
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persuitnodiging 

 

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
krijgt koninklijk bezoek 

 

Op vrijdag 6 december brengt koningin Mathilde een bezoek aan 

de patiënten en het personeel van het Kinderziekenhuis 

 
Het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola heeft de 

eer om op vrijdag 6 september Hare Majesteit de Koningin te ontvangen. 

Tijdens haar bezoek zal koningin Mathilde de patiënten en het verzorgend 

personeel van de verschillende diensten ontmoeten en het volledig nieuwe 

operatiekwartier ontdekken. Daarnaast krijgt ze tijdens een 

rondetafelgesprek de kans om kennis te maken met de verschillende 

verantwoordelijken en diensthoofden van het Universitair Kinderziekenhuis 

Koningin Fabiola. Het bezoek eindigt in de Rubert Dubois school, waar 

niemand minder dan Sinterklaas de kinderen opwacht. 

 

 

PLANNING  

09:30 – Ontvangst pers in de inkomhal van het Kinderziekenhuis 

10:00 – Aankomst koningin  

10:05 – Start rondetafelgesprek  

10:45 – Bezoek dialyseafdeling en ontmoeting met patiënten en verzorgers 

11:00 – Kennis maken met chirurgische robot en bezoek operatiekwartier 

11:15 – Ontmoeting tussen de koningin en de leerlingen van de Rubert  

Dubois school en verwelkoming van Sinterklaas 

11:30 – Vertrek koningin  

 

Deelname aan het bezoek wordt enkel toegestaan aan 

geaccrediteerde pers. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

UKZKF – Inkomhal  

Jean Joseph Crocqlaan 15, 1020 Brussel.  

Parkeren kan op de parking voor patiënten, gelieve voorkeur te geven aan 

openbaar vervoer en fiets.  

 

Journalisten en persfotografen die wensen deel te nemen, kunnen zich voor 

4 december 2019 accrediteren bij Amélie Putmans, 

amelie@wavemakers.eu, 0477 20 09 70. Gelieve volgende informatie door 

te geven: medium, naam, voornaam, nummer officiële perskaart, 

geboortedatum. 

 

--- Eind --- 
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Ontdek in de tussentijd 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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