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Uitzonderlijke samenwerking voor kinderhartchirurgie over de Frans-Belgische grens heen
Het Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille in Rijsel en de Cliniques Universitaires Saint-Luc
(CUSL) in Brussel slaan de handen in elkaar om tegen 2020 een centrum voor pediatrische
hartchirurgie uit te bouwen in het CHU. Dit belangrijke grensoverschrijdende project, dat de naam
Kidshearts kreeg, kan rekenen op de steun van het ARS Hauts-de-France, de CPAM en het
Observatoire Franco-Belge de la Santé, en op de medewerking van de ziekenhuizen van Kortrijk,
Ieper, Moeskroen en Doornik. Zo krijgt de bevolking uit de regio Hauts-de-France en de
nabijgelegen Belgische gemeenten toegang tot geavanceerde zorgverlening in hun buurt.
Naar schatting 450 Franse kinderen uit de interregionale zone Nord-Ouest zullen van dit programma
profiteren. Het doel is de behandeling van pasgeborenen en kinderen te verbeteren en de
begeleiding door hun ouders, die voor een ziekenhuisopname van ongeveer 10 dagen nu nog naar
Parijs moeten, te vergemakkelijken. Dankzij de hypergespecialiseerde zorgteams en geavanceerde
technologie zal het Kidshearts-project de kosten voor de behandeling van deze patiënten
terugdringen, in lijn met het streven naar een territoriale toegankelijkheid van de zorgverlening.
De medewerkers van het CHU de Lille zullen, met de steun van het Europese Interreg-programma,
worden opgeleid in de Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel, die bekendstaan om hun
uitstekende behandeling van aangeboren en niet-aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.
Hartchirurgen, artsen pediatrische anesthesie en intensieve zorg, neonatologen, operatieverpleegkundigen, anesthesie-verpleegkundigen en andere verpleegkundigen zullen vanaf 2018 en
tot de opening van het gespecialiseerde centrum in Rijsel in 2020 aansluiten bij de teams in Brussel.
Ten slotte zullen de ouders uit onze regio voortaan de vrije keuze hebben om hun kinderen naar de
CUSL te sturen. Na 2020 is het de bedoeling om dit Europese samenwerkingsverband voort te zetten
met de oprichting van een Europees chirurgisch onderzoekscentrum voor aangeboren
hartaandoeningen.

Het CHU de Lille en de Cliniques universitaires Saint-Luc van Brussel
hebben het genoegen u uit te nodigen voor de
Openingsceremonie van het Interreg-programma Kidshearts
Op maandag 25 juni 2018 om 10.00 uur
In de Cliniques universitaires Saint-Luc, Hippocrateslaan 10, 1200 Brussel
Conferentiezaal La Verrière – Route 278
…/…
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Het CHU in Rijsel
Met meer dan 16.000 professionele zorgverleners is het CHU de Lille een van de grootste campussen
voor gezondheidszorg in Noord-Europa. Dit universitaire ziekenhuis is een referentie-instelling voor
opleiding, innovatie en onderzoek, en behandelt ernstige ziekten die een geavanceerd medischtechnisch platform en gespecialiseerde medische kennis vereisen. Met bijna 1,8 miljoen
behandelingen per jaar heeft het een ruime expertise ontwikkeld zowel in gespecialiseerde
zorgverlening als in de nabijheidszorg.
Het Jeanne de Flandre-ziekenhuis van het CHU de Lille is gespecialiseerd in de behandeling van
vrouwen, koppels en kinderen: gynaecologie, verloskunde, pediatrie, neonatologie, chirurgie en
kinderorthopedie.
De Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel
Met een capaciteit van 1000 bedden zijn de Cliniques universitaires Saint-Luc, het academische
ziekenhuis van de Université catholique de Louvain (UCL), een van de grootste ziekenhuiscentra van
België. De Cliniques universitaires Saint-Luc zijn een referentiecentrum voor zorg en behandelen de
meeste ernstige, zeldzame en delicate aandoeningen van patiënten uit alle hoeken van België en uit
het buitenland. De afdeling pediatrische cardiologie behandelt jaarlijks 200 tot 250 kinderen voor
een chirurgische ingreep en 150 tot 200 kinderen voor een katheterisatieonderzoek. Naast de
zorgverlening spelen de Cliniques universitaires Saint-Luc ook een belangrijke rol in klinisch
onderzoek en leiden ze artsen, verpleegkundigen en paramedici op die de patiënten in de toekomst
zullen bijstaan. De CUSL zijn dan ook de aangewezen partner voor het CHU de Lille in het kader van
deze samenwerking.
Het Interreg-programma
Interreg is een Europees programma voor de bevordering van de samenwerking tussen de Europese
regio’s en de ontwikkeling van gemeenschappelijke oplossingen op het vlak van stads-, plattelandsen kustontwikkeling, economische ontwikkeling en milieubeheer. Het wordt gefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft een budget van 7,75 miljard euro. Het huidige
programma, Interreg V, ging van start in 2014 en loopt tot 2020.
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