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»   Kostenbesparingen 
Voor speerpuntdiensten is 
samenwerking heel belangrijk. Het 
gaat om diensten waarvoor heel 
geavanceerde (dure) apparatuur 
(bv. de da Vinci robot), bijzondere 
voorzieningen en/of specifieke 
deskundigheid vereist zijn. Vaak zijn het 
ook diensten waarvoor de overheid een 
beperkt aantal erkenningen voorziet. 
Gemeenschappelijk gebruik laat toe 
de investeringskost te spreiden en de 
benutting en het rendement van de 
installatie te verhogen. Bezettingsgraad 
en rationele zorgverstrekking zijn 
hier de stimuli. In plaats van op deze 
vlakken nodeloos te concurreren, 
kunnen de urologische diensten beter 
samenwerken alsook kennis en ervaring 
delen.

»   Bredere opleiding van assistent-
urologen 
Het aanbieden van een goede en 
brede opleiding is een krachtige vorm 
van binding van medewerkers. De 
mogelijkheid om zich persoonlijk 
te ontwikkelen wordt door veel 
specialisten in opleiding, zeker 
in de hedendaagse complexe 
specialistische gezondheidszorg, 
als een groot pluspunt ervaren. 
Wanneer men structureel investeert 
in de medewerkers, zal dat buiten 
de muren van het ziekenhuis 
vlug kenbaar gemaakt worden en 
resulteert dat in een positief imago. 
Bijgevolg zullen potentiële nieuwe 
assistent-urologen het ziekenhuis 
beschouwen als een interessante 
werkgever. 

Daarenboven kunnen artsen in een 
multidisciplinair team kiezen voor 
subspecialisatie. Het overleg met 
collega-artsen biedt mogelijkheden 
tot ruggespraak, samenwerking, het 
toetsen van meningen, vruchtbare 
discussies en voortdurende 
intellectuele uitdagingen. De fusie 
biedt de gelegenheid om een zo 
ruim mogelijke opleiding te blijven 
verzekeren.  

Contact
Voor verdere inlichtingen kunt u 
het Urologisch Centrum Noord-West-
Vlaanderen bereiken via e-mail op 
urologie@azsintjan.be of telefonisch 
op 050 45 25 30.

Een 66-jarige man met in de 
voorgeschiedenis een monoclonale 
gammopathie van onbepaalde 
betekenis (IgG-kappa) wordt 
verwezen wegens rugpijn. In het 
verleden werd hij reeds geëvalueerd 
omwille van pijn in de kuiten en 
aan de achillespezen. Onderzoek 
wees toen op de aanwezigheid van 
HLA-B27 met een positieve familiale 
anamnese van psoriasis artritis, maar 
klinisch en echografisch werden 
geen bijzonderheden vastgesteld en 
de botscan was negatief. Hij maakt 
regelmatig avontuurlijke reizen 
naar verschillende continenten 
en doet intensief aan wielersport. 
Als medicatie neemt hij enkel 
acetylsalicylzuur en solifenacine. 

Klinisch onderzoek brengt geen 
bijzonderheden aan het licht en 
biochemisch onderzoek geeft enkel 
een laaggradige inflammatie aan. 
Een CT-scan (zie figuur 1a) wordt 
gevolgd door een laparoscopische 
biopsiename van de vastgestelde 

letsels in het retroperitoneum. 
De biopsie toont geen evidentie 
voor maligniteit. Het sacculair 
aneurysma aan de dorsale wand 
van de infrarenale aorta, zichtbaar 
op de CT-scan, wordt behandeld 
met een endoprothese wegens 
toename. De klachten verbeteren 
en de inflammatie vermindert. De 
CT-scan ter controle toont geen 
sacculair aneurysma meer en wijst 
eveneens op regressie van de andere 
afwijkingen.

Enkele maanden later neemt de 
rugpijn weer toe. Biochemisch 
onderzoek toont opnieuw een 
lichte stijging van de inflammatoire 
parameters. Een nieuwe CT-scan 
(zie figuur 1b) duidt op een toename 
van de afwijkingen, nu rond de 
aorta en de endoprothese, zonder 
aneurysmavorming. Het team voert 
een diagnostisch onderzoek uit.

(Antwoord: zie pagina 15)

Medical mystery 
Een man met aneurysma van de aorta en terugkerende rugpijn

CT toont afwijkingen in het retroperito-

neum en een sacculair aneurysma aan de 

dorsale wand van de infrarenale aorta.

CT toont afwijkingen rond de aorta, de 

aanwezigheid van een endoprothese en 

geen residueel aneurysma.

Figuur 1a

Figuur 1b
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dr. Matthieu Combes 
dienst Cardiologie

Dr. Matthieu Combes is reeds twee jaar 
actief op de dienst Cardiologie van campus 
Henri Serruys en is sedert 1 december 
2013 officieel aangesteld als cardioloog. 
In 2001 studeerde dr. Combes met grote 
onderscheiding af als arts aan de Universiteit 

Gent. Tijdens zijn eerste jaren specialisatie in de algemene 
inwendige ziekten ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor 
cardiologie en infectieziekten. Met de diploma’s tropische ziekten 
en expeditiegeneeskunde op zak vervoegde hij het team van 
Artsen Zonder Grenzen voor enkele missies in Afrika en Azië. In 
het hooggebergte combineerde hij nadien de medische praktijk 
en zijn zin voor avontuur met de opleiding alpiene geneeskunde. 
Eens terug in België vervolledigde hij zijn opleiding cardiologie 
aan de Universiteit Gent. Zijn bijkomende specialisaties zijn 
hartrevalidatie, sportcardiologie en urgentiegeneeskunde.

dr. Jan Lesaffer 
dienst Algemene, Kinder- en Vaatheelkunde

Op 1 augustus 2011 werd dr. Jan Lesaffer 
aangenomen als tijdelijk aangesteld 
geneesheer op de dienst Algemene, Kinder- 
en Vaatheelkunde van campus Sint-Jan. In 
november 2013 werd hij definitief aangesteld 
als staflid. Dr. Lesaffer studeerde in 2003 met 

onderscheiding af als arts aan de KU Leuven. Nadien specialiseerde 
hij zich in de algemene heelkunde, waaronder drie jaar in het 
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Na zijn erkenning als algemeen 
chirurg specialiseerde hij zich verder in de borstchirurgie met een 
bijzondere aandacht voor oncoplastische technieken, waarvoor 
hij een jaar in Firenze verbleef. Aansluitend volgde hij een jaar 
opleiding op de dienst Thoracale Heelkunde in het UZ Leuven om 
zich te bekwamen in de long- en slokdarmchirurgie, voornamelijk 
op basis van minimaal invasieve technieken. Op dit moment is 
hij nog steeds verbonden met het UZ Leuven als consulent in het 
longtransplantatieteam.

dr. Katelijne Verbeke 
dienst Anesthesie

Op 1 oktober 2013 werd dr. Katelijne Verbeke 
aangesteld als geneesheer-specialist op de 
dienst Anesthesie van campus Henri Serruys. 
Dr. Verbeke studeerde aan de KU Leuven, 
waar zij haar opleiding tot arts-specialist in 
de anesthesie en reanimatie vervolmaakte. 

Nadien kon zij twee jaar op de dienst (kinder)cardiochirurgie van 
het UZ Gent ervaring opdoen in de cardioanesthesie. Dr. Verbeke 
kijkt ernaar uit om mee te werken aan alle facetten van de 
perioperatieve zorg. Daarnaast zal zij zich ook actief inzetten voor 
de behandeling van chronische pijn.

dr. Vilmos Domján 
dienst Neus-, Keel- en Oorziekten

Sinds februari 2013 maakt dr. Vilmos Domján 
officieel deel uit van de dienst Neus-, Keel- 
en Oorziekten op campus Henri Serruys. 
Dr. Vilmos Domján genoot zijn opleiding in 
de neus-, keel- en oorheelkunde aan de 
Universiteit Gent onder leiding van prof. 

dr. Paul Van Cauwenberge. Naast de klassieke NKO-pathologie 
specialiseerde hij zich gedurende drie jaar in de hoofd- en 
halschirurgie als vast staflid onder prof. dr. Hubert Vermeersch van 
het UZ Gent.

dr. Gaëtane Ceulemans 
dienst Nucleaire Geneeskunde

Op 1 januari 2014 werd dr. Gaëtane 
Ceulemans definitief aangesteld als 
geneesheer-specialist op de dienst Nucleaire 
Geneeskunde van campus Henri Serruys. 
Dr. Ceulemans genoot haar opleiding in de 
nucleaire geneeskunde aan de VUB en het UZ 

Brussel onder leiding van prof dr. Axel Bossuyt. In 2009 werd ze 
erkend als specialiste in de nucleaire geneeskunde. Tot op heden 
bleef dr. Ceulemans werkzaam als kliniekhoofd in het UZ Brussel, 
waar ze heel wat expertise heeft opgebouwd in hybride nucleaire 
beeldvorming met SPECT/CT en PET/CT.

Een nieuwe laparoscopische 
biopsie van het retroperitoneum 
geeft een uitgesproken 
fibrose weer (zie figuur 2a) 
en granuloomvorming met 
meerkernige reuscellen (zie figuur 
2b). Een IgG4-kleuring is negatief.

Het team stelt uiteindelijk de 
diagnose van HLA-B27-positieve 
retroperitoneale fibrose en aortitis, 
op basis van een compatibel 
klinisch en anatomopathologisch 
beeld en positieve familiale 

anamnese van psoriasis artritis. De 
patiënt krijgt als behandeling een 
hoge dosis steroïden.

Voor meer informatie:

dr. An De Vriese 
dienst Inwendige Ziekten

dr. Jan De Letter 
dienst Algemene, Kinder- en 
Vaatheelkunde

dr. Jacques Van Huysse 
dienst Anatomopathologie

Oplossing medical mystery

N
ie

uw
e 

ar
ts

en

Figuur 2a

Figuur 2b
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