
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging - persconferentie  

 

 

 

 

 
Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel; Dirk Thielens, 

waarnemend directeur-generaal van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 

Fabiola; en Karine Lalieux, voorzitter van het OCMW van de stad Brussel, 

hebben het genoegen om u uit te nodigen voor de persconferentie voor 

de inhuldiging van het Professor VIS-gebouw op donderdag 19 september 

om 10u45.  

 

Het nieuwe gebouw "Professor Henri Vis" zal het zorgoppervlak van het 

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola met een derde vergroten. Een 

state of the art operatiekwartier en een nieuwe spoeddienst zal de acute zorg 

voor meer dan 50.000 kinderen per jaar garanderen. In 2020, worden er de 

hospitalisatie-eenheden van de kinderpsychiatrie eveneens gehuisvest samen 

met de niet-intensieve neonatologie-eenheid (bedden n *), die wordt 

verbonden door een loopbrug met de kraamafdeling van het UVC Brugmann. 

 

De persconferentie zal worden gevolgd door een bezoek van het nieuwe 

operatiekwartier en toekomstige spoeddienst waar die dag eveneens het 

Knuffelbeerziekenhuis aanwezig zal zijn. 

 

PROGRAMMA 

10u15 - Persreceptie bij de ingang van het Henri VIS-gebouw 

(ambulancezaal) 

10u45 - Start van de persconferentie 

11u00 - Officiële inhuldiging (lint en fotoshoot) 

11u10 - Begin van de rondleidingen in de toekomstige spoeddienst en/of het 

nieuwe operatiekwartier en/of interviews 

Verwacht einde om 12u00  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

UKZKF - VIS-gebouw - Jean Joseph Crocqlaan 7, 1020 Brussel (zie 

routebeschrijving in bijlage). 

Betalend parkeren, bereikbaar via het Van Gehuchtenplein of de straat. Kies 

voor openbaar vervoer of zachte mobiliteit.  

 

Bevestig uw aanwezigheid per e-mail amelie@wavemakers.eu of per telefoon 

0477 200 970 voor 17 september 2019. 

 

--- Einde --- 

 

Ontdek in de tussentijd het laatste nieuws van het UKZKF op sociale 

netwerken 

• 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 ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, 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 werkt er zo’n 950 man, onder wie 

nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici. 

www.huderf.be 
 

Contactpersoon voor de pers 

Maud Rouillé - Communicatieverantwoordelijke Universitair Kinderziekenhuis 

Koningin Fabiola 

Maud.rouille@huderf.be - 0490/493.111 
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