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Kliniek voor Urologie krijgt internationaal kwaliteitslabel
voor erectieprothesen
25 april 2019– De Kliniek voor Urologie, de grootste urologenassociatie van het land, wordt erkend
als Center of Excellence. Dit internationaal kwaliteitslabel wordt op vrijdag 26 april om 13u30
persoonlijk overhandigd door prof. dr. Steven K. Wilson. Hij wordt beschouwd als dé
wereldautoriteit in de prothesechirurgie. Op 26 en 27 april spreekt hij, en ruim 20 andere
internationale topurologen, op een symposium* in Hasselt. Tijdens de tweedaagse wordt tegelijk
de 25ste verjaardag van prothesechirurgie in onze provincie in de kijker gezet.
Vorig jaar nog kreeg de Kliniek voor Urologie ook al een erkenning als Europees referentiecentrum
voor erectieprothese-chirurgie. Op vrijdag 26 april volgt een bijkomende erkenning als ‘Global Center
of Excellence’. Een certificaat dat wordt uitgereikt door de Amerikaanse ‘paus’ in deze
subspecialisatie, prof. dr. Steven K. Wilson. Het is geen sinecure om dit label in de wacht te slepen,
omdat je moet voldoen aan een aantal belangrijke criteria:
-

het centrum moet minstens 5 jaar op rij minimaal 50 operaties per jaar uitvoeren;
andere (kleinere) centra moeten voor complexe casussen naar het centrum doorverwijzen;
de hoofdchirurg moet door zijn collega-artsen beschouwd worden als een belangrijke
opinieleider in de prothesechirurgie;
de hoofdchirurg moet doceren en klinische papers publiceren in wetenschappelijke
magazines;
prof. dr. Steven K. Wilson moet minstens 1 keer met de hoofdchirurg van het centrum
hebben samengewerkt waaruit diens uitstekende vaardigheden blijken.

Prof. dr. Koenraad van Renterghem, uroloog bij Jessa en hoofdchirurg van de Kliniek voor
Urologie is opgetogen met dit internationaal kwaliteitslabel: “Dit is uiteraard een zeer grote eer
voor het hele team. We zijn nu mondiaal erkend als ‘state of the art-center’ en daaraan hebben
alle medewerkers van ons centrum 25 jaar lang onafgebroken gewerkt.”
De Kliniek voor Urologie, is de eerste Belgische associatie die het kwaliteitslabel ontvangt.
Op internationaal niveau kregen al eerder 3 Duitse, 1 Koreaanse, 1 Spaanse, 1 Britse en 1
Australische kliniek het label.
Prothesechirurgie steeds populairder
Tien jaar geleden werden er in ons land zo’n 120 erectieprotheses geplaatst. Vandaag zijn er dat
al ruim 250 per jaar. Zowat de helft daarvan wordt uitgevoerd door prof. dr. van Renterghem.
Uit internationale studies blijkt dat meer dan de helft van de mannen boven de 40 jaar
erectiestoornissen ervaart. Hoe ouder, hoe vaker dit voorkomt.
Dit symposium wordt ondersteund door de European Society for Sexual Medicine (ESSM) en werd mogelijk gemaakt door
Coloplast Belgium NV/SA.

Erectieproblemen kunnen op verschillende manieren behandeld worden. Prof. dr. van
Renterghem: “Met pilletjes die de bloedvaten doen uitzetten, met spuitjes die in de penis gezet
worden, met zalfjes en met een vacuümpomp. Een veel duurzamere oplossing is de
erectieprothese. Dit is geen artificiële penis, het is een implantaat dat via een kleine operatie in de
penis wordt geplaatst. De operatie duurt 45 min. De patiënt wordt hiervoor 48 uur opgenomen.”
(Hierbij worden de EAU richtlijnen gevolgd waarbij de erectieprothese enkel wordt ingepland bij
patiënten bij wie farmacotherapie niet werkt of die een permanente oplossing wensen.)
De penis is de antenne van het hart
Niet alleen de leeftijd is een risicofactor. Ook hoge bloeddruk, cholesterol, roken, alcohol en te
hoge suikerspiegel kunnen aan de oorzaak liggen van erectiestoornissen. Bovendien hebben
mannen met een erectieprobleem tot 6 keer meer kans om binnen de 5 jaar een hartinfarct of
een hersenbloeding te doen. Prof. dr. van Renterghem: “Een erectiestoornis is dus eigenlijk een
vroegtijdig teken van hartproblemen dat je beter niet negeert. De penis is dus echt wel de
antenne van het hart.”
Patiënttevredenheid
Het ziekenfonds vergoedt het overgrote gedeelte van de ingreep. De patiënttevredenheid voor
deze duurzame oplossing is zeer groot: 90% na 1 tot 2 jaar. Ook bij de partner. Bij andere
behandelingen is dat na een jaar minder dan de helft.

Indien u wenst kunnen we u in contact brengen met een patiënt die sinds enkele jaren een
erectieprothese heeft en bereid is om zijn ervaringen te delen.

Meer over de Kliniek voor Urologie
De Kliniek voor Urologie telt 12 urologen en is daarmee de grootste urologenassociatie van het
land. De urologen zijn allen verbonden aan het ziekenhuisnetwerk Zuid West Limburg (Jessa
Ziekenhuis Hasselt, AZ Vesalius in Tongeren, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder en Sint-Trudo in
St.-Truiden). Elke uroloog in het team spitst zich toe op 1 of meerdere subspecialismen, zoals
oncologische urologie, behandeling van nierstenen, robot-geassisteerde chirurgie en
kinderurologie. De Ageing Male Clinic is een kliniek binnen de Kliniek en richt zich specifiek tot
mannen vanaf 40 jaar.

Meer info over prof. dr. Koenraad van Renterghem:
-

Diensthoofd Urologie Jessa Ziekenhuis Hasselt;
Consultant aan KUL voor deze problematiek;
Professor aan UHasselt, waar hij in een eigen labo fundamenteel onderzoek verricht naar
erectiestoornissen;
Hoofdonderzoeker in de Phoenix Trial: dit is een pan-Europees multicentrisch onderzoek
naar de uitkomst van erectieprothese chirurgie, opgezet door de European Association of
Urology – Research foundation);

Dit symposium wordt ondersteund door de European Society for Sexual Medicine (ESSM) en werd mogelijk gemaakt door
Coloplast Belgium NV/SA.

-

Promotor van 2 doctoraatsonderzoeken over erectiestoornissen ((1 ism universiteit Luik, 1
i.s.m. universiteit Maastricht) ;
Executive committee member van de European Society of Sexual Medicine (ESSM);
Spreker op honderden internationale congressen wereldwijd;
Auteur en co-auteur van ruim 40 internationale wetenschappelijke publicaties.

Meer info over prof. dr. Steven K. Wilson:
- Afgestudeerd aan Yale University & University of VA Medical School;
- Implanteerde meer dan 11.000 implantaten in 53 landen;
- Auteur en co-auteur van 232 wetenschappelijke publicaties;
- Ontving in 2013 de F. Brantley Scott Award of Excellence owv zijn impact op de geneeskunde
in het algemeen en op de levenskwaliteit van patiënten;
- Hij ontving 2 keer een life time achievement award voor zijn hele carrière;
- Het meest wordt hij erkend voor het toepassen van nieuwe chirurgische technieken
(minimaal invasief) bij complexe penisimplantaten.

Meer info
Het symposium vindt plaats op vrijdag 26 (vanaf 12u30) en zaterdag 27 april in het schoolgebouw
van Campus Salvator. Volledig programma en foto van Prof. dr. van Renterghem, zie bijlage.
Voor een interview met prof. dr. Koenraad van Renterghem, neem contact op met:
Lieve Ketelslegers
Woordvoerder Jessa Ziekenhuis
Lieve.ketelslegers@jessazh.be - +32 (0)475 62 52 82
OF
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