
Het Centrum voor Robotheelkunde is een regionaal netwerk voor robot-geassisteerde behandelingen. De urologen van 
volgende ziekenhuizen werken samen: AZ Herentals, AZ Sint-Jozef Malle, AZ Klina, AZ Turnhout, ZNA.
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Centrum voor Robotheelkunde
Antwerpse urologen starten samenwerking in robotheelkunde

De urologen van zeven ziekenhuizen uit de provincie Antwerpen - AZ Klina, AZ Herentals, AZ Sint-Jozef Malle,  
AZ Turnhout en ZNA (sites Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg) - slaan de handen in elkaar op het 
domein van robotheelkunde. 24 urologen maken, vanaf nu, gezamenlijk gebruik van eenzelfde robot voor 
de behandeling van prostaatkanker, waarbij de volledige prostaat verwijderd wordt. 

Deze “Da Vinci-robot” staat opgesteld in AZ Klina. De samenwerking zorgt voor een grote kostenefficiën-
tie. Niet elk ziekenhuis hoeft zo de (dure) robot zelf aan te kopen, terwijl de overheid bespaart op het vlak 
van financiering. 

Bovendien wordt de uitvoering van de operatie toevertrouwd aan slechts enkele urologen uit de groep, 
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zo wordt hun expertise geconcentreerd en wordt de kwaliteit van de 
ingreep verder verbeterd in het belang van de patiënt. 

De samenwerking tussen Antwerpse ziekenhuizen kent via dit project een concrete toepassing. Het initia-
tief krijgt de naam “Centrum voor robotheelkunde” (Regionaal netwerk voor robotheelkunde Antwerpen).

De meeste heelkundige ingrepen gebeuren nu al via een kijkoperatie. Dat biedt nadien voordelen voor de 
patiënt: de wonde is kleiner, het bloedverlies minder en het comfort groter door een kortere opnameduur en 
sneller herstel. Een klassieke kijkoperatie voor prostaatkanker is voor de chirurg evenwel niet zo evident. Zo 
moet hij lange, rigide instrumenten gebruiken, in spiegelbeeld werken en vaak in een weinig ergonomische 
houding. Een robot maakt het voor de chirurg heel wat makkelijker, aangezien hij de robot kan bedienen via 
een console met joy sticks die de camera en de instrumenten dirigeert. De robot voert geen enkele beweging 
autonoom uit, maar kan de bewegingen van handen en vingers van de chirurg perfect nabootsen en zelfs 
verfijnen. De chirurg heeft in de console een tot 12 maal vergroot driedimensioneel beeld in hoge definitie. 
Zeer fijne dissecties en hechtingen kunnen hierdoor nauwkeuriger gerealiseerd worden op anders moeilijk te 
bereiken plaatsen. Kortom robotheelkunde staat voor de hoogste kwaliteit van zorg zeker wanneer uitgevoerd 
door ervaren chirurgen die voldoende ervaring hebben opgebouwd. De concentratie van deze ervaring tot 
enkele urologen uit een grote groep en de verbeterde kostenbeheersing waren de motivatie van deze artsen 
om tot een kwaliteitsvolle en efficiënte samenwerking te komen. Zij worden hierin gesteund door hun respec-
tievelijke ziekenhuizen.
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