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Professor Alex Mottrie, uroloog, pionier in de robotchirurgie

Een arts moet ook economisch
denken ten gunste van de patiënt
Christina Van Geel, Stem & Pen

Orsi Academy is een opleidingscentrum in robotchirurgie, gevestigd in het Oost-Vlaamse Melle. Het is het
geesteskind van geboren Ieperling uroloog professor Alex Mottrie. Per jaar leren 3.500 chirurgen er de joysticks
en pedalen van de robotchirurgie hanteren. De universiteiten van Gent en Leuven geloven sterk in het project
waarbij geoefend wordt op simulatoren, 3D-geprinte modellen in kunststof en op varkens. Ook wereldbedrijven
uit de medische sector investeren miljoenen in de uitbouw van en de research in het centrum. Een droom met
toekomst dus.
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terugbetalingssysteem voor de
ziekenhuizen ontwikkeld worden. Het is
ook niet dom om meer te centraliseren:
beter enkele gespecialiseerde centra die
meerdere robots hebben dan bij wijze
van spreken een halve robot op elke hoek
van de straat die dan onderbenut wordt.
Het is toch logisch dat wij als chirurgen
de kans moeten krijgen om met ander
materiaal te werken dan met mes en
vork om de mensen te helpen! De laser,
de robot, beeldgeleide chirurgie, met
die middelen kunnen we veel betere
geneeskunde bieden. En dat blijft toch de
missie van elke arts.
Er wordt wel eens gezegd dat ik meer
ondernemer ben dan arts. Zo voel ik het
niet. Maar het is meer dan ooit nodig om
als arts ook economisch te denken. Ten
gunste van de patiënt.

Hoge bomen vangen veel wind

“Er wordt gezegd dat
ik meer ondernemer
ben dan arts.
Maar het is meer dan
ooit nodig om als arts
ook economisch te
denken. Ten gunste
van de patiënt.”
Professor Alex Mottrie

Een belangrijke waarde van Orsi
Academy is inclusiviteit. Het is niet
omdat ik roboturoloog ben dat er geen
plaats is voor een andere roboturoloog.
Kennis delen en samenwerken aan de
toekomst van onze geneeskunde, dat is
de essentie. Samenwerking tussen artsen
maar ook met academici en met de
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industrie.
We willen sexy zijn, een bruisende
en inclusieve melting pot zodat alle
multinationals hun Europese hub hier
in Vlaanderen willen vestigen. Wij
hebben nu al meerdere multinationals
aangetrokken en we zijn in gesprek met
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een heleboel andere. Orsi Academy is
het begin van een groter verhaal. Als
de opleiding van de chirurg binnen
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