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Beste lezer

Op 24 december 2010 viel “de brief” in onze bus. De 
Vlaamse Gemeenschap zet het licht op groen voor de 
tweede bouwstap van campus kennedylaan. De tweede 
bouwstap omvat 85 000 m² met 650 acute bedden. 

Begin volgend jaar starten we de bouwwerken waardoor 
al onze acute diensten “onder een dak” zullen samenwer-
ken in 2016. Campus vercruysselaan en campus loofstraat 
sluiten dan de deuren. Campus reepkaai zal onze 125 
sp-bedden blijven herbergen. Het overbrengen van deze 
bedden is gepland in bouwstap 3 (2025-2030). 

De goedkeuring van ons bouwdossier door minister  
Vandeurzen beschouwen we als een belangrijke blijk van 
vertrouwen en waardering voor de doorgedreven fusie van 
de vier Kortrijkse ziekenhuizen van weleer. In februari had-
den we bovendien een uitgebreide visitatie van de contro-
lediensten van de Vlaamse Gemeenschap met als resultaat 
een overwegend positief rapport. Intussen zijn we gestart 
met een accrediteringstraject en hopen we in de loop van 
2012 onze accreditering te halen. 

Samen met een aantal andere ziekenhuizen van het net-
werk K.U.Leuven starten we dit jaar de implementatie van 
het klinisch werkstation zoals het ontwikkeld is in Gasthuis-
berg Leuven. Deze praktijkondersteunende informaticatoe-
passing houdt heel wat mogelijkheden in om de zorg van 
de patiënten beter te coördineren en om de continuïteit 
doorheen het zorgproces met alle medewerkers beter te 
waarborgen. 

Alle ontwikkelingen in az groeninge liggen in het verleng-
de van de strategische doelstellingen die voor de komen-
de vijf jaar zijn vastgelegd. Eén strategische doelstelling is 
in dit kader toch wel in het oog springend: “az groeninge 
wenst een expertisecentrum te zijn voor vorming, opleiding 
en onderzoek”. De uitgave van Acta Groeninge is hiervan 
het levende bewijs. 

Ik dank dan ook de auteurs voor hun grote inzet en ik wens 
u veel leesgenot. 
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De dienst urologie van az groeninge heeft een lange 
ervaring op vlak van laparoscopie bij volwassenen, zowel 
voor oncologische als reconstructieve ingrepen, klassiek 
laparoscopisch en robot-geassisteerd. De subspecialisatie 
binnen de dienst laat toe om de expertise bij volwassenen 
ook te benutten voor meer complexe kinderurologische 
laparoscopie.

In de pediatrische urologie werden oorspronkelijk voor-
namelijk de orchidopexie en varicocoele behandelingen 
laparoscopisch uitgevoerd. De laatste jaren is er internati-
onaal meer en meer evolutie naar laparoscopische behan-
deling van afunctionele enkele of ontdubbelde nieren en 
laparoscopische pyeloplastie. In az groeninge werden deze 
technieken ook geïntroduceerd.

Inleiding

De dienst urologie van az groeninge heeft een jarenlange 
ervaring op het vlak van laparoscopie. Reeds in de jaren 
’90 werden een aantal ingrepen, voornamelijk op de nier, 
laparoscopisch uitgevoerd in onze dienst. Sedert de fusie 
heeft de dienst verschillende subspecialisaties verder 
uitgebouwd. De subspecialisatie in de dienst urologie laat 
toe dat elke uroloog genoeg ervaring opdoet om technisch 
meer ingewikkelde ingrepen succesvol uit te voeren met 
een minimum aan discomfort voor de patiënt.
De radicale prostatectomie voeren we sedert 2004 nog 
bijna uitsluitend laparoscopisch uit. Sinds 2007 gebruiken 
we voor deze ingreep de DaVinci S Robot. Ook cystopros-
tatectomieën en (partiële) nefrectomieën voeren we meer 
en meer uit op laparoscopische wijze en regelmatig robot-
geassisteerd.
Dr. Verleyen is gespecialiseerd in kinderurologie en re-
constructieve urologie. In de reconstructieve urologie bij 
volwassenen neemt laparoscopie reeds lang een belang-
rijke plaats in. Zo wordt een pyelo-ureterale junctiestenose 
(PUJ-stenose) laparoscopisch en frequent ook robot-ge-

assisteerd gecorrigeerd. Ook ureterreïmplantaties kun-
nen we laparoscopisch uitvoeren. Bij vrouwen kunnen we 
bekkenbodemprolaps met blaasverzakking verhelpen door 
middel van een laparoscopische (robot-geassisteerde) 
sacro-colpopexie. Bij deze ingreep gebruiken we prothese-
netjes om de geprolabeerde organen te liften naar het pro-
montorium toe. Ervaring in laparoscopie bij volwassenen is 
aangewezen om de technisch moeilijker laparoscopische 
ingrepen bij kinderen te kunnen uitvoeren.

Laparoscopie in de kinderurologie 

In de kinderurologie werden oorspronkelijk technisch 
eenvoudiger laparoscopische ingrepen toegepast, zoals 
behandeling van een varicocoele of van een abdominale 
(cryptorchiede) testis. Bij behandeling van een varicocoele 
worden de variceuze bloedvaten afgeclipt. Deze techniek 
is wel wat invasiever dan een antegrade embolisatie die in 
onze dienst meestal de voorkeur geniet. Een niet-palpabe-
le teelbal wordt bij voorkeur laparoscopisch geëxploreerd. 
Geen enkel radiologisch onderzoek heeft dezelfde sensiti-
viteit en specificiteit. Echografie heeft een lage sensitiviteit, 
bij CT-scan is er een vrij hoge stralenbelasting en voor een 
NMR moet het kind onder narcose. Enkel met laparoscopie 
kan men vaststellen of het gaat om een blind eindigende 
ductus deferens, een atrofe testis of een cryptorchiede nog 
waardevolle testis. Tegelijk kan ook een chirurgische be-
handeling gebeuren. Zonodig kan, indien de bloedvaten te 
kort zijn om de testis in één tijd naar scrotaal te brengen, in 
een eerste tijd een Fowler-Stephens-operatie gebeuren. De 
arteria testicularis wordt dan geclipt, samen met de vene. 
De testis moet dan overleven op de art. en v. ductus defe-
rentii. Deze bloedvaten ontwikkelen verder. In een tweede 
tijd, na minimum 6 maanden, kan de teelbal dan naar 
scrotaal worden gebracht, gesteeld op de ductus. Indien 
de testis onvoldoende ontwikkeld is, wordt een orchidecto-
mie uitgevoerd. Deze cryptorchiede testes hebben immers 
meer kans op ontaarding en kunnen soms antistoffen doen 
ontstaan die de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden.

Urologische laparoscopie  
bij kinderen
dr. Pieter Verleyen
dienst urologie az groeninge
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Naarmate de ervaring in de urologische laparoscopie bij  
volwassenen toenam, werden ook meer ingewikkelde 
procedures bij  kinderen mogelij k. Zeker ook door het 
steeds fi jner worden van het instrumentarium. Zo is het 
endoscopisch zicht nu even goed door een optiek van 5 
mm als door de oorspronkelij ke optieken van 10 mm. De 
pediatrische instrumenten kunnen door zeer fi jne laparo-
scopie-poorten van 3 mm worden ingebracht en zij n goed 
manipuleerbaar. Ingrepen op de nier kunnen gebeuren 
met een insnede van 5 mm in de navel en 3 andere kleine 
insnedes van 3 tot 5 mm. (En een kleine insnede onder de 
bikinilij n i.g.v. wegname van de nier.)

Bij  een klassieke open nieroperatie is een lumbotomie de 
standaardincisie. Dit is een vrij  grote pij nlij ke insnede op 
een opvallende plaats met meer esthetisch nadeel dan bij v. 
een suprapubische Pfannenstiel-insnede. Laparoscopie 
heeft hier het grote voordeel dat we een onesthetische 
pij nlij ke insnede vermij den.  

Daarom worden voornamelij k ingrepen op de hogere uri-
naire tractus meer en meer laparoscopisch uitgevoerd. Stu-
dies tonen aan dat een nefr(o-ureter-)ectomie, een hemine-
frectomie en een pyeloplastie ook bij  erg jonge kinderen 
(tot onder de leeftij d van één jaar) technisch uitvoerbaar 
zij n met resultaten analoog aan een open ingreep (1,2,3). 

Een pyeloplastie wordt uitgevoerd wanneer er een PUJ-
stenose bestaat met belangrij ke (toenemende) uitzetting 
van het pyelon, recidiverende infecties en bij  vermindering 

van de differentiële nierfunctie van meer dan 10% (bij  
MAG3- of DMSA-nierscintigrafi e). Indien de nierfunctie 
minder dan 20% bedraagt, kan deze nier meestal niet meer 
gespaard worden en wordt een nefrectomie uitgevoerd. 
Ook bij  hooggradige vesico-ureterale refl ux (VUR) in een 
afunctionele nier is een nefrectomie aangewezen. Er kan 
ook hooggradige refl ux bestaan in een ontdubbelde 
(duplex-) nier of een belangrij ke stenose waardoor een 
helft van de duplexnier afunctioneel wordt. In dat geval 
moet een heminefrectomie worden uitgevoerd. Wanneer 
er VUR bestaat, moet de ureter mee worden weggenomen. 
Soms eindigt een ureter ectoop in de blaashals of urethra 
en wordt dan een kleine Pfannenstiel-insnede gemaakt om 
de distale ureter (die mogelij k eindigt in een ureterocoele) 
te kunnen verwij deren. Chronisch recidiverende infecties 
kunnen deze ingrepen bemoeilij ken.

Een recente studie van Garcia-Aparicio (1) toont aan dat 
een heminefro-ureterectomie laparoscopisch een kortere 
opname vergt en beter cosmetisch resultaat heeft dan de 
open ingreep met even goede resultaten. Schneider be-
schrij ft goede resultaten van heminefrectomie bij  kinderen 
jonger dan 2 jaar (2). In een grote serie van Fuchs worden 
3 types laparoscopische ingrepen bij  kinderen jonger dan 
1 jaar geëvalueerd: pyeloplastie, heminefro-ureterectomie 
en nefrectomie. Deze ingrepen zij n technisch moeilij k maar 
kunnen uitgevoerd worden met excellente resultaten (3).
Men kan deze ingrepen transperitoneaal uitvoeren. In 
dat geval komt men in de retroperitoneale ruimte door 
het colon los te maken lateraal en om te klappen naar 
mediaal. Transperitoneale laparoscopie is bij  erg jonge 

Fig. 1: Laparoscopische nefrectomie, dr. Verleyen en 
dr. Lesage.

Fig. 2: Installatie jongen van 1 jaar voor laparosco-
pische nefrectomie van een afunctionele nier ten 
gevolge van PUJ-stenose.

Fig. 3: CT-beeld van een hoefi jzernier met PUJ-steno-
se links bij  een 4-jarige jongen.
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kinderen voor een aantal auteurs te verkiezen boven de 
retroperitoneoscopie, wegens meer werkruimte, een meer 
ergonomische manier van opereren, betere visualisatie van 
overkruisende bloedvaten bij  PUJ-stenose, minder kans 
op conversie en een kortere operatietij d (2, 4). De retrope-
ritoneale toegangsweg is analoog aan de benadering bij  
een lumbotomie waarbij  direct de retroperitoneale ruimte 
wordt opgezocht. Men voerde in sommige centra de retro-
peritoneoscopische pyeloplastie robot-geassisteerd uit (5). 
Nadeel van deze techniek is dat de robot-poorten toch een 
diameter van 8 en 12 mm hebben.

In het algemeen hebben de complicaties die worden 
beschreven, te maken met infecties, stentproblemen en 
restenose door fi brose van de PUJ. Deze complicaties 
zij n analoog aan wat men aantreft bij  de klassieke open 
ingrepen. Bij  een pyeloplastie wordt een Dubbel J (DJ-) 
ureterstent geplaatst of een nefrostomie die tot voorbij  de 
pyelo-ureterale anastomose in de ureter gaat. Bij  kleine 
kinderen onder de 3 jaar kan het moeilij k zij n om dergelij ke 
stents te plaatsen wegens het nauwe kaliber van de ureter. 
Er kan migratie van de stents optreden met soms urinelek-
kage tot gevolg.

Een ureter-reïmplantatie voor VUR kan laparoscopisch 
(eventueel robot-geassisteerd)  uitgevoerd worden (6,7), 
maar is technisch moeilij ker wegens weinig ruimte in de 
blaas en moeilij ke manipulatie van de dunne blaaswand. 
Het voordeel van de incisies ten opzichte van een kleine 
Pfannenstiel is ook minder overtuigend.

Laparoscopische kinderurologie 
in az groeninge

Sedert de fusie werd de kinderurologie verder uitgebouwd 
in az groeninge. Ontwikkelen van klinische zorgpaden, in 
samenwerking met pediaters en anesthesisten, leidde tot 
kortere ziekenhuisopnames en meer comfort voor patiën-
ten bij  ingrepen zoals hypospadie-reconstructie, ureter-
reïmplantatie en pyeloplastie. Voor specifi eke kinderurolo-
gische ingrepen bouwden we een samenwerking uit met 
de urologen van omliggende ziekenhuizen (Moeskroen, 
Waregem en Roeselare Stedelij k Ziekenhuis).
Bovendien investeren we in minimaal invasieve technieken 
zoals cystoscopie met klepresectie, ureteroscopie en lapa-
roscopie bij  kinderen.
Hieronder bespreken we enkele type-voorbeelden van 
uitgevoerde kij koperaties. Figuur 1 toont de installatie in 
de zaal tij dens een laparoscopische nefrectomie bij  een 1 
jaar oud patientje. Op fi guur 2 is te zien hoe deze patiënt 
op de operatietafel werd geïnstalleerd. Aandachtspunten 
zij n o.a.: voldoende padding van de mogelij ke drukpunten 
en voldoende warm houden door middel van afdekken van 
het hoofd en verwarming met ‘Bair Hugger’, warmelucht-
matras. 
Figuur 3 is een CT-beeld van een PUJ-stenose in een hoef-
ij zernier bij  een 4 jaar oude jongen. De laparoscopiepoor-
ten van 3 en 5 mm voor de laparoscopische pyeloplastie 

Fig. 4: Poorten van 3 en 5 mm bij  laparoscopische pyeloplastie.

Fig. 6: Pyeloplastie van een hoefi jzernier: anastomose ureter-
pyelon. DJ stent zichtbaar in pyelon.

Fig. 5: Laparoscopische pyeloplastie van hoefi jzernier links.
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zij n gefotografeerd op fi guur 4. Figuur 5 toont hoe deze 
stenose er peroperatief uitziet: er is een sterk opgeblazen 
pyelon. De DJ-stent werd voor de laparoscopische fase 
cystoscopisch retrograad opgevoerd. De DJ is nog net 
zichtbaar op fi guur 6 waar de anastomose tussen de breed 
gespatuleerde ureter en het pyelon bij na voleindigd is.
Figuur 7 toont een retrograde ureterografi e bij  een meisje 
van 1 jaar oud met recidiverende pyelonefritis. Er werd 
cystoscopisch een uretercatheter opgevoerd in de beide 
ureters van het volledig ontdubbelde systeem rechts: de 
onderpoolsureter vertoonde hooggradige VUR op een 
voorgaande cystografi e. De bovenpoolsureter eindigt in 
een uitgezette distale ureter (ureterocoele) die boven-
dien ectoop uitmondt in de blaashals-proximale urethra. 
Bij  nierscintigrafi e bleek het te gaan om een afunctionele 
duplexnier rechts. Er werd daarom een totale nefro-urete-
rectomie rechts uitgevoerd met resectie van de dubbele 
nier en beide ureters. De bovenpoolsureter mondt steeds 
distaal uit, hier in een ectope ureterocoele t.h.v. de blaas-
hals. De ureterocoele werd zorgvuldig gereseceerd met 
sparen van het sfi nctercomplex. Nier en ureters werden via 
deze kleine Pfannenstiel-incisie verwij derd. Het postopera-
tief resultaat is te zien op fi guur 8.

Toekomst

Het lij dt geen twij fel dat de klassieke en de robot-geassis-
teerde laparoscopie zich verder zal ontwikkelen. Momen-
teel kunnen reeds bepaalde ingrepen bij  volwassenen 
via 1 poort  of via natuurlij ke openingen zoals maag of 
vagina worden uitgevoerd om uitwendige littekens tot een 
minimum te beperken (LESS: Laparo-Endoscopic Single 
Site Surgery; NOTES: Natural Orifi ce Trans-Endoluminal 
Surgery). Deze technieken zij n echter nog experimenteel 
en het is niet duidelij k of er echt voordelen zij n voor de pa-
tiënt. Het valt te verwachten dat de instrumenten van de Da 
Vinci Robot fi jner zullen worden, zodat ook met een optiek 
van 5 mm een 3D-highdefi nitionbeeld mogelij k wordt en 
dat de robotinstrumenten door poorten van 3 mm gebruikt 
kunnen worden.
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Fig. 7: Retrograde ureterografi e: 1-jarig meisje met afunctionele 
duplexnier rechts: Hooggradige VUR in bovenpool en ectope 
uitmonding van onderpool in ureterocoele in blaashals.

Fig. 8: Operatielittekens 1 maand na laparoscopische nefro-ure-
terectomie bij  1-jarig meisje met afunctionele duplexnier rechts 
en ectope ureter met ureterocoele in blaashals, gereseceerd 
via mini-Pfannenstiel incisie.
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Vorig jaar kochten az groeninge en de dienst neurochirur-
gie als één van de drie eerste centra in België de O-arm 
en neuronavigatie aan. Sinds oktober 2010 is het systeem 
operationeel en wordt het al systematisch gebruikt. Op 
deze manier wensen de dienst neurochirurgie en az groe-
ninge de nieuwste ontwikkelingen in de neurochirurgie te 
volgen en kwalitatief hoogstaande geneeskunde te bedrij -
ven. In dit artikel geven we graag wat meer uitleg over het 
hoe en waarom van dit instrumentarium.

Inleiding

De wervelzuilchirurgie heeft de laatste decennia belang-
rij ke evoluties gekend.  Enerzij ds was er de evolutie van 
puur decompressieve technieken, over fusieoperaties naar 
dynamische technieken met onder andere de discuspro-
these. Anderzij ds was er de evolutie van de zwaar invasieve 
technieken naar de minimaal invasieve operaties met 
beperkte toegangsweg en minimale weefselschade, maar 
met hetzelfde doel. 
Deze evoluties zij n echter maar mogelij k geweest dankzij  
onder andere de ontwikkeling van adequate peroperatieve 
beeldvorming naast het invoeren van de operatiemicro-
scoop.  Vóór de periode van peroperatieve radioscopie 
(C-boog) diende men grote incisies te maken om zo ana-
tomisch te kunnen tellen op welk niveau men juist moest 
opereren. Dankzij  de peroperatieve radio-
scopie is het ook mogelij k geworden nieuwe 
technieken te introduceren zoals het plaatsen 
van pedikelschroeven bij  fusieoperaties van 
de wervelkolom. Het nadeel van de klassieke 
C-boog is echter dat men slechts een tweedi-
mensionaal beeld krij gt. Ook het veranderen 
van een antero-posterior projectie naar een la-
terale is tij dens een ingreep dikwij ls omslach-
tig en brengt ook risico’s naar steriliteit mee. 
Men heeft ook aangetoond dat de positie 
van de zo geplaatste schroeven in een hoog 

percentage van de gevallen niet ideaal is, en in de ergste 
gevallen aanleiding kan geven tot zenuwschade. Zeker bij  
minimaal invasieve technieken, waar men de anatomische 
structuren niet rechtstreeks kan zien, maar louter op de 
2D-beelden moet voortgaan, kan dit wel eens problemen 
scheppen. 
Met de ontwikkeling van de O-arm gecombineerd met 
neuronavigatie kan men een grotere veiligheid inbouwen 
in alle operaties aan de wervelzuil waarbij  er vreemd mate-
riaal dient ingeplant te worden, zowel cervicaal, dorsaal als 
lumbaal. 

De O-arm

De O-arm volgt het principe van de CT-scan. Over 360° 
worden beelden gemaakt die dan verwerkt worden tot 
driedimensionale beelden. Het voordeel t.o.v. een gewone 
CT-scan is dat het een mobiel toestel is en dus gemakkelij k 
verplaatst kan worden. Met het toestel kunnen we zowel 
2D- als 3D-beelden maken. De positie van het toestel 
tij dens het nemen van de beelden kan in het geheugen 
opgeslagen worden zodat met een eenvoudige druk op 
een knop de O-arm terugkeert naar de gewenste positie. 
Hierdoor moeten we minder manipulaties uitvoeren en 
krij gen we steeds exact dezelfde invalshoek.  

Rugchirurgie in de 
21ste eeuw: de O-arm
dr. Luc Fidlers 
dienst neurochirurgie az groeninge

Fig. 2: De O-arm in open toestand Fig. 1: De O-arm in gesloten toestand 
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Neuronavigatie
 
Navigeren betekent zij n weg vinden. Het neuronavigatie-
systeem is een techniek waarmee de neurochirurg als het 
ware in de hersenen en wervelzuil kan navigeren. Dit na-
vigatiesysteem laat de neurochirurg toe op ieder moment 
tij dens de operatie zeer precies te bepalen waar hij  zich in 
het hoofd of t.h.v. de wervelzuil bevindt. Een navigatiesys-
teem bestaat uit twee delen: een computer die de beel-
den en informatie verwerkt en twee infraroodcamera’s die 
instrumenten in de ruimte herkennen (Fig. 3).  

Op deze instrumenten zij n balletjes aangebracht die de 
uitgestuurde infrarode signalen weerkaatsen zodat de 
camera’s deze kunnen “zien” (Fig. 6 en 7). Hoe gaat dit in 
de praktij k in zij n werk? Eerst wordt tij dens de ingreep een 
referentiekader waarop de “balletjes” zij n bevestigd, aan 
de patiënt vastgemaakt, zo dicht mogelij k bij  de opera-
tiestreek. Dit kan bij  een rugoperatie  t.h.v. een processus 
spinosus of in de crista iliaca (Fig. 4 en 5) zij n. Op deze 
manier weet de computer steeds waar de patiënt zich in 
de ruimte bevindt. Vervolgens nemen we met de O-arm 
een driedimensionaal beeld van de operatiestreek (Fig. 8 
en 13). (Hierbij  is er slechts één persoon in de operatiezaal, 
die het toestel bedient vanachter een loden scherm). Ook 
op de O-arm zij n er referentiepunten die herkend worden 
door de navigatie zodat de computer de relatie tussen de 
gemaakte beelden en het referentiekader op de patiënt 
kan maken (Fig. 4). De gemaakte CT-beelden worden dan 
naar het werkstation van de navigatie doorgestuurd. Nu 
kunnen we beginnen navigeren. De verschillende geleide 
instrumenten worden thans zichtbaar op het computer-
scherm zodat we steeds hun positie in de ruimte t.o.v. de 
anatomische structuren kunnen zien. Eén van de grote 
voordelen van het gebruik van de O-arm met navigatie is 
dat we tij dens de ingreep, na het nemen van de 3D-beel-
den, geen radiografi sche beelden meer hoeven te nemen, 
wat een belangrij ke vermindering van de stralendosis 
betekent. We werken enkel verder op de beelden die in de 
computer zij n opgeslagen. 

Aan het einde van de ingreep kunnen we nieuwe opnamen 
maken om de correcte positie van het osteosynthesemate-
riaal te controleren. Eventueel kunnen we tij dens dezelfde  
ingreep nog correcties uitvoeren, mocht dit nodig zij n. Op 
die manier vermij den we heringrepen later. 

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1: discusprothese lumbaal

Een eerste casus is het plaatsen van een discusprothese 
onder navigatie. Deze ingreep gebeurt via een anterieure 
retroperitoneale weg, de patiënt ligt dus op de rug. De 
dienst neurochirurgie van az groeninge was één van de 
eerste centra in Europa en het eerste centrum in België dat 
deze ingreep onder navigatie uitvoerde. De voordelen zij n 
dat we de prothese exact in het midden van de tussenwer-
velruimte kunnen plaatsen met vrij waren van het spinale 
kanaal en dat we tij dens de ganse procedure, na het ne-
men van de 3D-beelden, geen radioscopie meer moeten 
gebruiken.

Fig. 3: Links de compu-
ter met beeldscherm 
met daarop de arm 
met de infraroodca-
mera’s. (blauwe pij l) 
Rechts een extra groot 
scherm dat 
gebruikt wordt tij dens 
de ingreep. 

Fig. 4: Het referentiekader is geplaatst in de linker crista iliaca. Nu 
kunnen de 3D-beelden gemaakt worden. Blauwe pij l: referentie-
punten herkend door de infraroodcamera’s.

Fig. 5: Het referentiekader met de balletjes is hier duidelij k zicht-
baar (blauwe pij l). De discectomie wordt uitgevoerd.
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Besluit

De meest recente ontwikkelingen in de rugchirurgie met 
het gebruik van de O-arm en neuronavigatie leiden tot 
een veiliger en accuratere chirurgie. Dankzij  dit instru-
mentarium kunnen we op driedimensionale beelden de 
exacte positie van de te inplanteren materialen bepalen 
en peroperatief geleiden. 

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 6: Eén van de instrumenten om de dekplaten voor te bereiden 
alvorens de prothese te plaatsen. Ook hier zij n de referentiebal-
letjes gemonteerd.

Fig. 7: Het instrument wordt in de tussenwervelruimte aangebracht 
en op het computerscherm kunnen we de exacte positie volgen.

Fig. 8: Beelden gemaakt met de O-arm.  Op de computer kunnnen 
we reeds een simulatie uitvoeren om de juiste grootte en positie 
van de prothese te bepalen. Tij dens het plaatsen van de prothese 
kunnen we de positie volgen op het scherm. 

Fig. 9: Beelden gemaakt na het plaatsen van de prothese die een 
perfecte locatie van de prothese tonen. 

Fig. 10: 3D-beeld van de prothese dat we op de console van de 
O-arm 360° rondom rond kunnen bekij ken. 
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Voorbeeld 2: Posterieure fusie cervicaal 
met laterale massiefschroeven in C3 en 
C4 en pedikelschroeven in C2

Op cervicaal niveau is het plaatsen van pedikelschroe-
ven in C2 een nog delicatere zaak gezien de zeer 
beperkte afmetingen van de pedikels en de nabij heid 
van de a. vertebralis en de zenuwwortels. Met neurona-
vigatie kunnen we deze structuren perfect vermij den.

 

Voorbeeld 3: Plaatsen van pedikel-
schroeven bij  een lumbale fusieoperatie 

De grote voordelen zij n:
• Peroperatief driedimensionaal beeld.
• Geringere stralenbelasting door éénmalige acquisitie bij  

het begin van de ingreep.
• Ingreep mogelij k zonder directe visualisatie van de ana-

tomische structuren zodat we minimaal invasief kunnen 
werken, wat aanleiding geeft tot minder weefselschade.

• Tij dens de ingreep kunnen we al scannografi sche 
beelden maken om de juiste positie van het osteosyn-
thesemateriaal te controleren, wat latere heringrepen 
voorkomt.

Fig. 11: Beeld van de laterale massief-schroeven. 
Blauwe pij l: a. vertebralis

Fig. 12: 3D-beeld na het plaatsen van de schroeven. Bemerk 
ook het referentiekader gemonteerd op de processus 
spinosus van C2.

Fig. 13: De dikke blauwe lij n is het instrument dat we in de 
pedikel plaatsen. We kunnen de positie exact volgen in de 
drie dimensies. 

Fig. 14: Plaatsen van de pedikelschroeven onder navigatie.
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Sinds een tiental jaren zien we de term “PCR” vaak opdui-
ken in de medische literatuur, alsook op de aanvraagfor-
mulieren van laboratoria. PCR of nucleïnezuur amplificatie-
technieken (NAT) zijn moleculaire technieken. Wat houden 
deze technieken in, wat zijn de voor- en nadelen? En wat is 
de evolutie op dit vlak binnen az groeninge?

Inleiding

Toen de bioloog James D. Watson en de natuurkundige 
Francis Crick in 1953 de dubbele helixstructuur van het 
DNA ontsluierden en een model voor de replicatie van 
DNA voorstelden, een prestatie waarvoor zij in 1962 de No-
belprijs voor fysiologie of geneeskunde ontvingen, konden 
zij niet voorzien welke impact hun onderzoek op de ge-
neeskunde zou hebben. Dat DNA, desoxyribonucleïnezuur, 
de drager is van erfelijke informatie, was reeds gekend 
sinds het klassieke experiment uit 1944 met pneumokok-
ken van de arts Oswald Avery met zijn collega’s Colin  
MacLeod en Maclyn McCartey. Het onderzoek op DNA 
bleef evenwel gehinderd door de moeilijkheid om een 
specifieke DNA-sequentie aan te tonen te midden van die 
massa aan DNA die in een cel aanwezig is. Er bestonden 
technieken, zoals radioactieve Southern blotting, maar 
deze waren erg omslachtig en minder gevoelig. Het duur-
de tot 1983 vooraleer in deze situatie verandering kwam. 
Toen bedacht de scheikundige Kary Mullis 

Deze techniek betekende een ware revolutie op het gebied 
van de biochemie, moleculaire biologie en geneeskunde. 
Hij ontving hiervoor dan ook de Nobelprijs voor de schei-
kunde in 1993. PCR betekende als techniek niet alleen een 
doorbraak voor het wetenschappelijke onderzoek als dus-
danig, maar ook voor de klinische laboratoriumdiagnostiek. 
De weg naar de moleculaire diagnostiek lag open. 

Historiek

In België werd de introductie van moleculaire diagnos-
tiek in de klinische laboratoria gecompliceerd door de 
wetgever. De specifieke vereisten inzake infrastructuur, 
apparatuur en reagentia, maken moleculaire testen immers 
kostelijk. Bevreesd voor stijgende kosten werd het uitvoe-
ren van moleculaire testen door het RIZIV beperkt tot be-
paalde centra, een unieke situatie binnen Europa. Hiertoe 
werden in 1998 bij KB de Centra voor Moleculaire Diagnos-
tiek (CMD) opgericht, die een apart budget toegewezen 
kregen. Bijgevolg waren de meeste moleculaire testen de 
facto niet toegankelijk voor andere klinische laboratoria. 
Er kwam pas verandering in deze situatie na een uitspraak 
van de Raad van State in 2005, die de CMD-regelgeving 
opblies, alsook na een rapport van het Federaal Kenniscen-
trum inzake de CMD’s, waarin o.a. werd gewezen op de be-
perkte kwaliteitsgarantie bij het uitvoeren van deze mole-
culaire testen in deze centra. Het RIZIV gooide het roer om, 
met de publicatie van de artikels 33bis in 2007 en 24bis in 
2008. Deze artikels voorzien in de terugbetaling van een 
beperkt aantal moleculaire testen met bewezen klinisch nut 
in de hematologische oncologie respectievelijk de micro-
biologie, uitgevoerd door klinische laboratoria. In 2009 
werd deze lijst aangevuld met de moleculaire detectie van 
het humaan papillomavirus. Een belangrijke voorwaarde 
werd echter opgelegd aan de uitvoerende laboratoria. Zij 
dienen hun technische competentie en kwaliteit ter zake te 
bewijzen. Dit vereist een ISO 15189-accreditatie van deze 
laboratoria. 

In az groeninge startten we met moleculaire testen in 2002. 
Het betrof een samenwerking van het klinisch laboratorium 
en het laboratorium pathologische anatomie. Aanvanke-
lijk werden de analyses uitgevoerd op campus reepkaai. 
In 2010 verhuisde het moleculaire laboratorium naar een 
nieuwe infrastructuur op campus kennedylaan. De eerste 
test die werd opgestart, was de detectie van HLA-B27 
DNA, ter vervanging van de antigenische bepaling met de 
flowcytometer. Er werd geopteerd om vooral de microbio-
logische moleculaire diagnostiek verder te ontwikkelen, en 

Moleculaire diagnostiek  
in het laboratorium

dr. Michael Boudewijns 
klinisch laboratorium az groeninge

de polymerase kettingreactie (polymerase 
chain reaction, PCR), een techniek die het 
mogelijk maakt om een specifiek stukje 
DNA tot een miljoen keer te vermenig- 
vuldigen.
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inzake hematologische oncologische diagnostiek met an-
dere centra samen te werken. Zo worden in het moleculaire 
laboratorium momenteel Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae en hoogrisicotypes van humaan papillomavi-
rus opgespoord op urogenitale afnamen, hepatitis B-virus 
en hepatitis C-virus opgespoord en gekwantifi ceerd in 
bloed, en herpes simplex virus type 1 en 2, varicella zoster 
virus en enterovirussen opgespoord in lumbaal vocht. 
Daarnaast ondersteunt het moleculaire laboratorium het 
routine bacteriologisch laboratorium. Dit gebeurt door 
confi rmatie van bepaalde resistentiemechanismen, zoals 
de detectie van het mecA gen bij  MRSA-stammen, als-
ook bevestiging van species identifi caties door 16S rRNA 
genbepalingen op bacteriële isolaten. Tot slot gebeurt de 
detectie van hemochromatose-, factor V Leiden- en factor 
II G20210A-genmutaties op bloed, alsook de detectie van 
HER2 genamplifi catie op weefselcoupes. In 2009 behaal-
den we voor deze testen een ISO 15189-accreditatie. 

De PCR-techniek

De PCR-techniek is gebaseerd op het principe waardoor in 
de natuur de replicatie van het DNA bij  celdeling plaats-
vindt. Vooreerst wordt het dubbelstrengig DNA gedenatu-
reerd, zodat de twee DNA-strengen van elkaar loskomen. 
Vervolgens worden de reactiecondities aangepast zodat de 
primers aan het DNA binden. Primers zij n enkelstrengige 
oligonucleotiden, die de te amplifi ceren DNA-sequentie 
afbakenen. We werken steeds met primerparen, waarbij  
een eerste complementair is aan het begin van de spe-
cifi eke sequentie op de ene DNA-streng en een tweede 
complementair aan het einde van deze sequentie op de 
andere streng. Primers dienen als aanzet om de synthese 

van een nieuwe, complementaire DNA-streng door een 
thermostabiel polymerase enzyme mogelij k te maken. 
De elongatie van het targetfragment gebeurt dan door 
dit polymerase, waarbij  de originele streng als matrij s 
dient. Bij  PCR wordt deze cyclus van denaturatie, binding 
en elongatie zo’n veertig keer herhaald. Bij  iedere cyclus 
verdubbelt theoretisch de hoeveelheid van de targetse-
quentie. Onder ideale omstandigheden is er aldus sprake 
van een exponentiële vermeerdering van het target-DNA. 
Aangezien elk van de drie stappen in de PCR-cyclus een 
verschillende temperatuur vereist, maken we gebruik van 
een thermocycler, waarin deze opeenvolgende reacties 
geautomatiseerd kunnen verlopen. De PCR-reactie zelf 
verloopt in een micro-epje waarin een kleine hoeveelheid 
staal dat het target bevat, is samengevoegd met een buffer, 
de primers, het taq-polymerase, MgCl2 als cofactor en de 
vier types deoxynucleotides (dNTP’s) als bouwstenen voor 
de DNA-streng.

Op analoge wij ze kan ook RNA geamplifi ceerd worden. 
Er dient wel een omweg gemaakt te worden, waarbij  
RNA eerst omgezet wordt naar cDNA met behulp van het 
enzyme reverse transcriptase, vooraleer de eigenlij ke PCR 
gebeurt. We spreken in dit kader over reverse transriptase 
PCR (RT-PCR).

Naast de klassieke PCR-techniek zij n talrij ke andere tech-
nieken bedacht om DNA of RNA te detecteren. Enkele 
voorbeelden zij n de nucleic acid sequence based amplif-
cation techniek (NASBA), de loop-mediated isothermal 
amplifi cation techniek (LAMP), de hybrid capture techniek 
en de branched DNA techniek (bDNA). Het betreft telkens 
technieken die steunen op signaal- of targetamplifi catie. 
Toch blij ft de PCR-techniek omwille van zij n toegankelij k-
heid en eenvoud de meest populaire techniek. 

Fig. 1: Het resultaat van een PCR-run voor mecA (middenste 
bandje) op agarose gel. 

Fig. 2: Resultaat van realtime-PCR voor Chlamydia trachomatis.
Verschillende curven komen op in het FAM-kanaal, wij -
zende op de specifi eke amplifi catie van het target.

Fig. 3: Deel van het elektropherogram bij  sequentie analyse van 
het 16S rRNA gen op een bacterieel isolaat.

fi g 1

fi g 3

fi g 2
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In de praktij k houdt het uitvoeren van een PCR verschillen-
de stappen in. Het omhelst buiten de eigenlij ke PCR-ampli-
fi catie in een thermocycler, ook een pre-PCR en een post-
PCR-stap. De pre-PCR-stap houdt de staalvoorbereiding en 
de extractie van nucleïnezuren in. De post-PCR-stap houdt 
de detectie in van het geamplifi ceerde DNA. Deze detectie 
kan op verschillende manieren gebeuren. Bij  conventionele 
PCR maakt men gebruik van elektroforese op een agarose 
gel. Hierbij  worden de DNA-fragmenten gescheiden op 
basis van hun grootte. De fragmenten worden zichtbaar 
gemaakt onder UV-licht na kleuring met ethidiumbromide, 
een intercalerende kleurstof. Een basenparenladder geeft 
een indicatie van de grootte van het fragment. 

Hoewel gelelektroforese als detectiemethode nog steeds 
toepassing kent, heeft de voorbij e jaren een andere me-
thode, met name de realtime-PCR, sterk aan populariteit 
gewonnen. Bij  realtime-PCR zij n de amplifi catie en detectie 
geïncorporeerd in één toestel. Meer bepaald wordt tij dens 
het amplifi catieproces een fl uorescentiesignaal gemeten 
onder invloed van de vorming van geamplifi ceerd DNA. 

Dit heeft een vereenvoudiging en versnelling van het 
detectieproces als voordeel. Het grootste voordeel ten 
opzichte van de conventionele PCR is dat deze methode 
een accurate kwantifi catie van de initiële hoeveelheid van 
het target-DNA mogelij k maakt. Er bestaat immers een 
directe relatie tussen de PCR-cyclus waarin het signaal 
voor het eerst waarneembaar is en de hoeveelheid input 
target-DNA. Voor de signaaldetectie kan gebruik gemaakt 
worden van een intercalerende kleurstof, zoals SYBR green, 
maar meestal wordt gebruik gemaakt van probes die met 
een fl uorochroom gelabeld zij n. Ook hier bestaan talrij ke 
varianten aan types van probes, waaronder Taqman-
probes, Scorpion-probes en molecular beacons.

Een andere analysetechniek is de DNA-sequentiebepaling. 
Hierbij  wordt de volgorde aan nucleotiden bepaald van 
een enkelstrengige DNA-molecule, wat karakteristiek is 
voor de DNA-sequentie. Dit kan nuttig zij n. Voor deze 
toepassing wordt een PCR gevolgd door een sequen-
tiereactie. Meestal gebeurt deze reactie via de methode 
van Sanger, waarbij  men gebruik maakt van fl uorescent 

Fig 4: Detail van het pre-PCR-lokaal met extractie-
automaat

Fig 5: Detail van het PCR-lokaal met real time PCR 
apparatuur

Fig 6: Detail van het post-PCR-lokaal met sequen-
cer en conventionele thermocycler

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6



acta groeninge • 15

gemerkte dideoxynucleotiden (ddNTP’s). Deze verschillen 
van de gewone dNTP’s doordat ze bij inbouw verdere ver-
lenging van de DNA-streng onmogelijk maken. Zo wordt 
een mengsel van fluorescent gemerkte polynucleotiden 
van verschillende lengte bekomen. Deze polynucleotiden 
worden vervolgens gescheiden op basis van hun grootte 
door middel van capillaire elektroforese in een polymeer-
matrix. Tijdens de elektroforese registreert een monitor 
de fluorescentiesignalen, die worden weergegeven als 
intensiteitspieken in vier kleuren voor de vier types ddNTP, 
waaruit de sequentie afgeleid kan worden. 

Een tweesnijdend zwaard
Uit het bovenstaande mag blijken dat PCR een bijzonder 
krachtige techniek is. We denken hierbij in het bijzonder 
aan de grote gevoeligheid, die een gevolg is van het feit 
dat van een targetsequentie minstens een miljoen kopieën 
gemaakt kunnen worden. Deze hoge gevoeligheid heeft 
ook een keerzijde, in die zin dat PCR zeer gevoelig is aan 
contaminatie, en dus kwetsbaar is voor vals positieve 
resultaten. Deze contaminatie kan twee bronnen hebben. 
Enerzijds kan er tijdens de voorbereidende manipulaties 
van patiëntenstalen kruisbesmetting tussen stalen optre-
den. Zelfs indien deze minimaal van aard is, kan het vol-
doende zijn om te resulteren in een vals positief resultaat. 
Anderzijds is er de mogelijkheid dat stalen besmet worden 
vanuit de omgeving, in het bijzonder door geamplificeerde 
PCR-producten. Dit is de belangrijkste potentiële bron van 
contaminatie, aangezien deze producten tijdens de PCR in 
zeer grote hoeveelheden gevormd worden, en een zekere 
verspreiding in de omgeving tijdens de post-PCR-manipu-
laties onvermijdbaar is. Zo kan het openen van een epje na 
PCR al voldoende zijn opdat PCR-producten zich via aëro-
sols gaan verspreiden. Bijgevolg is het in een moleculair 
laboratorium een belangrijke taak om deze risico’s op con-
taminatie te minimaliseren. Dit vraagt bijzondere vereisten 
naar infrastructuur en organisatie. Een belangrijk principe is 
de ruimtelijke scheiding van de verschillende stappen van 
het PCR-proces, alsook het gebruik van specifiek toegewe-
zen materiaal. Verder dienen tijdens de uitvoering van de 
testen voldoende controles meegenomen te worden om 
het optreden van contaminatie te monitoren. Realtime-PCR 
is als techniek minder kwetsbaar voor contaminatie door 
geamplificeerde producten, aangezien de epjes na amplifi-
catie gesloten blijven. 

Niet alleen vals positieve resultaten vormen een valkuil, ook 
het voorkomen van vals negatieve resultaten is een aan-
dachtspunt in het moleculaire laboratorium. Vooreerst is 
er het punt van de stabiliteit van het target-DNA of RNA in 
het patiëntenstaal. Onder invloed van DNAses en RNAses 
uit cellen aanwezig in het staal kan het target afgebroken 
worden. Verder is de extractie van nucleïnezuren tijdens 
de pre-PCR ook gevoelig aan contaminatie met DNAses 
en RNAses vanuit de omgeving, bv. van de handen van de 
laborant. Andere mogelijke oorzaken van vals negatieve re-
sultaten zijn de aanwezigheid van inhiberende stoffen, bijv. 
hemoglobine, of een niet goed verlopende PCR, wat een 

intrinsiek gevolg is van de technische complexiteit van dit 
proces. Ook dit vraagt bijzondere eisen voor de organisatie 
en het gebruik van adequate controles tijdens het ganse 
proces. Er dient steeds bijzondere aandacht te gaan naar 
kwaliteitsbewaking van de preanalytische fase vanaf de 
staalafname. 

PCR in de microbiologie 

Het gebruik van moleculaire technieken kan grote voor-
delen bieden bij de microbiologische diagnostiek. In de 
bacteriologie is de kweek de meest toegepaste diagnos-
tische methode, reeds sinds de tijd van Pasteur en Koch. 
Een nadeel van deze methode is echter dat een aantal 
pathogenen niet of moeilijk kweekbaar zijn. Hier kunnen 
moleculaire technieken een oplossing bieden. Een con-
creet voorbeeld is de detectie van Chlamydia trachoma-
tis. Waar vroeger een bewerkelijke en minder gevoelige 
kweekmethode gebruikt werd, heeft realtime-PCR een 
snellere en accuratere diagnostiek mogelijk gemaakt. Dit 
geldt nog meer voor de virologie, waar directe diagnostiek 
in de vorm van viruskweken, laat staan elektronenmicro-
scopie, veelal enkel beschikbaar was in gespecialiseerde 
laboratoria. Serologie was vaak wel beschikbaar, maar 
stelde dan weer eigen problemen, zoals de tijd die het 
vraagt vooraleer een detecteerbare antistofrespons wordt 
opgebouwd en de niet altijd eenduidige interpretatie. 
Moleculaire technieken betekenden een revolutie voor de 
virologische diagnostiek. Realtime-PCR laat een klinisch 
laboratorium toe om in een klinisch relevante tijdspanne 
een virus te detecteren zoals het hepatitis C-virus in bloed 
of enterovirussen in lumbaal vocht. Daarenboven kan 
d.m.v. kwantitatieve realtime-PCR een patiënt diagnostisch 
of therapeutisch opgevolgd worden bij opeenvolgende 
bepalingen van de virale lading. Denk aan cytomegalovirus 
bij transplantatiepatiënten of hepatitis C-virus bij patiën-
ten met een chronische infectie onder antivirale therapie. 
Hiernaast bestaan talrijke andere toepassingen van deze 
moleculaire technieken. Voorbeelden zijn de genotype-
ring van virussen, zoals hepatitis C-virus, de detectie van 
specifieke resistentiemechanismen, zoals het mecA-gen bij 
MRSA of rifampicine resistentie bij Mycobacterium tuber-
culosis, de detectie van virulentiefactoren en toxines, zoals 
het Panton-Valentine leukocidine bij Staphylococcus aureus 
of toxicogene Clostridium difficile. 

Ondanks de voordelen kent de moleculaire microbiologi-
sche diagnostiek ook specifieke beperkingen en valkuilen. 
Vooreerst is er het belang van de correcte staalafname, 
waarbij ook het staaltype en de timing van staalafname. Zo 
is bij vrouwen urine geen geschikt staaltype voor de detec-
tie van Neisseria gonorrhoeae DNA, omwille van de lagere 
klinische sensitiviteit in vergelijking met een cervicale 
afname. Een ander voorbeeld is de PCR op lumbaal vocht, 
die bij een herpes simplex virus encephalitis gedurende de 
eerste dagen na het begin van de symptomen een negatief 



acta groeninge • 16

resultaat kan geven. In zo’n geval is het zinvol om bij  een 
sterk klinisch vermoeden de test na enkele dagen te herha-
len. Daarnaast hoeft een positief PCR-resultaat niet gelij k te 
staan met ziekte. PCR toont immers de aanwezigheid aan 
van DNA, en niet van levende micro-organismen, zoals bij  
een kweek. PCR is bij gevolg niet geschikt om aansluitend 
op therapie bacteriële eradicatie of genezing aan te tonen. 
Nucleïnezuren kunnen lange tij d na klaring van een infectie 
aanwezig blij ven in weefsels of lichaamsvochten. Een ex-
treem voorbeeld is een geval van pneumokokken endocar-
ditis, waarbij  7 jaar na datum het DNA van de kiem op de 
klep aantoonbaar bleef. Een positief PCR-resultaat zonder 
ziekte is ook mogelij k als het voorkomen van een patho-
geen op een bepaalde anatomische site als commensale 
fl ora wordt beschouwd. Zo laat een kwalitatieve PCR voor 
Pneumocystis jiroveci op respiratoire monsters niet toe om 
het onderscheid te maken tussen kolonisatie en infectie. 
Een andere valkuil kan optreden indien de targetsequentie 
van de PCR niet zo stabiel is als aanvankelij k gedacht. Een 
mooi voorbeeld is de zogenaamde Zweedse variant van 
Chlamydia trachomatis die niet langer drager is van het 
cryptisch plasmide, een veelgebruikt target bij  Chlamydia 
trachomatis PCR. Dergelij ke mutatie zal aanleiding geven 
tot vals negatieve resultaten. De omgekeerde situatie is ook 
mogelij k, zoals bij  Neisseria gonorrhoeae, wiens interspe-
ciële promiscuïteit aanleiding kan geven tot vals positieve 
resulaten met commensale Neisseriae bij  gebruik van 
bepaalde targets. 

En de toekomst?

Inzake moleculaire diagnostiek vinden ontwikkelingen 
plaats op verschillende vlakken. 
Eén ervan is de verdergaande automatisering van de 
analysestappen, alsook van de integratie van deze stappen 
in één toestel. Hierbij  wordt tevens getracht de doorlooptij -
den van de analyses te versnellen, door modifi catie van het 
extractieproces of door gebruik te maken van fast cycling 
PCR. Op deze wij ze kan het volledige analyseproces bin-
nen 20 à 30 minuten doorlopen worden. Omwille van de 
hoge reagentiakost worden PCR-analyses echter meestal 
in batch uitgevoerd, waarbij  men patiëntenstalen opspaart 
tot er voldoende zij n voor analyse. Als men de antwoordtij d 
naar de kliniek wil versnellen, dient men hiermee rekening 
te houden. Een mogelij ke oplossing is een systeem waarbij  
verschillende analyses tegelij k op één platform aange-
boden en verwerkt kunnen worden op een staal per staal 
basis. 

Een andere evolutie is de ontwikkeling van brede testpa-
nels toegespitst op de gelij ktij dige detectie van een groot 
aantal targets.  Een concreet voorbeeld is de detectie van 
de verschillende pathogenen die geassocieerd zij n met 
een specifi eke groep van infecties, zoals respiratoire of 
neurologische infecties. Multiplex ligatiedependente probe 
amplifi catie (MLPA)-technologie maakt het mogelij k om 

simultaan tot 40 verschillende targets te detecteren, en 
kan voor dit doeleinde aangewend worden. Panels voor 
de gelij ktij dige detectie op één staal van bij voorbeeld 
25 respiratoire pathogenen zij n beschikbaar. Een andere 
vertaling van dit concept vindt toepassing in de microar-
raytechnologie, die stilaan ook in de klinische diagnostiek 
wordt geïntroduceerd. Buiten de microbiologie zij n er ook 
toepassingen inzake pharmacogenetisch onderzoek of 
onderzoek naar genetische aandoeningen.  

Tot slot verdient een recente ontwikkeling binnen de mi-
crobiologie hier vermelding. Het betreft de matrix-assisted 
laser desorption ionization-time of fl ight (MALDI-TOF) 
massaspectrometrie. Deze proteomicstechnologie laat 
identifi catie toe van micro-organismen, vanuit een kweek of 
rechtstreeks vanuit het patiëntenstaal. Dit is een ware revo-
lutie binnen de bacteriologie. Waar vroeger uren tot dagen 
nodig waren vooraleer een kiem defi nitief geïdentifi ceerd 
kon worden, vraagt dit met de MALDI-TOF-technologie 
slechts enkele minuten. Deze technologie vindt nu zij n weg 
naar de routine laboratoria. 

Moleculaire technieken, en in het 
bij zonder de PCR-techniek, heb-
ben de laboratoriumdiagnostiek op 
verschillende vlakken fundamenteel 
veranderd. De hoge kost van dit type 
onderzoek en de beperkte terugbe-
talingsmodaliteiten vormen evenwel 
een belangrij ke barrière voor de ver-
dere introductie in de klinische prak-
tij k. Nochtans zij n de evoluties binnen 
dit gebied van die aard, dat molecu-
laire technieken in de toekomst enkel 
bij komende toepassing in het 
laboratorium zullen kennen.  

fi g 9B
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Klinische studies 
in az groeninge

Kim Demets 
studieverpleegkundige 
dienst urologie az groeninge

Elke vooruitgang in de behandeling van een pathologie is 
het resultaat van jarenlang zoeken naar nieuwe of betere 
behandelingen: behandelingen worden eerst uitvoerig 
getest in het laboratorium, daarna op dieren, en ten slotte 
bij  mensen. Pas als een behandeling veilig is gebleken en 
effect heeft bij  een grote groep patiënten, kan ze alge-
meen aanvaard en toegepast worden. Dat is wat weten-
schappelij k onderzoek bij  patiënten (ook klinische studies 
genoemd) doet: onderzoeken of een nieuw middel veilig is 
en betere resultaten oplevert dan de bestaande behande-
lingen. Voor patiënten betekent zo’n studie vaak een extra 
behandelingsmogelij kheid en dus een extra kans. 

Wat is een klinische studie?

In een klinische studie wil men nagaan of een nieuw ont-
wikkeld en veelbelovend product, behalve in het labora-
torium en bij  dieren, ook bij  mensen effect heeft. Klinische 
studies bestaan doorgaans uit verschillende fasen. In fase 
I onderzoekt men welke dosis van een nieuw product 
toegediend kan worden zonder zware of onomkeerbare 
bij werkingen te veroorzaken. In fase II wordt voornamelij k 
gekeken naar de werkzaamheid van het product bij  een 
kleine groep patiënten. In fase III wordt in een grote pati-
entengroep nagegaan of de nieuwe behandeling effectief 
beter is dan de bestaande therapieën. Bij  fase IV-studies of 
ook wel observationele studies genoemd, gaat men enkel 
bij komende informatie verzamelen over reeds op de markt 
zij nde medicij nen.

Niet alle klinische studies gaan over nieuwe behandelin-
gen. In sommige studies wordt bij voorbeeld onderzocht 
of een bestaande behandeling voordelen kan hebben ten 
opzicht van een andere behandeling: ze kunnen namelij k 
verschillen in bij werkingen, in het verschaffen van levens-
kwaliteit of in prij s.

In de collectieve verbeelding hebben klinische studies een 
slechte reputatie om diverse redenen: angst voor het nieu-
we en het onbekende, zoeken en tasten, experimenteren, 

placebo, weinig geweten over de bij werkingen … Kortom, 
de patiënt voelt zich soms wel eens een proefkonij n.

Vrij willige deelname

Niet elke patiënt komt in aanmerking om deel te nemen 
aan een studie. Gewoonlij k vraagt een arts bepaalde pati-
enten, afhankelij k van hun algemene conditie en aandoe-
ning om deel te nemen. Een patiënt doet echter alleen 
maar mee als hij  daar uitdrukkelij k toestemming voor geeft. 
Voor klinische studies geldt altij d de zogenaamde ‘infor-
med consent’. Wie deelneemt aan een studie, welke fase 
dan ook, moet daartoe een formulier ondertekenen, waarin 
hij  verklaart alle nodige informatie over de studie gekregen 
te hebben en zich bewust te zij n van de neveneffecten.

Deelname aan een studie is louter vrij willig. Deze vrij e 
keuze is uiterst belangrij k. Een patiënt moet heel goed 
de voor- en nadelen van de klinische studie afwegen. 
De patiënt moet er zich van bewust zij n dat, ondanks het 
voorafgaande onderzoek, de arts niet alle effecten van de 
behandeling kent. Pro’s en contra’s kunnen samen met arts 
worden besproken, maar uiteindelij k is het de patiënt zelf 
die moet beslissen.

Dankzij  een strikte wetgeving, een zorgvuldige opbouw 
van het onderzoek, een heel strenge opvolging en een 
maximum aan voorzorgen blij ven de risico’s beperkt en 
verantwoord. Voorts worden er ook hoge eisen opgelegd 
aan de diensten die klinische studie uitvoeren wat betreft 
de kwaliteit van de diagnose en van de uitvoering van de 
behandeling. En ten slotte: een patiënt kan op elk ogenblik 
zij n toestemming intrekken. Ook als hij  niet deelneemt of 
zich terugtrekt, krij gt hij  de best mogelij ke behandeling die 
zij n ziekte vereist.

Studiebureau urologie

Klinische studies zij n ook belangrij k op urologisch vlak. De 
dienst urologie participeert bij gevolg in tal van klinische 
studies, voornamelij k in fase III, betreffende ziektebeelden 
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Bent u sociaal geëngageerd in projecten die zich focussen 
op gezondheidszorg en kent u een ziekenhuis in de derde 
wereld dat voor een duurzame samenwerking in aanmer-
king kan komen? Zo ja, lees dan vlug de omzendbrief van 
groep SOLAZ|Kortrijk op de website www.azgroeninge.be.

Groep SOLAZ|Kortrijk is een werkgroep van az groeninge. 
De werkgroep werd door de raad van bestuur van het 
ziekenhuis opgericht in december 2009 om een breder 
maatschappelijk doel te dienen, met name zich als zorg-
organisatie te engageren in projecten voor solidariteit en 
ontwikkelingssamenwerking.

Naast gericht ingaan op directe vragen naar logistieke 
steun, wil groep SOLAZ|Kortrijk een duurzaam ontwikke-
lings- en ondersteuningsproject uitbouwen met een orga-
nisatie die medisch-verpleegkundige zorg aanbiedt in een 
achtergesteld gebied. Groep SOLAZ|Kortrijk gaat dus actief 
op zoek naar een algemeen ziekenhuis dat – bij voorkeur 
in een bilaterale relatie – een duurzame samenwerking wil 
uitbouwen in een partnership.

In de omzendbrief op de website vindt u alle verdere 
informatie en het aanmeldingsformulier voor een kan-
didatuurstelling. We verwachten kandidaturen tegen 15 
september 2011. Daarna houdt groep SOLAZ|Kortrijk een 
eerste selectie.

Bijkomende vragen? Bel Hilde Noppen op t. 056 63 60 20 
(tijdens kantooruren) of mail naar: hilde.noppen@
azgroeninge.be

OPROEP

Orthopedisch centrum 
biedt nieuwste kraak-
beentechnologie aan.
Sinds 1 mei is België het eerste land in de wereld waar 
het RIZIV autologe kraakbeentransplantatie terugbe-
taalt. De samenwerking verloopt via de Leuvense firma 
Tigenix. Op die manier kunnen kraakbeenletsels met de 
nieuwste technieken worden behandeld. az groeninge 
is één van de 10 Belgische ziekenhuizen die aan alle 
voorwaarden voldoet.

Dr. Frederick Michels en en dr. Jan Van Der Bauwhede 
staan in voor deze behandeling.

gaande van prostaatkanker en blaaskanker tot inconti-
nentie en andere urologische aandoeningen. De dienst 
urologie beschikt eveneens over twee studiecoördinatoren 
die de urologen ondersteunen bij het uitvoeren van de 
studiegerelateerde activiteiten zoals bloedafnames, bepa-
len van vitale parameters, afnemen van vragenlijsten of het 
nagaan van eventuele bijwerkingen en gebruikte concomi-
tante medicatie. 

Patiënten die bereid zijn om mee te werken aan een studie 
worden bijzonder goed gevolgd en begeleid door de 
uroloog en de studiecoördinatoren. Het aantal bezoe-
ken en de bestede tijd liggen meestal hoger dan bij de 
standaardbehandeling. Dat wordt soms aangevoeld als 
zwaar maar wordt gecompenseerd door psychologische 
ondersteuning. Daarnaast zijn alle extra onderzoeken in het 
kader van de studie en de studiemedicatie volledig gratis 
voor de patiënt.

De dienst urologie vindt het belangrijk om bij te dragen 
aan de verdere ontwikkeling in verschillende behandelin-
gen onder meer op het gebied van kanker. De dienst uro-
logie nam onlangs deel aan een klinische studie die geleid 
heeft tot de goedkeuring van Abiraterone, een hormoon-

behandeling bij prostaatkanker.

Momenteel komen volgende patiëntenpopulaties in aan-
merking voor eventuele deelname aan één van volgende 
studies:
• Kinderen tussen 5 en 17 jaar met overactieve blaas voor 

het homologeren van een reeds bestaand geneesmid-
del bij kinderen.

• Patiënten met prostaatkanker: zowel patiënten die voor 
het eerst met hormoontherapie worden opgestart, 
alsook patiënten met castratieresistente of chemoresis-
tente prostaatkanker. In deze categorie worden zowel 
fase II, III als observationele studies uitgevoerd met 
nieuwe of bestaande hormoontherapieën.

• Patiënten die een zenuwsparende prostatectomie 
(RALP) ondergingen om na te gaan of Cialis de erecti-
ele functie sneller kan herstellen na de operatie.

• Patiënten met benigne prostaathypertrofie om na te 
gaan of combinatie van Cialis met Finasteride een posi-
tief effect heeft op de symptomen van BPH.

• Patiënten waarbij recent een blaaspoliep werd ver-
wijderd voor het nagaan van het positieve effect van 
selenium op recidieven.
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OPROEP

Europese erkenning 
voor opleiding urologisch 
centrum az groeninge 
verlengd voor 5 jaar

az groeninge is sinds jaar en dag een erkend opleidings-
centrum voor urologie in België. Sinds 1980, lang voor 
de fusie,  werd 1 assistent per jaar opgeleid. In 2004 werd 
deze erkenning uitgebreid tot 2 assistenten voor 2 jaar. 
In 2010 werd het urologisch centrum van az groeninge 
opnieuw gecertifi ceerd voor een volledige opleiding van 4 
jaar. Daarmee komt Kortrij k op hetzelfde niveau als de vier 
universitaire centra, OLV Aalst en St.-Jan Brugge-Oostende. 
Alle assistenten in Kortrij k roteren met een universitaire 
dienst om voldoende academische bagage te verwerven.

Na applicatie en visitatie door de European Board of 
Urology kreeg de dienst in 2005 tevens het Europees kwali-
teitslabel voor opleiding. Dit betekent dat elke assistent uit 
een Europees land in Kortrij k één of meerdere jaren oplei-
ding kan volgen met Europese erkenning. In België kon dit 
tot vandaag alleen in UZ Leuven en in az groeninge.

De geldigheid van dit kwaliteitslabel diende na 5 jaar her-
nieuwd te worden. In november 2010 werd dus opnieuw 
een Europese visitatiecommissie naar Kortrij k gestuurd 
voor 2 dagen. Het ziekenhuis, de hospitalisatieafdeling, de 
spoedgevallen, de operatiezalen, de raadpleging werden 
aan een uitvoerig onderzoek onderworpen. De assistenten 
werden afzonderlij k door de visitatiecommissie onder-
vraagd. Hun participatie op de dienst, het wetenschap-
pelij ke werk, het aantal geassisteerde en/of uitgevoerde 
ingrepen bleek uitstekend te zij n.

Het urologisch centrum van az groeninge werd eind no-
vember 2010 verder bevestigd als “EBU certifi ed training 
centre” voor 5 jaar. Op Europees niveau zij n er slechts 42 
EBU certifi ed training centers, waarvan een 10 tal niet-aca-
demische diensten (zie tabel).

Het urologisch centrum heeft een staf van 5 urologen en 2 
assistenten. Er zij n 32 hospitalisatiebedden. Jaarlij ks wor-
den 12 000 raadplegingen en 4 000 ingrepen uitgevoerd. 
Alle high tech apparatuur is aanwezig (onder andere: robot 
Da Vinci, Laser, ESWL …). Er is een uitgebouwde klinische 
studiedienst, een doorgedreven superspecialisatie en 
een urologisch-oncologisch supportteam. De dienst heeft 
bovendien toegewij de verpleging op de afdeling en op de 
raadpleging en enthousiaste secretariaatsmedewerkers . 

Verdere uitbouw met stafl eden, operatietij d, consultatieme-
dewerkers staat in de steigers.

dr. Ignace Billiet - dr. Karl Lesage  
dr. Pieter Verleyen - dr. Peter Vossaert 
dr. Patrick Werbrouck
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1 Bruneel Noël, Vroedvrouwen, in AAA. Kuurne, p.20-22
2 Uit de archieven van de zusters van de H. Familie te Poperinge

Eén jaar geleden opende de nieuwe campus van az 
groeninge aan de President Kennedylaan de deuren. We 
kunnen ons nu nog moeilij k voorstellen dat er in 1965, 
nauwelij ks 45 jaar geleden, binnen de stad Kortrij k nog 9 
ziekenhuizen bestonden en daarbij  nog een kraamkliniek 
in Kuurne, in Wevelgem en in Zwevegem. In dit korte artikel 
brengen we de materniteit van Kuurne even in herinnering.

De verloskunde in vroegere tij den
Sinds de middeleeuwen werden de verlossingen uitslui-
tend aan vrouwen toevertrouwd. Sommigen genoten door 
hun handigheid grote faam. Men noemde ze ‘vroede’ vrou-
wen. Vroed betekent immers wij s, ervaren. Soms werden ze 
ook ‘matronen’ genoemd of ‘navelstrengknipsters’. Het wa-
ren achtenswaardige vrouwen en deftige families vonden 
het een eer een vroedvrouw in de familie te hebben.

Een dergelij ke vroedvrouw was Marie Catry, geboren te 
Kuurne in 1859. Op achttienjarige leeftij d trok ze naar 
Brugge om er lessen te volgen aan de ‘school voor verlos-
kunde’. Vanaf 1879 begeleidde ze bevallingen in Kuurne. 
In Kuurne werkte toen nog geen arts want de eerste kwam 
er pas in 1894 met dokter Camiel Talpe. Ondertussen was 
Marie Catry als vroedvrouw al meer dan 10 jaar bezig met 
bevallingen in Kuurne, Hulste, Bavikhove, St-Katerine en 
Harelbeke. Ze werd bij gestaan door de ‘achterware’ van 
het gebuurte. De achterware was een vrouw die tij dens de 
rustperiode de moeder hielp in het huishouden1.

Voor een ereloon van 
twee frank moest Marie 
zorgen voor een goed 
verloop van de verlos-
sing en dan nog 9 dagen 
instaan voor de naver-
zorging. Ze woonde in de Kerkstraat en aan haar deur hing 
een bordje: Marie Catry, gediplomeerde vroedvrouw. Met 
haar man Leo Verpoort had ze zelf 6 kinderen. Ze oefende 
haar beroep uit tot haar pensioenleeftij d1.

Het ‘manhuis’ van Kuurne
In de Gasthuisstraat te Kuurne stond een kasteel dat als 
zomerverblij f diende en eigendom was van de familie Lan-
des-Duthoit uit Kortrij k. Op 12 juli 1894 kocht de gemeente 
Kuurne, met een lening, dit kasteel van 2ha, 99a en 50ca 
aan voor de prij s van 31.918 franken. De gemeente wilde 
er een tehuis voor oudere mannen maken. Dit was noodza-
kelij k om te voldoen aan de aangroei van de vergrij zende 
bevolking en wegens de hoge sommen die hiervoor aan 
de omliggende gemeenten dienden betaald te worden.
De schuur van dit kasteel werd omgebouwd tot een zaal 
voor mannen, waaraan de naam gesticht van de Heilige 
Familie werd gegeven. Op de verdieping werden slaap-
kamers gemaakt. Later werd er ook een ziekenzaal en een 
kapel aan toegevoegd.

Op dat ogenblik had burgemeester August Iserbyt een 
zuster (zuster Francisca) in het klooster van de zusters 
franciscanessen van het Onze-Lieve-Vrouw-gasthuis te 
Poperinge. Op 25 september 1895 kwamen de zusters van 
het gasthuis van Poperinge in Kuurne aan om hun dienst in 
de H. Familie op te nemen. Den 24 september 1895 heeft 
eerwaarde moeder Felicitas Iserbyt het hospitaal oudman 
en –vrouw en wezenhuis te Cuerne gesticht en aanveerdt. 
’t Jaar 1903 is het vergroot van eene kapelle gebouwd, die 
gewij d is door Eerwaarde Heer L. Proot, Pastoor2. De eerste 
overste was eerwaarde moeder Iserbyt, de zuster van de 
burgemeester en vanaf 1896 werd de zorg voor de bejaar-
den en wezen opgestart.

Op 1 mei 1897 begon de gemeente, met een 
lening, de verbouwing en la construction d’un 
hospice-hôpital. Dokter Camiel Talpe (woonde 
in het huis waar later dr. Devlies woonde) werd 
aangesteld in de geneeskundige dienst, doch 
moest slechts naar het gasthuis gaan wanneer 

een bejaarde behoeftige echt ziek was. Op dezelfde grond, 
maar dan op kosten van de zusters, werd ook een weeshuis 
gebouwd waar in 1898 dertien wezen verbleven. Deze we-
zenschool komt in het jaarboek van het katholiek onderwij s 
nog voor tot 1958. 

Het moederhuis in Kuurne

dr. Johan Mattelaer,
uroloog in Kortrij k, member History Offi ce European Association of Urology

Voor 2 frank zorgde de 
vroedvrouw voor een goed 
verloop van de bevalling en 

de naverzorging.
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In 1939 werd het lager onderwij s voor wezenmeisjes 
uitgebouwd tot een huishoudschool die in 1982 werd 
overgedragen aan Spes Nostra Kuurne.

Het ‘moederhuis’ van Kuurne
In 1951 bouwden de zusters naast het ‘manhuis’ een 
moderne kraamkliniek. Dit was een idee van deken René 
Detaye van Poperinge en moeder overste Isabelle. Dit 
‘moederhuis’ opende in 1953 en bleef 16 jaar bestaan, tot 
20 december 1968. 

De kraamkliniek bestond uit een verloskamer, een wacht-
kamer en een operatiezaal. Beneden waren 4 kamers en 
een ruimte voor het kinderwelzij n. Op de eerste verdie-
ping waren 9 éénpersoonskamers en één kamer van 6 
personen. Er was een lift tussen de bevallingskamer en 
de operatiezaal. De maximale bezetting was 17 moeders 
maar gemiddeld waren slechts 6 tot 8 bedden bezet. De 
belangrij kste persoon was de zuster-vroedvrouw Marie-
Ignace (Martha Quaeghebeur 1910-1992). Ze deed er de 
meeste bevallingen. De huisartsen die in de kraamkliniek 
te Kuurne de meeste bevallingen hebben gedaan, waren 
dokters Carlier, Baekelandt en Denij s van Kuurne zelf en 
dokters Vuylsteke en Deryckere van Hulste. Dr. Carl 
Scheirlynck, gynaecoloog te Kortrij k, werd er soms bij ge-
roepen om een operatieve keizersnede te verrichten. 

Zuster Marie-Ignace werd al op 8 april 1948 naar Kuurne 
overgeplaatst. Het zou echter tot 1953 duren vooraleer de 
nieuwe kraamkliniek in gebruik werd genomen. Tij dens 
die wachtperiode verzorgde en hielp ze echter de moe-
ders die thuis baarden.

Op vrij dag 2 januari 1953, om 23.30 uur, werd in de 
nieuwe kraamkliniek het eerste kind geboren. Op 14 april 
werd de kraamkliniek door Mgr. De Smedt ingewij d. In het 
eerste jaar 1953 werden er 163 kinderen geboren. In 1954 
haalde men bij na 200 bevallingen. 

Zuster Ignace zwaaide gedurende meer dan 15 jaar de 
scepter in de kraamkliniek. In 1968 voldeed dit ‘moeder-
huis’ echter niet meer aan de gestelde normen en werd 
de kraamkliniek gesloten. Eind 1968 werd dit gedeelte 
ingericht als rusthuis en klooster.

Vanaf 1943 hebben de zusters van het gesticht der heilige 
Familie ook het Wit-Gele Kruis overgenomen te Kuurne. 
Meer dan 1000 huisgezinnen lieten zich inschrij ven. De 
voorzitster was mevrouw Vandenberghe, de zusters 
Alberta en Michiel waren de verpleegsters en zuster 
Cecilia deed de administratie. In 1967 was het aantal 
ingeschreven huisgezinnen opgelopen tot 2.864 met een 
totaal van 24.813 verpleegkundige verzorgingen. 

Vanaf 9 oktober 1972 werd het beheer door de zusters 
van het Onze-Lieve-Vrouw-gasthuis overgedragen aan 
de vzw Zorg en Welzij n. In 1984 werd het oude ‘manhuis’ 
afgebroken. Er werd een nieuw rusthuis gebouwd waarvan 
het eerste gedeelte in gebruik genomen werd op 18 juni 
1990, het tweede gedeelte in juli 1992. In oktober 1992 
werd het huidige complex van het bejaardencentrum, vzw 
zorg en welzij n, offi cieel ingehuldigd.

Na de afbraak van de school werd in 1998 een specifi eke 
afdeling voor dementerende bejaarden gebouwd en 
onder de benaming “de Parel” in gebruik genomen op 8 
februari 1999.

Een verbouwing in 1999 maakte het mogelij k ook een 
centrum voor kortverblij f te voorzien met 4 woongelegen-
heden.

In 2002 werd de bouw gestart van een servicefl atgebouw 
in de Gasthuisstraat 21, tegenover het rusthuis. Sinds 
december 2004 is het eerste gedeelte met 14 servicefl ats 
in gebruik genomen. Een interne herschikking maakte het 
mogelij k vanaf januari 2003 een nieuwe dienstverlening te 
creëren door het aanvragen en bekomen van de erken-
ning van een dagverzorgingscentrum voor 15 gebruikers. 

1 Bruneel Noël, Vroedvrouwen, in AAA. Kuurne, p.20-22
2 Uit de archieven van de zusters van de H. Familie te Poperinge

Zuster Marie-Ignace, 
vroedvrouw en spil van 
het ‘moederhuis’  in 
Kuurne.

De kraamkliniek te Kuurne vanuit de Gasthuisstraat, die in 1953 
nog een kasseiweg was.

Luchtfoto uit 1984. In het midden ziet u in het wit het ‘oud 
manhuis’ van Kuurne uit 1897 met de kapel in het midden. Links 
vooraan de kraamkliniek uit 1952. Links boven en rechts onder de 
huishoudschool.
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Wetenschappelijke publicaties en actieve 
deelname aan internationale congressen

• S. Guillo, F. Michels, F. Farlin: 
Instabilités des fibulaires. 
Hoofdstuk in: Arthroscopies et endoscopies de 
la cheville et du pied. Grecmip. Paris: Sauramps-
Médical, 2010.

• F. D’heygere, Ch. George, H. Van Vlierberghe, 
J. Decaestecker, A. Nakad, M. Adler, J. Delwaide,  
A. Laureys, F. Nevens. 
Efficacy of interferon-based antiviral therapy in 
patients with chronic hepatitis C infected with ge-
notype 5: a meta-analysis of two large prospective 
clinical trials. J Med Virol, mei 2011. 

• J. Verbeeck, L. Kwanten, F. D’heygere, A. Beguin, 
S. Michiels, I. Desombere, G. Leroux-Roels,  
P. Lemey, F. Nevens, M. Van Ranst.  
HCV genotype distribution in Flanders and Brussels 
(Belgium): unravelling the spread of an uncommon 
HCV genotype 5a cluster. Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis, november 2010.

• E. Nevens, H. Van Vlierberghe, F. D’heygere, 
J. Delwaide, M. Adler, J. Henrion, A. Lenaerts, 
A. Hendlisz, P. Michielsen, B. Bastens, R. Brenard,  
A. Laureys; BERNAR-1 Study Group.  
A randomized, open-label, multicenter study eva-
luating the efficacy of peginterferon alfa-2a versus 
interferon alfa-2a, in combination with ribavirin, in 
naÔve and relapsed chronic hepatitis C patients. 
Acta Gastroenterol Belg, april 2010.

• W. Van Moerkercke, F. D’heygere 
A necrotizing wound after caesarean delivery. J Gen 
Intern Med, november 2010. 

• F. Baert, L. Moortgat, G. Van Assche, Ph. Caenepeel, 
Ph. Vergauwe et al. 
Mucosal healing predicts sustained clinical remis-
sion in patients with early-stage Crohnís disease. 
Gastroenterology, 2010.

• H. Bleiberg, A.. Vandebroek, I. Deleu, Ph. Vergauwe 
et al. 
Randomized phase II study of combined infusional 
leucovorin sodium (LVNa) and 5-FU versus the se-
quential administration of leucovorin calcium (LVCa) 
followed bij 5-FU with irinotecan or oxaliplatin in 
patients with metastatic colorectal cancer. J. Clin 
Oncol 28, 2010.

• J.L. Van Laethem, P. Hammel, F. Mornex, D. Azria,  
G. Van Tienhoven, Ph. Vergauwe et al.
Adjuvant Gemcitabine Alone Versus Gemcita-
bine-Based Chemoradiotherapy After Curative 
Resection for Pancreatic Cancer: A Randomized 

EORTC-40013-22012/ FFCD-9203/ GERCOR Phase 
II Study. J. Clin Oncol 30, 2010.

• M. Ibrahim, A. Vandermeeren, V. Van Ma-
ele, P. Deprez, T. Moreels, I. Ruytjens, E. Macken, 
J.Verhofstadt, Ph. Vergauwe et al. 
Belgian Multicenter  Experience WithThe Biodegra-
dable  Ellastent In Benign Strictures Of The Diges-
tive Tract. Endoscopy 2010.

• L. Mortier, G. Stockmans, G. Maleux, S. Heye,  
R. Aerts, D. Monbaliu, T. Darius, J. Pirenne,  
P. Meersseman, Ch. George, W. Van Steenbergen, 
D. Cassiman, C. Verslype, F. Nevens, W. Laleman.  
Repetitive episodes of cryptogenic septicaemia in a 
patient with cirrhosis: a case of «heavy metal». Acta 
Gastroenterol Belg., maart 2011.

• N. De Brucker, A. De Buck, L. Vanneste,  
L. Van Lysbeth, H. Ceuppens, F. D’heygere 
Progressieve zeurende onderbuikpijn ... een zeld-
zame diagnose, tijdschrift voor geneeskunde,2010.

• B. Peene, M. Steverlynck, F. D’heygere 
Een frequent miskende oorzaak van braken, tijd-
schrift voor geneeskunde, 2011.

• M. D’Hondt, H. Pottel, D. Devriendt, F. Van Rooy, 
F. Vansteenkiste. 
Can a Short Course of Prophylactic Low-dose Proton 
Pump Inhibitor Therapy Prevent Stomal Ulceration 
After Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass?, Obe-
sity Surgery, 2010.

• M. D’Hondt, S. Vanneste, H. Pottel, D. Devriendt, 
F. Van Rooy, F. Vansteenkiste  
Laparoscopic sleeve gastrectomy as a single-stage 
procedure for the treatment of morbid obesity: 
quality of life, resolution of comorbidities, food 
tolerance and 6-year results for weight loss. Surg 
Endosc, februari 2011.

• B. Deylgat, F. Van Rooy, F. Vansteenkiste, 
D. Devriendt, Ch. George  
Postsurgery activation of dormant liver microme-
tastasis: a case report and review of literature. J 
Gastrointest Cancer, maart 2011.

• Dienst abdominale chirurgie. Gastrogastric fistula: 
a feared complication, Belgian Society of Obesity 
and Metabolic Surgergy, Antwerpen, mei 2010.

• Dienst abdominale chirurgie. Laparoscopic sleeve 
gastrectomy as a single-stage procedure for the tre-
atment of morbid obesity: quality of life, resolution 
of comorbidities, food tolerance and 6-year results 
for weight loss. 2nd World Congress on Interventi-
onal Therapies for Type 2 Diabetes, New York, NY, 
USA, maart 2011
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fysische geneeskunde

dr. Jasmin Michels

Op 7 maart startte dr. Jasmin Michels als nieuwe arts fysische geneeskunde op campus 
kennedylaan.

Dr. Jasmin Michels studeerde geneeskunde aan de KULeuven en promoveerde in 2005 
als arts. Tij dens haar specialisatie fysische geneeskunde en revalidatie werkte ze in az 
groeninge, het Stedelij k Ziekenhuis Roeselare, het Nationaal MS-Centrum te Melsbroek 
en UZ Leuven. 
Ze behaalde ook de diploma’s sportgeneeskunde en manuele therapie. In 2010 verkreeg 
ze haar erkenning in de fysische geneeskunde en revalidatie. Tot haar bij zondere interes-
ses behoren neurologische revalidatie en sportspecifi eke locomotorische pathologie. 
Dr. Michels volgt momenteel een aanvullende opleiding in de neurologische revalidatie 
te UZ Gent. 

Nieuwe arts

• Dienst abdominale chirurgie. Prophylactic cholecys-
tectomy, a mandatory step in morbidly obese patients 
undergoing laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass? 
Belgian Surgical Week, Oostende, België, mei 2011.

• Dienst abdominale chirurgie. Small bowel obstruction 
following laparoscopic antecolic antegastric Roux-en-Y 
gastric bypass: a single centre 7-year review. American 
Society for Metabolic and Bariatric Surgery, Orlando, 
FL, USA, juni 2011.

• Gbadegesin, P. Lavin, L. Janssens, B. Bartkowiak, et al. 
A New Locus for Familial FSGS on Chromosome 2P. R. 

• A. Durnez, G. Vanderschueren, L. Lateur, 
R. Westhovens, P. Verschueren. Effectiveness of initial 
treatment allocation based on expert opinion for 
prevention of rapid radiographic progression in daily 
practice of an early RA cohort. Ann Rheum Dis., april 
2011.

• F. Michels, S. Guillo, C. de Lavigne, 
J. Van Der Bauwhede. 
The arthroscopic Lapidus procedure. Foot Ankle Surg. 
maart 2011.

• F. Michels, F. Stockmans, S. Guillo, 
J. Van Der Bauwhede, D. Oosterlinck. 
Arthroscopic Subtalar Arthrodesis after a Calcaneus 
Fracture Covered with a Forearm Flap, Minimally Inva-
sive Surgery, Volume 2011 (2011), Article ID 930902

• W. De Corte, R. Vanholder, A. Dhondt, J. De Waele, 
J. Decruyenaere, C. Danneels, S. Claus, E. Hoste.
Serum urea concentration is probably not related to 
outcome in ICU patients with AKI and renal replace-

ment therapy. Nephrology Dialysis Transplantation 
2011

• V. Ceuterick, P. Doubel.
Abdominale pij n bij  autosomaal dominante poly-
cysteuze nierziekte; tij dsplanning en techniek van 
heelkundig ingrij pen. Tij dschr. voor geneeskunde 67, 
2011.

• C. Colpaert, G. Staelens, G. Jacomen, P. Neven, 
P. Moerman.
Standardisation of het breast pathology request form 
and the breast pathology report: a proposal by thv 
VVOG, BIG Senologie. BJMO, volume 4 issue 6 2010

Voordrachten en congressen

• E. Verhenne, K. Stellamans, A. Lambrecht: Interpreta-
tion of dosimetric parameters for permanent prostate 
brachytherapy: importance of the ESTRO/EAU/EORTC 
recommendations. Londen, Groot-Brittannië

• S. Kunz
De aanpak van orale slij mvliezen. Voordracht in het ka-
der van accreditering voor tandartsen, februari 2011
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Wetenschappelijke kalender
voor de regio Kortrijk

Datum Onderwerp Locatie Organisator

6 september 2011
Waarheen met GMD plus
spreker: dr. Stefan Teughels , huisarts

Wit Gele Kruis 
Kortrijk

HZW

15 september 2011
E-health: paperless healthcare? 
spreker: Frank Robben, E-health

Meeting Center 
Xpo Kortrijk

HZW

16 september 2011
Bejaarden en begeerte
educatieve en feestelijke theatervoorstelling 10 jaar de 
stap

Buda 
Kunstencentrum

az groeninge

22 september 2011

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde: Wanneer bieden 
implantaten van de nieuwe generatie een meerwaarde 
boven traditionele implantaten? (doelgroep tandartsen)
Sprekers: prof. Jan Cosyn en dr. Tim De Rouck

KULAK az groeninge

4 oktober 2011
Plaats van de huisarts in de moderne oncologische zorg
spreker: dienst oncologie az groeninge

Meeting Center Xpo 
Kortrijk

HZW

12 oktober 2011

Symposium antibioticabeleid en ziekenhuishygiëne: 
Antifungale therapie in het ziekenhuis
Sprekers: prof. Katrien Lagrou, prof. Dirk Vogelaers, apr. 
Isabel Spriet

KULAK az groeninge

18 oktober
Innovatieve technieken en behandelingen bij 
borstcarcinoom in az groeninge

KULAK

de borstkliniek van 
az groeninge i.s.m. 
O.L.V. van Lourdes 
Ziekenhuis 
Waregem en HZW

20 oktober 2011
Van artritis tot behandeling
spreker: prof. dr. Filip De Keyzer, UZ Gent

Conference Theatre 
Barco

HZW

17 november 2011
Begeleiding van de kinderwens
spreker: prof. dr. Paul Devroey, UZ Brussel

OLV van Lourdes 
Ziekenhuis Waregem

HZW

6 december 2011
Toekomst van de huisartsenwachtdienstorganisatie 
spreker: dr. Luc Vanneste

Meeting Center 
Xpo Kortrijk

HZW

8 december 2011 Eindejaarssymposium nefrologie KULAK
az groeninge i.s.m. 
KULAK

15 december 2011
Mama mijn buik doet pijn
spreker: prof. dr. Myriam Van Winckel, UZ Gent

OLV van Lourdes Zie-
kenhuis Waregem

HZW


