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CHINESE DELEGATIE BEZOEKT
WALKING EGG-PROJECT IN HET ZOL
Van 16 tot 24 juli 2016 werd een deel van China bezocht met een
delegatie van The Walking Egg vzw, onder leiding van dr. Willem
Ombelet. Het peilen naar de mogelijkheden van het opstarten
van ‘Walking Egg centra’ waarbij IVF kan aangeboden worden
aan sterk gereduceerde prijzen, was de bedoeling van deze missie. Tussenpersoon was Mr. Bing Li die deeltijds in België, deeltijds in China verblijft en als tussenpersoon (en tolk) fungeert
voor economische samenwerkingsprojecten tussen Vlaanderen
en China. Hij was er in ieder geval in geslaagd om in één week
tijd een zeer intens en vermoeiend parkoers te organiseren met
meetings, overleg en bezoeken in verschillende commissies en
ziekenhuizen.

Op een week tijd werd er meer dan 6.700 km afgelegd, in totaal vonden
11 voordrachten plaats in zeven hospitalen en vier staatsinstellingen
zoals de ‘National Health and Family Planning Commission of China’.
Eén van de ziekenhuizen die bezocht werden was het ‘Sichuan Maternal and Children’s Hospital’ in Chengdu. Chengdu is een stad van 4.5
miljoen inwoners en de thuisbasis van de reuzenpanda’s. Het is tevens
de hoofdstad van ‘Sichuan Province’ , een provincie centraal in China
met 81 miljoen inwoners en 199 ziekenhuizen die nauw samenwerken
met het referentieziekenhuis van deze provincie, het ‘Sichuan Maternal
and Children’s Hospital’. Hun interesse voor het Walking Egg-project
was vanaf de eerste meeting bijzonder groot. Na thuiskomst in België
werd de communicatie verder onderhouden en werd er besloten om
een delegatie van het Chinese ziekenhuis uit te nodigen naar België.

Van 20 tot 24 maart hebben dr. Zeng Jiuzhi (gynaecologe), dr. Liu
Weixin (vice-president van het ziekenhuis) en dr. Ye Fei (embryoloog)
het IVF-centrum in Genk bezocht en er uitgebreid kennis genomen
van het Walking Egg Project en de mogelijkheden voor hen om in China als eerste centrum deze nieuwe innovatieve techniek toe te passen
aan aanvaardbare tarieven.
Tijdens dit bezoek werd er een officiële samenwerkingsovereenkomst
tussen het ‘Sichuan Maternal and Children’s Hospital’ en ‘The Walking
Egg vzw’ ondertekend. Een nauwe samenwerking werd gepland alhoewel
conform de Chinese wet er eerst nog een aantal onderzoeken en dierproeven moeten worden uitgevoerd alvorens kan worden overgegaan tot
de toepassing van de TWE-IVF-methode op patiënten. Verwacht wordt
dat dit zou kunnen tegen het einde van 2017 of begin volgend jaar.
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