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André Nevelsteen

Ο καθηγητής André Nevelsteen, Διευθυντής του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος 
της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Gasthuisberg στο Leuven Βελγίου, απεβίωσε από 
καρκίνο του στομάχου στις 9 Δεκεμβρίου 2009, σε ηλικία 58 ετών. Ο Nevelsteen 
αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην έρευνα σχετικά με τις φλεγ-
μονές των μοσχευμάτων και με την ενδοαγγειακή αποκατάσταση των Ανευρυσμάτων 
της Κοιλιακής Αορτής. Ήταν ο πρώτος στις Κάτω Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία και 
Λουξεμβούργο) όπου πραγματοποίησε ενδοαγγειακή αποκατάσταση ενός ανευ-
ρύσματος, χρησιμοποιώντας διχαλωτό μόσχευμα το 1995.

Το “Vascular News” αφιέρωσε 2 σελίδες για την καριέρα του Nevelsteen στο 
τεύχος του Αυγούστου του 2001, αμέσως μετά την εκλογή του ως Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρίας (ESVS). Ο ίδιος στη συνέντευξή του αναφε-
ρόμενος για ποιο λόγο έγινε αγγειοχειρουργός είπε: « Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό 
στο Βέλγιο και ήμουν από την πρώτη γενιά που πήγε στο Πανεπιστήμιο. Οι επιλογές 
ήταν περιορισμένες: Θα γινόσουν είτε ιερέας, είτε δικηγόρος, είτε γιατρός». Μετά 
από τα πρώτα χρόνια των ιατρικών του σπουδών στη Πανεπιστημιακή Κλινική του 
Leuven, o Nevelsteen ήταν πεπεισμένος ότι επιθυμούσε να ξεκινήσει καριέρα στην 
έρευνα, και έτσι προχώρησε και ολοκλήρωσε ένα χρόνο δουλειάς σε εργαστήριο. 
Απεφοίτησε το 1975 από την Ιατρική, Χειρουργική και Μαιευτική. Ο νεαρός ιατρός 
ασχολήθηκε με τη χειρουργική λόγω του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης ενός 
συγκεκριμένου χειρουργού. Ο ίδιος είπε: « Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών 
των σπουδών μου ήρθα σε επαφή με ένα γενικό χειρουργό από ένα περιφερειακό 
νοσοκομείο που ονομαζόταν, Flor Verstreken. Με κυρίευσε ο ενθουσιασμός του. 
Ζούσε για τους ασθενείς του και διατηρούσε καλές σχέσεις μαζί τους. Ενθουσιάστηκα 
με η Χειρουργική. Έπειτα άρχισα να εργάζομαι για τον Jacques Gruwez, έναν από 
τους διασημότερους Βέλγους χειρουργούς».Υπό την επίβλεψη του Jacques Gruwez, 
ο Nevelsteen ολοκλήρωσε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής το 1977. Επίσης, 
ειδικεύτηκε στην Κάρδιοχειρουργική από το 1977 έως το 1980. Δύο χρόνια αργότερα 
ο Nevelsteen έγινε αναπληρωτής διευθυντής  στην Καρδιοχειρουργική Χειρουργική 
στο AZ St Rafael, στο Leuven, και την επόμενη χρονιά έγινε καθηγητής στην Ιατρική 
Σχολή του Leuven. Το 1989, ταξίδεψε στις ΗΠΑ σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι για τα 
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θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα υπό την επίβλεψη του 
Καθηγητή Crawford, στο Houston. Ο Nevelsteen έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση της αγγειοχειρουργι-
κής στο Βέλγιο, τα επιτεύγματά του και η συνεισφορά 
του αναγνωρίστηκαν και διακρίθηκε με τον υπέρτατο 
έπαινο του Λέκτορα και Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
του Leuven.

Στη συνέντευξή του στο “Vascular News” σχολίασε 
την έκρηξη νέων τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί από 
τους κλινικούς ιατρούς και τη βιομηχανία των ιατρικών 
εργαλείων λέγοντας: «Είναι ανάγκη να μελετούμε τις 
εξελίξεις με ανοικτό μυαλό. Έχουμε μεγάλη ευθύνη 
απέναντι στη νεώτερη γενιά για να εξασφαλίσουμε ότι 
θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αγγειοχειρουργοί 
σε 10 με 15 χρόνια από τώρα».

Ο Nevelsteen προέβλεψε την επανάσταση στη διαχείρι-
ση της Αγγειολογικής νόσου και εξήρε τη διεπιστημονική 
δουλειά. Είπε ότι: «Η γενετική τεχνολογία θα συνεισφέρει 
τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των αγγειακών νόσων. 

Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας κέντρων για τη θεραπεία 
των αγγειακών ασθενειών, που θα συμπεριλαμβάνει 
αγγειολόγους, ακτινολόγους και αγγειοχειρουργούς. 
Ωφελούμαστε στο Leuven που έχουμε σοβαρούς αγ-
γειολόγους και ακτινολόγους».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 2002, ως Πρόεδρος 
στην ESVS, η 16η Συνάντηση της Εταιρίας πραγματοποι-
ήθηκε στην Κων/πόλη, Τουρκία. Ο Nevelsteen ανέφερε 
ότι η επιλογή του τόπου συνάντησης ήταν συμβολικός και 
αντικατόπτριζε τον σκοπό του για επέκταση των σχέσεων 
και συνεργασιών. Ο Nevelsteen ανέφερε ότι: «οι ρίζες 
της Αγγειοχειρουργικής χρονολογούνται από τα χρόνια 
του Βυζαντίου, με την πρώτη γνωστή επέμβαση ανευ-
ρύσματος ιγνυακής αρτηρίας όπου έγινε τον 3ο αιώνα 
μ.Χ. Αυτό το Συνέδριο ήρθε στα σύνορα της Ευρώπης 
με την Ασία σε μία χρονιά που η εταιρεία συνδέονταν 
στενά με αγγειακές Εταιρίες σε Ασία και Αμερική».

Ο André Alfons Jozef Nevelsteen γεννήθηκε στο Geel, 
στο Βέλγιο, στις 8 Αυγούστου 1951.


