Meer blaasoperaties
met een robot
Tekst Rietje Krijnen Beeld Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Bij de aanleg van een urinestoma wordt steeds beter gebruik
gemaakt van moderne robottechnologie. Uroloog Maaike van de
Kamp legt uit wat er in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
gebeurt en wat de toekomstverwachtingen zijn.
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