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Opnieuw geeft het wetenschappelijk gedeelte van het Tijd-
schrift voor Urologie aanleiding om over de diversiteit van
ons vak te berichten. In veel ziekenhuizen worden urolo-
gische behandelingen gedaan door zich steeds verder spe-
cialiserende urologen. Het is niet alleen de operatie die
centraliseert, ook de diagnostiek wordt steeds beter afge-
stemd tussen urologen onderling en steeds vaker verricht in
ziekenhuizen die deel uitmaken van een netwerk. Objec-
tieve kwaliteitsverbetering wordt steeds beter gemonitord
en steeds vaker naar buiten gebracht. De artikelen in dit
nummer van ons tijdschrift, die al zijn voorgedragen op de
vergaderingen van de NVU, zijn daar een bewijs van.

Julia van Tol en coauteurs berichten over de rol van de
Keuzehulp bij cystectomiepatiënten. Bij deze patiënten is
een significante teruggang te zien van het percentage neo-
blaas, alhoewel de neoblaas, indien gericht uitgezet, nog
steeds een duidelijke plaats blijft houden. Het is de juiste
behandeling voor de juiste patiënt waardoor de tevreden-
heid toeneemt. Pauline Wesselman en collega’s berichten
over de langetermijnfollow-up en het succespercentage van
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de urethraplastiek, tevens een operatie die qua indicatie aan
verandering onderhevig is. Ook hier geldt dat, als de juiste
indicatie wordt vastgesteld, de resultaten beter zijn. De uit-
komsten van deze studies bevestigen dit. Ten slotte schetst
Marlene Hekman als arts-promovendus een beeld van de
wijze waarop intraoperatieve detectie van ccRCC van nut
zou kunnen zijn ter verbetering van de uitkomsten van deze
operaties. Deze studie is onderdeel geweest van haar cum
laude promotie in december 2018.

Al met al geeft dit nummer van ons tijdschrift een goed
beeld van de wetenschappelijke activiteiten binnen de Ne-
derlandse Vereniging voor Urologie.
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