

rurg prof. dr. Joep Knol. Prof. dr. Knol deelde met de programmamakers zijn 

werk, zijn levensvisie en zijn passies. Inmiddels is Knols dictum ‘A good anus 

is a gift of God’ in heel Vlaanderen bekend. 
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het belangrijk om 
mijn kennis en kun-
de met anderen 
te delen. Daarom 
leid ik graag onze 
assistenten op.  
Ik heb een eigen 

foundation (www.
ilappsurgery.com) 

om die educatie te 
promoten en jonge men-

sen kennis bij te brengen. Ik 
besteed hier inderdaad heel veel 

zorg aan. Zo werk ik al jaren samen met 
een medisch illustrator die voor mij zeer 
mooie educatieve tekeningen maakt.” 

“Om een bevriende, Italiaanse collega 
te helpen, ga ik ook elke 8 weken naar 
Catania, de tweede grootste stad in 
Sicilië, om er te opereren en les te geven. 
Ik ben daar in het ziekenhuis inmiddels 
aangesteld als ‘visiting professor’. Mijn 
Italiaanse collega heb ik leren kennen op 
een congres in Zwitserland, waar ik een 
lezing gaf over sluitspiersparend opere-
ren. Ik help hem nu bij het opereren van 
de moeilijkere casussen in zijn praktijk.”

“Elke trip naar Sicilië is een belevenis. Ik 
stond er laatst in een grote zaal een rec-
tum te opereren met in de zaal naast me 
een orthopedist die een knieprothese 
plaatste en een neurochirurg die bezig 
was met een hersenoperatie. De deuren 
staan meestal tegen elkaar open. Dan 
sta je wel te kijken. Maar de gastvrijheid 
en de waardering zijn enorm.”

Houdt u ervan nieuwe ervaringen op te 
doen?
“Dat is het leuke, ja. Ik heb al op heel wat 
plekken in de wereld geopereerd, zelfs in 
Hong Kong en Sint-Petersburg. En dan ’s 
avonds naar het Russisch ballet. Zo leer je 
toch verschillende culturen kennen. Dat 
vind ik heerlijk en verrijkend. Ik kan ook 
niet stilzitten, dan word ik ongelukkig.” 

Over verschillende culturen gesproken: u 
bent eigenlijk een Nederlander die naar 
België is verhuisd?
“Klopt, ik heb altijd al geweten dat ik 
geneeskunde wilde studeren omdat ik 
mensen wilde helpen, maar ook omdat 
ik chirurg wilde worden. Tijdens mijn hu-
maniora begon het me te dagen dat de 
loting die ze voor geneeskundestuden-
ten in Nederland organiseren mijn droom 
wel eens kapot zou kunnen maken. Dat 
risico wou ik niet nemen en ik ben daar-

om naar de KU Leuven getrokken.”
“In het laatste jaar van mijn opleiding 
werd er me gevraagd of ik staflid wilde 
worden in UZ Leuven. Door de ziekte van 
een collega dreigden ze een plekje kwijt 
te raken als die functie niet snel werd 
ingevuld. Het eerste jaar hielden ze me 
nog wat in de gaten maar daarna moest 
ik mijn plan trekken. En dat was soms 
niet gelachen want in Leuven komen 
regelmatig zaken toe waarvan in andere 
ziekenhuizen wordt beoordeeld dat er 
meer expertise nodig is. Daar sta je dan, 
als jong ventje. Ik heb die job drie jaar 
gedaan, als jongste staflid ooit.”

“Maar dan begon ik te twijfelen. Ik wilde 
liever sub-academisch werken: publice-
ren, lesgeven maar ook tijd overhouden 
voor een persoonlijke band met mijn pati-
enten. In een groot ziekenhuis als Leuven 
is dit moeilijk. Daarom is het leuk om in 
een groot, perifeer opleidingscentrum als 
ZOL te werken. Hier kunnen we assisten-
ten opleiden, alle pathologieën behande-
len en toch ook buitenlandse congressen 
volgen en deelnemen aan  studies.”

Waarom hebt u voor ZOL gekozen?
“ZOL is een van de grootste niet-aca-
demische ziekenhuizen. Op de dienst 
Abdominale Heelkunde werken we met 
10 stafleden. Na UZ Leuven doen wij op 
onze dienst de meeste colorectale in-
grepen in België. En we doen alles wat er 
ook in een universitair ziekenhuis gebeurt, 
behalve transplantaties. Er is ook een zeer 
goede verstandhouding met de directie, 
met ons diensthoofd prof. dr. Kurt Vander 
Speeten en met de collega’s.” 

“Op onze dienst brengen wij topniveau 
wat betreft medische kwaliteit, zorg, 
service en begeleiding van patiënten. 
Voor elke nieuwe patiënt voorzien wij 
op de raadpleging een tijdslot van drie 
kwartier. Dat is lang maar als het gaat 
over je sluitspier wel of niet verwijderen 
of een stoma aanleggen of niet, dan heb 
je die tijd wel nodig. We werken ook met 
een verpleegkundig coördinator colo-
rectale chirurgie voor de begeleiding van 
patiënten maar ook om data te verzame-
len. Deze data zijn nodig voor de interne 
kwaliteitscontrole en voor wetenschap-
pelijk onderzoek.” 

“Omdat wij op de dienst Abdominale 
Heelkunde kwaliteit leveren en zo goed 
georganiseerd zijn, zien wij onze patiën-
tenaantallen sterk stijgen. Dat toont aan 

“Na een zware ingreep 
bel ik steeds naar de familie 

van zodra een patiënt ontwaakt. 
Gewoon een seintje dat alles 

oké was en wat ze nog kunnen 
verwachten.”

Prof. dr. Joep Knol, 
abdominale heelkunde
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dat we goed werken. Sinds de uitzending 
van Topdokters krijgen we ook meer pa-
tiënten van de andere kant van het land.”

Waarom is het contact met de patiënt zo 
belangrijk voor u?
“Ik tracht een vertrouwensband op te 
bouwen met mijn patiënten. Zij moe-
ten erop kunnen vertrouwen dat ik de 
best geplaatste chirurg ben voor het 
behandelen van hun probleem. Goede 
communicatie is daarbij cruciaal. Weet 
je, een patiënt wordt heel even bijna een 
‘familielid’. Concreet betekent dit dat ik 
alle aspecten van het verhaal van de 
patiënt moet kennen als ik een moeilij-
ke keuze moet maken. Ik wil patiënten 
behandelen zoals ik dat met mijn eigen 
familie zou doen.” 

“Na een zware ingreep bel ik ook steeds 
naar de familie van zodra een patiënt 
ontwaakt. Gewoon een seintje dat alles 
oké was en wat ze nog kunnen verwach-
ten. Stel bijvoorbeeld dat een patiënt 
naar Intensieve Zorgen moet, dan ben ik 
daar graag correct en transparant over.”

“Ik weet waar ik over spreek. Mijn vader 
heeft ook een rectumtumor gehad en 
een moeilijke operatie ondergaan die 
lang duurde. Ik had toen ook graag ge-
had dat ze ons even verwittigd hadden 
eens alles achter de rug was. Als familie 
zit je daar immers op te wachten.” 

Wat maakt van u zo’n goede chirurg? 
“Ik ben gek op de manier waarop wij als 
mens gemaakt zijn. Zeker de darmen 
zijn fascinerend. Tussen de 4e en 12e 
week van onze embryonale ontwikkeling 
vormt zich een buis van de mond tot de 
anus. De bovenkant wordt een zak en 
ontwikkelt zich tot de maag. De rest gaat 
draaien, wordt dunne darm en de dikke 
darm, en legt zich in een kader tegen de 
achterkant van de buik.” 

“Een goede chirurg weet die buis met de 
bloedvaten netjes los te maken van de 

andere weefsels. Om properder te kun-
nen werken, voor minder bloedverlies en 
om minder tumorcelletjes te verliezen. 
Om dit te kunnen, moet je een specia-
le training hebben gehad. Ik ben daar 
exceptioneel precies in. Ik pas werkelijk 
altijd dezelfde techniek toe en moet 
bijna nooit improviseren, tenzij er zich 
natuurlijk een zeer ongewone situatie 
voordoet. Mijn assistenten worden ook 
op die manier opgeleid.” 

“Ik herinner me een Amerikaans on-
derzoek waarbij aan patiënten wordt 
gevraagd wat ze belangrijk vinden bij 
de keuze voor een specialist. Bovenaan 
staan eerlijkheid, stiptheid, duidelijkheid 
en communicatie. Deskundigheid volgt 
pas daarna. Ikzelf zou kiezen voor de 
meest deskundige arts maar voor de 
patiënt blijkt vertrouwen en eerlijkheid 
belangrijker. Daarom ben ik ook steeds 
heel open, ook over mogelijke compli-
caties. Ik loop er ook niet van weg als 
ze zich voordoen, hoewel ze je absoluut 
confronteren met jezelf en je werk. Elke 
grote complicatie is een krasje op je ziel 
en blijft je bij.”

Is passie cruciaal in uw verhaal?
“Ik denk het wel. Passie, kennis en oplei-
ding. ‘Geluk dwing je af’, zei Johan Cruijff. 
Ik heb er dan ook alles voor gedaan om 
op de beste opleidingsplaatsen terecht 
te komen. Daar krijg je ook de beste kan-
sen en die vormen je tot wie je bent.”

Daarmee komen we bij Johan Cruijff! 
“Opereren is het leukste dat er is. Voetbal 
is mijn andere grote passie met als ex-
ponent Johan Cruijff. Hij richtte ook een 
foundation op en stimuleerde jongeren 
en gehandicapten om te sporten, oa. 
door zijn Cruijff-courts. Hij was geniaal 
in z’n eenvoud. Mijn assistenten moeten 
minstens een van zijn uitspraken kennen. 
Ik las z’n boek laatst nog eens opnieuw 
omdat ik zo’n fan van hem ben.” 

“Weet je, als Ajax een grote wedstrijd 
speelt, dan koop ik weleens wat kaartjes 
en zeg ik in het operatiekwartier: ‘Jon-
gens, wie heeft er zin om straks mee 
naar Amsterdam te rijden?’ Perfecte 
ontspanning na een dagje darmen 
opereren. Dat plezier met anderen delen, 
vind ik fantastisch.”

“Mensen denken 
vaak dat darm- 
chirurgie niet 
zo’n propere 
chirurgie is."
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