
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Onthaal, cocktail en bezoek kunstwerken  

18u-20u 

Diner en kunstveiling   

20u-0u00 

 

 

Diner: 200 euros /PP (Tafels van 10 p) 
 

Overnachting mogelijk in het Plaza Hotel****+ 
Speciaal weekend tarief - CODE:  CHI151119       

100 euros / Nacht (Single) 

   120 euros / Nacht (Double) 

Fundraising Event met  
Kunstveiling  

 
  

ten bate van een Nieuw Simulatiecentrum   
van het Universitair Kinderziekenhuis Konigin 

Fabiola – en het UVC BRUGMANN 

Inschrijving/informatie:  +32 2 477 31 97 
Email: kekeli.voumadji@huderf.be  

vrijdag 15 november 2019, vanaf 18u,  
in Le Plaza Hotel, Brussel 

  

 



Waarom een Simulatiecentrum? 
 

Tot op de dag van vandaag wordt een chirurg opgeleid 
via ‘begeleiding’. In de praktijk wil dit zeggen dat een 
gevestigd chirurg een ‘aspirant chirurg bij de hand neemt’ 
en hem zodoende, op de patiënt, zijn vak leert. Anno 
2019 is dit niet meer verantwoord, noch op  ethisch vlak 
noch op het vlak van patiëntveiligheid. Zijn er andere  

opleidingsmethoden? 
 

Het Dierenlabo 

Is enerzijds verschrikkelijk duur, anderzijds valt ook dit  

op ethisch vlak minder en minder te verantwoorden. 
 

Het Simulatiecentrum 

Simulatie bestaat in vele andere domeinen dan de  
geneeskunde, de luchtvaart is hier een goed voorbeeld 
van. In welk toepassingsgebied dan ook staat simulatie 
voor het vervangen van een potentieel gevaarlijke  
activiteit door een gelijkaardige activiteit in een beveiligde 
omgeving door het gebruik van substituten. Medische en 
chirurgische simulatie kent momenteel een nooit geziene 
explosie. Het grootste voordeel ervan is dat technische 
handelingen kunnen uitgevoerd en herhaald worden 
binnen een kader waar plaats is voor fouten zonder de 
veiligheid van de patiënt in het  gedrang te brengen.  
Er zijn nu reeds laparoscopische en robot  
simulatoren op de markt om de mini  invasieve  

(kijk) operaties aan te leren.  
 

In een zeer nabije toekomst zullen we in staat zijn om op 
basis van preoperatieve beeldvorming (Scan, RMI) een 
ziek orgaan (kanker bijvoorbeeld) in 3D formaat af te 
drukken en de operatie meermaals uit te voeren op de 

uitgeprinte modellen vooraleer de patiënt te opereren.  

Het is dus van vitaal belang dat een Universitair  
Ziekenhuis een Simulatiecentrum opricht met een le-
vensechte operatiezaal en alles erop en eraan zodat alle 

betrokken actoren op voorhand kunnen ‘oefenen’. 

Het Elearning Platform 

Een Elearning platform moet worden opgestart in sa-
menwerking met ESPES (European Society of  
Paediatric Endoscopic Surgeons). Dit zal toelaten webi-
nars en ‘on line’ oefeningen of zelfs operaties voor te 
stellen aan alle ESPES  leden en aan alle  
chirurgen van het kinderziekenhuis. Dit platform zal op 
de site van ESPES geïnstalleerd worden alsook op 

onze eigen website. 

Simulatiecentrum  Fundraising Event met 

Kunstveiling  

 � ter plaatse, per telefoon en via internet 

 

Help ons maar vooraal onze patiënten die misschien ooit een goed opgeleid chirurg 

zullen nodig hebben! 

 

 

Wij hebben U nodig !  Kom en beleef een gezellige avond  
op vrijdag 15 november, vanaf 18u,  

in Le Plaza Hotel, Brussel 

 

 

Het wordt een feestelijke avond met culinair diner, tombola en verkoop van  

hedendaagse kunstwerken. 

Gastheer, Master François WEDRYCHOWSKI, Master Florent MAGNING en de 
Heer Carl BOSKSCH-JUUL,  Vennotschap MAGNIN WEDRY,  veilingsmeesters 
van Drouot, Paris. zullen de verkoop animeren. 

 


