
Wat is vNOTES?

“vNOTES staat voor “Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery”. Door middel van 
minimaal invasieve chirurgie wordt er gebruik gemaakt van de natuurlijke toegangsholtes zoals de 
vagina. De meest frequent uitgevoerde vNOTES-operatie is de hysterectomie: het verwijderen van de 
baarmoeder.”

Op 16 februari vond in ons ziekenhuis een primeur plaats. Gynaecoloog Pieter Mulier paste 
voor het eerst de nieuwe operatietechniek ‘vNOTES’ toe. Hierbij wordt er een kijkoperatie 
langs de vaginale weg uitgevoerd en niet, zoals gewoonlijk, via de buik. Een revolutionaire 
techniek die vele voordelen biedt voor onze patiënten. Na de eerste tien ingrepen is het tijd 
voor een evaluatie. Een gesprek met Dr. Mulier.

Primeur voor onze gynaecologen: nieuwe 
operatietechniek ‘vNOTES’ positief onthaald

Welke voordelen biedt vNOTES?

“De transvaginale weg (vNOTES) combineert de voordelen van een kijkoperatie met die van de klassieke 
vaginale chirurgie. Op deze manier wordt de minst invasieve natuurlijke toegangsweg gebruikt. Onder de 
visuele controle van een vergrotende camera en met fijne endoscopische instrumenten kan er precies 
en snel geopereerd worden. Chirurg en assistenten zitten hierbij in een betere ergonomische houding 
om met meer precisie te werken.”

Voor de patiënten biedt deze vNOTES techniek heel wat voordelen ten opzichte van de klassieke 
laparoscopie. 

• geen zichtbare littekens
• minder pijn na de ingreep.
• sneller herstel 
• korter verblijf in het ziekenhuis (meestal dagopname)
• minder kans op wondinfecties



Revolutie in gynaecologische chirurgie

“Een vaginale toegangsweg is weliswaar het minst invasief maar geeft soms onvoldoende toegang. 
In het verleden werd er dan een grote insnede in de buikwand gemaakt. Een eerste grote revolutie in 
gynaecologische chirurgie kwam er in de jaren 90 met de introductie van de laparoscopie (kijkoperatie). 
3 kleinere insneden in de buikwand in plaats van één  grote insnede lieten de patiënte sneller herstellen. 
Ook het gebruik van de operatierobot kan bij bepaalde ingrepen een verbetering betekenen.

vNOTES is een tweede revolutie in de gynaecologische chirurgie. Dankzij deze nieuwe techniek kunnen 
dezelfde operaties uitgevoerd worden zonder een litteken te maken in de buikwand. Hierdoor hebben 
patiënten minder postoperatieve pijn, herstellen ze nog vlotter en kunnen ze het ziekenhuis sneller 
verlaten. Een ander voordeel is dat de eileiders in dezelfde ingreep ook vlot meegenomen kunnen 
worden. Het verwijderen van de eileiders verkleint het risico bij de ontwikkeling van eierstokkanker op 
latere leeftijd.”

Quotes

Dr. Pieter Mulier: “De nieuwe techniek biedt een innovatieve verbetering voor onze gynaecologische 
ingrepen. Ik leerde de ingreep bij Prof. Baekelandt, gynaecoloog in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. 
Hij heeft deze techniek mee ontwikkeld en doet dit al een aantal jaren in België. Na een grondige 
theoretische en praktische opleiding begeleidt hij mee de eerste ingrepen. Intussen heb ik zelf 10 
vNOTES ingrepen uitgevoerd in ons ziekenhuis en ben ik nog meer overtuigd van de vele voordelen voor 
onze patiënten.”

Chanya Chinawong was één van de eerste patiënten waarbij dr. Mulier de techniek toepaste voor 
het verwijderen van een groot myoom. Na afloop van de ingreep was Chanya erg enthousiast: “Ik 
had helemaal niet verwacht dat ik zo weinig last zou hebben na de ingreep. Ik voel enkel een lichte 
menstruatiepijn, heb geen littekens en kan veel sneller naar huis dan verwacht.”


