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Iedereen weet ondertussen dat we bij SKL  de naam opgebouwd hebben van 
een vrolijke bende te zijn die niet vies is van gezellige eetfeestjes, er sportief 
duchtig kan invliegen en graag leerrijk op stap gaan. Maar naast al die 
vrolijkheid hebben we ook ons ernstig kantje, en zijn we uiterst gecharmeerd 
dat professor Vander Sloten bereid gevonden werd om bij ons een voordracht 
te komen geven met als onderwerp : ‘Robots in de operatiekamer’. 

 
Graag hiervan een kort verslag. Voor al diegenen met een medische 
achtergrond mijn excuses moesten er een aantal aangehaalde opsommingen 
niet honderd procent medisch correct weergegeven zijn.  
Het aantal ouderen in onze maatschappij zal drastisch toenemen, het aantal 
zorgverleners zal helaas niet in dezelfde mate meegroeien. Een robot als 
mantelzorger,  als zorgverlener of als chirurgisch hulpmiddel  blijft voor ons nog 
steeds een raar gegeven. 
Het duurt niet lang meer voor we zullen leven tussen de robots. Voor ons als 
mens betekent dit dat we het onbekende zullen moeten accepteren, een 
onbekende dat bovendien dan nog slimmer en handiger is dan wij. 
Wanneer we hier nuchter over nadenken concluderen we echter dat robots 
nooit ziek of moe zijn, geen enkel probleem hebben met moeilijke uren en een 
oplossing vormen voor een nijpend personeelstekort. 
Momenteel zijn er reeds verschillende soorten robots in de zorg actief. 



Er worden bijvoorbeeld robots als hulpmiddel ingezet om repetitieve taken uit 
te oefenen, zodat de verpleging zich meer op kerntaken en kwalitatieve  en 
menselijke ondersteuning kan verlenen. 
Zora, de zorgrobot wordt in verschillende woonzorgcentra ingezet als hulp bij 
ergo- en bewegingsoefeningen. Joy Cat, een interactieve kat voor ouderen, is 
een aaibare robotkat die kan miauwen en spinnen en vooral bij 
dementerenden succes heeft. De volgende stap dichter bij het inschakelen van 
robots teneinde mensen langer autonoom thuis te kunnen laten verblijven is 
Alice. Door het gebruik van sensoren, connecties met andere objecten en tools 
kan Alice inspelen op de behoeften van haar gebruiker. Ze kan bijvoorbeeld een 
praatje maken, ze kan een drankje aanbrengen, technisch ingezet worden voor 
het versturen van een WhatsApp bericht of het bestellen van boodschappen. 
Alice is een sociaal gerichte robot die als hulpmiddel kan fungeren voor een 
verbetering van zelfredzaamheid en eenzaamheid. 
De professor wijst er op, je mag dit gerust de rode draad in de voordracht 
noemen, dat de menselijke aanwezigheid steeds de onvoorwaardelijke schakel 
is in heel het verzorgende verhaal. 
Van gezondheidszorg gaan we naadloos over naar het operatiekwartier. De 
spreker toont een aantal voorbeelden van protheses. Bij het plaatsen van een 
totale knie- of heupprothese wordt niet het volledige gewricht vervangen, 
enkel het versleten kraakbeen wordt verwijderd en vervangen door een 
orthopedisch implantaat. Deze protheses bestaan uit lichaamsvriendelijke 
materialen. 
In de orthopedische- en de tandheelkunde heeft 3D printen de laatste jaren 
een toenemende groei gekend. Met medisch 3Dprinten bestaat de 
mogelijkheid om een prothese of implantaat naar maat van elke individuele 
patiënt te maken. Men is tevens in staat om grote hoeveelheden van standaard 
prothesen of onderdelen te produceren. Voor de patiënt verloopt de ingreep 
op deze manier veel efficiënter. 
De professor geeft daarna een bondig overzicht van het verloop van een 
kijkoperatie. In principe gebeurt er hetzelfde als bij een gewone ingreep, 
namelijk het verwijderen van een ziek orgaan of het herstellen van een 
medisch probleem. Er worden een drietal piepkleine buisjes in het 
operatiegebied ingebracht. Door één van de buisjes wordt er een camera 
ingebracht, deze vergroot het beeld zodanig dat de chirurg duidelijk op de 
monitor kan volgen. Door de andere buisjes worden instrumenten ingebracht 
waarmee de chirurg de ingreep verricht. De patiënt heeft kleinere littekens, 
minder kans op bloedingen en een sneller herstel.  



 
Een geavanceerde techniek voor een hartoperatie is bijvoorbeeld  de TAVI-
methode. Deze ingreep houdt in dat er een hartklep wordt vervangen met 
behulp van een katheter die via de lies in het lichaam wordt gebracht. Op deze 
manier hoeft de borstkas niet geopend te worden wat uiteraard een grote 
meerwaarde betekent voor de patiënt. 
Bij een robot geassisteerde chirurgie staat de robot tussen de patiënt en de 
chirurg, die achter een console via een camera met driedimensionaal beeld 
zicht heeft op het operatieve gedeelte. De instrumenten worden met een 
joystick bediend, eventuele trillingen van de hand worden door het systeem 
weg gefilterd. 
De robot DAVINCHI wordt geleidelijk ingezet voor complexe operaties zoals 
tumoren aan lever, alvleesklier, nieren, slokdarm, blaas en endeldarm 
Wat zijn nu de grote pro- robot voordelen? 
1.Sommige handelingen kunnen preciezer uitgevoerd worden dan door een 
mensenhand, tot op de millimeter nauwkeurig.  
2. Je kan informatie uit een CT of MRI-scan invoegen in het scherm, zodat  
belangrijke structuren zoals zenuwen en bloedvaten kunnen gespaard worden. 
3. De patiënt zal minder omliggend beschadigd weefsel overhouden. 
4. De patiënt zal minder pijn hebben na de operatie , minder littekens 
overhouden en sneller het hospitaal kunnen verlaten 
5. Ook voor de chirurg is het een pluspunt , hij kan op een meer comfortabele 
en ontspannen manier opereren. 



Er is een veiligheidscontrole gekoppeld aan de robot  bij eventuele 
stroomonderbreking of problemen bij de chirurg zelf. En net als bij de 
traditionele operaties is er minstens nog één geschoolde assistent aanwezig om 
de chirurg bij te staan . 
Ook voor de opleiding in de digitalisering wordt er net zoals bij de 
luchtvaartopleiding geoefend met simulatie. Zoals de spreker telkens 
benadrukte zal de ervarenheid van de chirurg steeds de hoofdzaak blijven, de 
chirurg voert de operatie zelf uit, het systeem kan niet zelfstandig werken. 
Dit was een uiterst boeiende uiteenzetting met een charmante en begaafde 
spreker, en alhoewel ik vol bewondering ben voor de evaluatie in heel het 
robotgebeuren hoop ik stiekem nooit van heel dichtbij dergelijke operatie te 
moeten beleven. 
Groetjes 
Monique Leempoels  
 
Meer foto’s van Willy Coen in ons Fotoalbum op onze website 
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