Kijkoperaties zijn minder belastend, de patiënt herstelt sneller. Het
vergt echter wel veel opleiding en oefening, nu voor meer van onze
urologen bereikbaar.’
Willem Strijbos knikt. Volgend jaar gaat hij met pensioen, maar
daar zit hij nog niet echt op te wachten. ‘Dit is een mooi vak’, zegt
hij. ‘De uroloog doet alles: diagnose, behandelen en opereren. Bij
sommige andere disciplines worden de operaties overgelaten aan
de chirurg. Urologie is net zo mooi omdat je alles doet. Je moet
echter voortdurend investeren in opleiding en nieuwe kennis. Dat
is gemakkelijker als je met een grotere groep bent. Daarom is deze
fusie voor iedereen goed.’
Beeld
Jeltje de Beij is de enige vrouwelijke uroloog in het team en pas een
jaar werkzaam in Limburg. Ze legt zich specifiek toe op functionele
urologie, patiënten met neurologische aandoeningen zoals MS en
dwarslaesie, waarbij ook samengewerkt wordt met het MS-centrum
in Orbis en revalidatiekliniek Adelante. ‘De buitenwacht heeft vaak
een verkeerd beeld van urologie’, zegt ze. ‘We behandelen alles wat
met de urinewegen te maken heeft, van plasbuis tot en met de nieren.
Van mannen én vrouwen dus. De vrouwelijke geslachtsorganen zijn
het domein van de gynaecoloog, terwijl de uroloog die afdeling bij
de mannen voor zijn rekening neemt.’

Urologie Groep Limburg
Het team van de Urologie Groep Limburg, van links naar rechts: Tom Tuytten, Victor Zambon, Flip ter Meulen, Jeltje de Beij, Peter de Vries,
Rob Bosshardt, Willem Strijbos, Filip Delaere en Chris Berendsen.

De maatschappen urologie van het Orbis in Sittard en het Atrium
in Heerlen hebben de krachten gebundeld in de Urologie Groep
Limburg. Door de samenvoeging ontstaat een ervaren team van
negen urologen met ieder een eigen specialisme. ‘De patiënt kan
met alle klachten bij ons terecht. Voor de behandeling van een
ontsteking tot en met complexe, robotgestuurde chirurgische
ingrepen.’
Kwaliteit en patiënt centraal bij Urologie Groep Limburg
De voorgenomen fusie tussen de ziekenhuizen van SittardGeleen en Heerlen ligt op schema, maar de samensmelting van
de maatschappen urologie staat daar volledig los van, zegt Rob
Bosshardt, één van de negen urologen in de nieuwe maatschap. ‘Ons
vak is sterk in beweging. De innovaties volgen elkaar in snel tempo
op. Natuurlijk kent iedere uroloog zijn vak, maar voor de individuele
specialist is het bijna onmogelijk om alle ontwikkelingen tot in de
details bij te houden. De een legt zich toe op het opereren met
de robot, de ander weet meer van aandoeningen van de blaas of
nierstenen. Prostaatklachten bij mannen zijn weer iets geheel anders
dan incontinentieklachten bij vrouwen. Bovendien mag je bepaalde
ingrepen of behandelingen alleen uitvoeren als je daar voldoende
ervaring mee hebt en die ook onderhoudt. Zowel in Sittard als
in Heerlen functioneerden twee kleinere teams. Door die samen
te voegen, kunnen we het complete pallet in de urologie blijven
aanbieden. Op hoog niveau. Heel logisch dus deze samenwerking.’
Kwaliteit
Voor de patiënt betekent het méér kwaliteit, vult Willem Strijbos
aan, al ruim 25 jaar uroloog en gespecialiseerd in complexe
steenchirurgie. ‘Uiteraard’, zegt hij. ’Nieuwe patiënten komen met

hun klachten meteen bij de juiste specialist terecht. Of ze zich nu
melden in Sittard, Heerlen, Brunssum of Kerkrade, dat maakt niet
uit. We hebben in alle centra een polikliniek. De artsen reizen tussen
beide locaties op en neer. Verder delen we onze kennis. Elke dag
bespreken we onze patiënten. We gaan bij elkaar te rade en beslissen
welke behandeling de beste is. Waar nodig overleggen we ook met
andere disciplines en met artsen van andere ziekenhuizen, zoals het
academisch ziekenhuis in Maastricht. We kijken ook naar andere
klachten en de samenhang. Het gaat erom dat de patiënt de beste
zorg krijgt.’
Het werkgebied van de Urologie Groep Limburg omvat grofweg de
voormalige mijnstreken met ruim 450 duizend inwoners. Wat dat
betreft verandert er door de fusie niets. ‘Nee’, vervolgt Willem Strijbos,
‘maar we hoeven slechts zelden iemand met een gecompliceerde
aandoening door te verwijzen naar een academisch ziekenhuis in
bijvoorbeeld Nijmegen of Maastricht. Sterker nog, soms krijgen we
mensen uit het academische ziekenhuis verwezen. We willen top
zijn waar het bijvoorbeeld de verwijdering van de blaas betreft en
kankerbehandelingen. Ook het verwijderen van nierstenen met een
kijkoperatie is een apart specialisme. Kortom, diagnose, behandeling,
ingreep en nazorg; alles is beschikbaar.’
Robot
De meer ingewikkelde ingrepen met de operatierobot worden in
Heerlen uitgevoerd. Door de samenwerking kunnen meer specialisten
zich bekwamen in het werken met de robot. ‘Niet onbelangrijk’, vult
Chris Berendsen aan, ook al ruim twintig jaar uroloog. ‘Met de robot
voeren we zogenoemde kijkoperaties uit. De instrumenten brengen
we via kleine sneetjes naar binnen. Met minimale schade kunnen we
dan ingrepen doen aan bijvoorbeeld blaas, prostaat en urinewegen.

Over misvattingen gesproken: de meeste mensen, vooral mannen,
vrezen de behandelingen en ingrepen die veelal via de plasbuis
plaatsvinden. ‘De technieken zijn de laatste jaren enorm verbeterd’,
stelt Rob Bosshardt gerust. ‘De slangetjes zijn uiterst dun en
flexibel. Bovendien dienen we soms een roesje toe. We kunnen veel
problemen relatief eenvoudig oplossen, omdat we beschikken over
cameraatjes en instrumenten van enkele millimeters groot.’

Urologie

De urologie houdt zich bezig met:
• afwijkingen van de nier en urineleider, zoals vernauwingen van de
urineleider, nierstenen en tumoren;
• afwijkingen van de blaas, zoals blaaskanker, stenen of aangeboren
afwijkingen;
• incontinentieklachten bij de vrouw behoren ook tot het ‘urologische
werkgebied’, alhoewel ook gynaecologen zich hiermee bezighouden;
• afwijkingen van de penis, vernauwingen van de voorhuid, impotentie;
• afwijkingen van de plasbuis en prostaat, zoals een vergrote prostaat
of prostaatkanker, vernauwingen en infecties;
• afwijkingen van de bal, bijbal en zaadleider, zoals ontstekingen en
tumoren, maar ook sterilisaties of hersteloperaties.

Prostaat
Als er al ingegrepen moet worden, vult Chris Berendsen aan. ‘We
zijn terughoudend met bijvoorbeeld operaties aan de prostaat.
Soms zijn die niet nodig, zelfs niet bij kanker. Ook de nieuwe
bestralingstechnieken waarmee we uitstekende resultaten boeken,
zijn niet altijd nodig. De kwaliteit van leven van de patiënt staat
centraal.’
Door Jos Cortenraad

Contact

De Urologie Groep Limburg is te vinden in de poliklinieken van de
ziekenhuizen van Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade.
Een nieuwe website is in de maak. Meer informatie is nu nog te
vinden op www.orbisconcern.nl of www.atriummc.nl.

Besnijden en steriliseren

De Urologie Groep Limburg verricht ook besnijdenissen en sterilisaties
bij mannen. Deze activiteit is ondergebracht in het sterilisatie- en
besnijdeniscentrum. Deze ingrepen zijn vaak niet verzekerd en in het
reguliere ziekenhuis of bij particuliere artsen prijzig. ‘Juist daarom
hebben we deze ingrepen in een apart bedrijfsonderdeel gezet’, zegt
Rob Bosshardt. ‘Daardoor kunnen we de ingrepen tegen een lagere prijs
aanbieden. De kwaliteit is gegarandeerd. De patiënt wordt behandeld
door een ervaren uroloog.’
www.sterilisatie-enbesnijdeniscentrumlimburg.nl

