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De laatste jaren heeft de chirurgie al 
een enorme evolutie doorgemaakt, 
maar we zijn nog lang niet aan het 
einde van de zoektocht naar innova-
tieve technieken. Hoe kunnen we in 
de toekomst chirurgie nog veiliger en 
efficiënter maken? Een belangrijke rol 
lijkt weggelegd voor robots. Gewone 
stervelingen begrijpen natuurlijk 
weinig van al die technische snuf-
jes in operatiekwartieren, maar ook 
voor de chirurgen komt er meer en 
meer technische kennis bij kijken. En 
die kennis doen ze op in het Oost-
Vlaamse Melle. Een kleine gemeente 
tussen Aalst en Gent, die intussen is 
uitgegroeid tot het wereldcentrum van 
de robotchirurgie.

Orsi Academy

In september 2018 opende langs de 
E40 de Orsi Academy, een innovatie-
centrum voor robotchirurgie. Jaarlijks 
zullen zo’n 3.500 chirurgen er leren 
hoe ze met hoogtechnologische 
apparatuur kunnen werken. Multina-
tionals krijgen er ook de kans om hun 
technische apparatuur te ontwikkelen 
en te exposeren. Initiatiefnemer is 
Prof. dr. Alex Mottrie, uroloog en pio-
nier in de robotchirurgie. Hij was een 
van de eerste chirurgen in België die 
operaties uitvoerde met een robot. In 
1999 had het OLV-ziekenhuis in Aalst, 
onder leiding van toenmalig Medisch 
Directeur dr. Geert Vandenbroucke, de 

tweede robot van Europa aangeschaft. 
“Die was bedoeld voor hartchirur-
gie, maar na verloop van tijd bleek 
dat de robot betere indicaties had 
in de urologie”, zegt Vandenbroucke. 
“Zo kwam Alex in 2009 als uroloog 
bij ons terecht. Hij heeft bij ons de 
robotchirurgie als een van de eersten 
ter wereld ontwikkeld. Zo kreeg het 
robotverhaal een boost. Intussen 
behoort ons ziekenhuis op sommige 
vlakken bij de top 5 van de wereld.”

Belang van goede opleiding

Alex Mottrie moest zelf leren hoe hij 
met de robot kon werken. “Samen 
met de ontwikkelaar heb ik alle 

De technische evolutie kent geen grenzen, ook niet in de medische wereld. Hoewel 
robots nu nog erg duur en ingewikkeld zijn, lijkt voor robotchirurgie een gouden 
toekomst weggelegd in onze gezondheidszorg. “In de komende tien jaar zal de 
chirurgie meer evolueren dan in de afgelopen honderd jaar”, zegt Prof. Alex 
Mottrie, uroloog en pionier in robotchirurgie.

Robotchirurgie: “We staan nog maar 
aan de wieg van een hele evolutie”
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knopjes en snufjes zelf onder de knie 
moeten krijgen. Ik heb een tijdlang 
op lijken geoefend en heb zelf alles 
moeten ontdekken.” Nu zet Mottrie 
zijn schouders onder de Orsi Aca-
demy, zodat chirurgen op hun beurt 
met de robots leren werken. “Het is 
onze bedoeling om chirurgen goed 
met innovatieve producten te leren 
werken”, zegt Mottrie. “Onlangs was 
er in het Verenigd Koninkrijk nog veel 
ophef rond een thoraxchirurg die met 
een robot moest werken en zei dat hij 
geen opleiding nodig had. Tijdens de 
operatie ontstond een complicatie en 
de chirurg wist niet hoe hij dat met 
de robot moest oplossen. De patiënt 
overleed in het operatiekwartier. Dat 
is vreselijk”, zegt Mottrie. “Ongetraind 
werken met een robot is zoals viool 
spelen zonder muziekles. Geef mij een 
prachtige Stradivarius, maar je zou 
weglopen wanneer ik er begin op te 
spelen.” 

Wie wél opgeleid is om met robots te 
werken, zal volgens Mottrie betere 
resultaten boeken. “De robot biedt 
een enorme meerwaarde binnen de 
chirurgie. Zo kan je heel makkelijk 
kijkoperaties uitvoeren zonder een 
echte snede te moeten maken. De 
robot werkt veel preciezer: die heeft 
twee gewrichtjes, waarmee je alle 
richtingen uit kan draaien. De robot 
werkt ook geminiaturiseerd: wanneer 
ik in de ruimte een beweging maak, 
wordt dat drie tot vijf keer verkleind in 
het lichaam. Zo kan je met een draadje 
van twee centimeter een knoop 
maken, wat je met de blote hand bijna 
niet kan”, aldus Mottrie. “De robot laat 
je ook toe om plaatsen binnen het 
lichaam te bereiken, waar je met de 
hand nooit zou kunnen werken”, vult 
dr. Geert Vandenbroucke aan.

Potentiële winst voor de 
gezondheidszorg

Toch is er nog een groot obstakel om 
van robotchirurgie de norm te maken. 
De apparatuur is vooralsnog erg duur. 
“Maar in zijn totaliteit zou robot-
chirurgie winstgevend kunnen zijn”, 
zegt Vandenbroucke. “Als dr. Mottrie 
een prostaatoperatie uitvoert en de 
patiënt na drie dagen al naar huis kan, 
terwijl dat bij een klassieke operatie 
zeven tot tien dagen duurt, daalt de 
kost van het ziekenhuisverblijf.”

“Daarom is training enorm belangrijk”, 
zegt Mottrie. “Een goed getrainde 
chirurg kan met de robot opera-
ties uitvoeren zonder complicaties, 
waardoor de hele ingreep uiteindelijk 
goedkoper wordt. In de Verenigde 
Staten wordt de kost van alle chirurgie 
geschat op 170 biljoen dollar, waarvan 
21 miljoen dollar het gevolg is van 
complicaties. Bij een liesbreukopera-
tie heb je bv. één kans op zes op een 
complicatie, met hogere kosten tot 
gevolg. Langere werkonbekwaamheid, 

heropname, een nieuwe ingreep, 
bloedtransfusie, wondzorg, thuisver-
pleging en kinesitherapie, … Als je dat 
allemaal optelt, komt het gebruik van 
een robot goedkoper uit. Wij willen de 
overheden aantonen dat innovatieve 
apparatuur in de juiste handen een 
winst kan zijn voor de gezondheids-
zorg, zelfs als die apparatuur een 
stevig prijskaartje heeft.” 

En in de toekomst?

Volgens Geert Vandenbroucke heb-
ben ziekenhuizen er baat bij om te 
investeren in innovatieve apparatuur. 
“Stilstaan is achteruitgaan. Als je niet 
investeert, terwijl je de mensen hebt 
om ermee te werken, zal je ook je 
patiëntenpopulatie zien verminderen. 
Als ziekenhuis ben je verplicht om te 
investeren in moderne gezondheids-
zorg. Je kan niet in alles de beste zijn, 
maar je kan je wel specialiseren. In 
tijden van beperkte middelen is het 
echter nodig om de juiste keuzes te 
maken.” 

Mottrie en Vandenbroucke zijn ervan 
overtuigd dat dit nog maar het begin 
van een medische evolutie is. “We 
staan nog maar aan de wieg”, zegt 
Mottrie. “Nu beschikken we al over 
een robot voor chirurgie, maar we zijn 
niet ver van robots voor darmonder-
zoeken en andere ingrepen. Er bestaat 
zelfs al een robot die bij longkanker-
patiënten een biopsie kan nemen.” 

Toch zal de menselijke factor volgens 
beide dokters nooit uit de chirurgie 
verdwijnen. “Een zelfstandige robot is 
niet voor morgen”, zegt Vandenbroucke. 
“Maar de komende tien jaar zal de chi-
rurgie meer evolueren dan de voorbije 
honderd jaar”, aldus Mottrie.
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“Ongetraind werken 

met een robot is zoals 

viool spelen zonder 

muziekles.” 

Alex Mottrie
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