
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

 

Koningin Mathilde brengt bezoek aan patiënten en 
personeel Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola 
 

Rondgang van anderhalf uur langs de verschillende diensten van het 

Kinderziekenhuis 

 
6 december 2019 – Hare Majesteit de Koningin bracht vandaag 

een bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 
Fabiola om langs te gaan bij enkele afdelingen van het 

ziekenhuis en kennis te maken met het personeel, de patiënten 
en hun familie. Ook Sinterklaas kwam de kinderen met een 
bezoekje verrassen. 

 
Het bezoek van de koningin startte met een rondetafelgesprek waarbij 

verschillende onderwerpen werden aangesneden, waaronder de 
vooruitstrevende ondersteuning van de verschillende disciplines, 
maatschappelijke hervormingen die het zorgaanbod beïnvloeden, en 

mogelijke preventiemaatregelen. Daarbij werden de karakteristieke 
multidisciplinariteit van het Kinderziekenhuis, het voortdurend streven 

naar onderzoek en ontwikkeling, en de belangrijke rol van de Hubert 
Dubois school belicht. De uitdaging van de steeds evoluerende 
beroepsinhoud en de noodzaak om het toonaangevende model van het 

kinderziekenhuis, vooralsnog het enige in België, te blijven verdedigen, 
werden eveneens besproken. De koningin had bijzondere aandacht voor 

de ontwikkelingen in de geneesmiddelenleer bij specifieke medicijnen 
voor kinderen, de kinderpsychiatrische projecten die kwetsbare moeders 
ondersteunen en de concrete oplossingen het groeiende probleem van 

schoolfobie. 
 

Vervolgens begaf de koningin zich naar de dialyseafdeling waar 
momenteel 10 patiënten zijn opgenomen met acuut of chronisch 
nierfalen. De kinderen en jongeren vertelden koningin Mathilde over hun 

ziekte en dagelijkse behandeling. Het verzorgend personeel kreeg 
daarbij de kans toelichting te geven bij de werking van hun dienst. De 

dialyseafdeling van het Kinderziekenhuis vormt één van de twee 
erkende centra voor pediatrische hemodialyse in België. Gemiddeld 
worden 1.200 hemodialysesessies per jaar uitgevoerd, waarbij een 

patiënt per week ongeveer drie sessies van telkens vier uur doorloopt.  
“Het is een speciale dag vandaag. We kregen bezoek van Sinterklaas én 

van de koningin. Het is goed om even uit onze ziekenhuisroutine te zijn", 
zegt de mama van Emir, een dialysepatiënt. 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

Daarna ging het bezoek verder naar de afdeling intensieve zorgen, waar 
een gespecialiseerd team elk jaar honderden kinderen opvangt die nood 

hebben aan zeer intensieve verzorging en geavanceerde apparatuur. De 
intensive care unit droeg bij tot de introductie van ECMO in België, een 
extracorporale circulatietechniek om falende organen te vervangen. 

Deze techniek werd begin jaren negentig overgenomen uit de Verenigde 
Staten. De koningin kon waarnemen hoe ouders zeer goed ondersteund 

en geïnformeerd worden over de werking van deze techniek. Door hen 
voldoende te informeren, voelen families zich meer betrokken en minder 

machteloos in een wereld van zeer geavanceerde technische ingrepen.  
 
In het gloednieuwe operatiekwartier van 2.000m², dat in september 

werd ingehuldigd, ontdekte de koningin het grote belang van de 
chirurgische robot voor kinderchirurgie. Deze robot biedt een 3D-visie 

aan de chirurg en zorgt ervoor dat chirurgische handelingen preciezer 
worden uitgevoerd. Dankzij de robot kan het operatieteam meer 
instrumenten gebruiken en verlopen operaties minder invasief. 

Daarnaast biedt de robot ook een grote meerwaarde voor het 
opleidingsprogramma. Zo kunnen beginnende chirurgen eenzelfde 

handeling herhalen tot wanneer ze deze perfect onder de knie hebben. 
Ook verpleegkundigen die de chirurg of anesthesist bijstaan, worden 
specifiek opgeleid voor deze nieuwe operatietechnieken. Een 

simulatiecentrum vormt een van de lopende projecten van het 
ziekenhuis. 

 
Tenslotte bracht de koningin een bezoek aan de Robert Dubois school, 
waar momenteel 50 kinderen, gaande van kleuters tot tieners, 

schoollopen. Hier krijgen kinderen en jongeren die noodgedwongen in 
het ziekenhuis moeten verblijven, toch de kans om onderwijs te 

genieten. De kinderen waren verrukt door de komst van Sinterklaas en 
samen met de koningin verwelkomden zij de goedheiligman al zingend. 
 

Na een bezoek van anderhalf uur bedankte Hare Majesteit de Koningin 
de stafdelegatie, met afgevaardigden van alle diensten, die bij de 

uitgang op haar wachtte. 
 

 

--- Einde --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek het laatste nieuws van het UKZKF op social media: 

• Blog: www.huderf30.be  

• Facebook: https://www.facebook.com/HUDERFUKZKF/ 

• YouTube: https://www.youtube.com/user/hopitaldesenfants 

• Twitter: https://twitter.com/HUDERF_UKZKF 

 

Over het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige 

ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en 

adolescenten. Het UKZKF heeft daarbij de volgende opdrachten voor 

ogen:   

• Kinderen, adolescenten en hun naaste omgeving verzorgen en 

begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en 

globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid 

centraal staan. 

• Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door 

een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde 

(vak)kennis. 

• Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid. 

In het Kinderziekenhuis vormt het welzijn van het kind absolute 

prioriteit, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in 

zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien 

in de maatschappij. 

Het UKZKF in enkele cijfers: 183 bedden, bijna 200.000 ambulante 

patiënten, waaronder 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 dagen 

ziekenhuisopname op jaarbasis. Momenteel werken er ongeveer 950 

personeelsleden, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers 

en/of paramedici. www.huderf.be 
 

Contactpersoon voor de pers  

Amélie Putmans – Wavemakers   

amelie@wavemakers.eu  – 0477 200 970 
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