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Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 

(UKZKF)  

 

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werd ingehuldigd in 1986.  

Het accent ligt er op de multidisciplinaire aanpak op medisch-chirurgisch vlak 

en de kwaliteit van de interne geneeskunde in de pediatrie.  

 

Het UKZKF is het enige universitaire ziekenhuis in België dat zich uitsluitend 

toelegt op de pediatrische zorg. Het is één van de twee gespecialiseerde 

ziekenhuizen binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, van het UVC Brussel en 

sinds kort van het UZB (Universitaire Ziekenhuisnetwerk Brussel). De kinderen 

kunnen hier terecht – van baby tot adolescent – voor het meest complete 

zorgaanbod, waarbij wij ons te allen tijde aan het charter voor de rechten van 

het gehospitaliseerde kind houden.   

 

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 werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen 

en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici . 

 

Als tertiair ziekenhuis is het UKZKF uitstekend gewapend om de vele 

uitdagingen van een complexe ‘state of the art’ geneeskunde aan te gaan:  

- een eenheid met 20 bedden voor intensieve neonatologie;  

- een ultramoderne intensieve zorgeenheid, kortweg IZE; 

- één van de twee enigste pediatrische ‘dialyses’ in ons land;  

- expert op het domein van beenmerg- en niertransplantaties;  

- regelmatig terug te vinden in de wereldtop als het de behandeling van 

diabetes betreft (met meer dan 950 patiënten); 

- een dienst hartchirurgie en een eenheid voor pediatrische cardiologie;   

- multidisciplinaire teams die stuk voor stuk expert zijn in de behandeling 

van zeldzame ziektes en chronische aandoeningen (meer dan 20 

conventies met het RIZIV en de gemeenschappen); 

- een afdeling pedopsychiatrie in volle opgang, met een nieuwe eenheid 

rond autisme (‘Denver’ unit) en een nieuwe eenheid rond perinatologie 

(‘Ouders-baby’ unit) (in totaal 15 K bedden en 18 K1 bedden); 
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- daarnaast beschikt het UKZKF over een aantal hightech diensten: niet 

alleen radiologie, klinische biologie en anesthesiologie, maar ook 

oftalmologie, dermatologie en NKO en zulks dus enkel en alleen voor 

pediatrische doeleinden;  

- een multidisciplinaire aanpak en benadering van de pijnproblematiek,  

de ‘fratrie’ (broers en zussen van zwaar zieke kinderen), alsook de opvang 

en begeleiding op psychologisch en sociaal vlak;  

- in de loop der jaren heeft het UKZKF een indrukwekkend hightech 

arsenaal weten op te bouwen om de behandeling van zijn patiënten 

alsmaar te kunnen verbeteren: 

o de robot DA VINCI om mini-invasieve chirurgie uit te voeren;  

o de EOS voor driedimensionaal radiografisch onderzoek  

met een beduidend lagere blootstelling aan stralingen; 

o het bewegingslabo voor de analyse van de spiercoördinatie  

bij kinderen met een motorieke of intellectuele handicap; 

o het elektro-encefalogram om, meer in het bijzonder, epilepsie  

in haar diverse vormen te analyseren en zo de diagnose ervan  

te kunnen verbeteren. 

 

Het UKZKF is een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.  

Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor 

het grootste deel ingevuld: zo werden hier de voorbije 20 jaar meer dan 300 

kinderartsen opgeleid en verschijnen er elk jaar 100 à 150 publicaties 

in de vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Begin 2016 werd het 

LHUB-ULB ingehuldigd; het gaat om een gemeenschappelijk laboratorium dat 

wordt gedeeld door de ziekenhuizen van het UVC Brussel en het 

Erasmusziekenhuis. 

 

Het UKZKF werkt ook nauw samen met heel wat ziekenhuizen en universiteiten; 

niet alleen in België, maar ook wereldwijd.  
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De infrastructuur van het ziekenhuis kent een gestage ontwikkeling om de 

kinderen en hun families alsmaar beter te kunnen bedienen en opvangen:  

de ouders/kind kamers en het onthaaltehuis naast het ziekenhuis zijn daar een 

mooi voorbeeld van. Dankzij de school “L’école Robert Dubois” hoeven kinderen 

die langere tijd in ons ziekenhuis verblijven geen dag ‘op school’ te missen. Het 

nieuwe Professor Vis gebouw, officieel geopend in september 2019, zal het 

operatiekwartier, de spoeddienst, de ziekenhuisafdeling pedopsychiatrie, de 

afdeling ouders-baby, de afdeling APPI, evenals de directie ontvangen. 
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