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Het vernieuwde tijdschrift valt duidelijk in 
de smaak waardoor wij tijd en ruimte te kort 
komen en moeilijke redactionele beslissingen 
moeten nemen, excuus daarvoor.

Eigenlijk bruist ALFAGEN van activiteit en zijn wij 
een loyale partner voor onze vrienden binnen 
de faculteit, de UZ Leuven en de universiteit. Zo 
laten wij Thomas More over aan de stad en aan 
de universiteit die hier ruim aandacht aan besteden.

Bij ons vinden de leden naar traditie verslagen van culturele en 
wetenschappelijke activiteiten, van vieringen en diverse manifestaties 
binnen alle geledingen van onze faculteit, ...

Onze zustervereniging ‘Ontwikkelingssamenwerking Artsen & 
Apothekers Alumni Leuven’ krijgt natuurlijk voldoende plaats in haar 
eigen rubriek, net als de rubriek ‘Geschiedenis van de geneeskunde’. 
Onze collegae van FarmaLeuven doen een oproep rond de viering van 
Rembert Dodoens. 

Ook internationalisering krijgt zijn plek met de oprichting van het  
KU Leuven Alumni Chapter Indonesië met dank aan collega Budya en 
de hulp hierbij van de Alumni Tandheelkunde.

En toch maken wij ook plaats voor een nieuwe rubriek: Alumni voor 
Alumni! Onze penningmeester professor Dirk Van Raemdonck neemt 
hier als eerste de uitdaging aan.

Wij zijn namelijk op zoek naar verhalen van collegae die zich, naast 
een eigen drukke medische carrière, ook actief inzetten voor andere 
activiteiten die de biomedische opleiding of beroepsuitoefening van nut 
kunnen zijn. De positie van POC-voorzitter is hier een eerste duidelijk 
voorbeeld van. Wij kijken dus uit naar een volgende alumnus-auteur.

Ons tijdschrift staat eivol van zeer verschillende maar bijzonder 
boeiende verhalen. Neem dus voldoende tijd om alles rustig door te 
nemen en laat ons vooral weten wat u bijzonder kon waarderen of 
waarin wij tekortkwamen.

Hartelijke groet en veel leesgenot.

Em. prof. dr. Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN

Hoofdredacteur



editoriaal

De KU Leuven en haar  
alumni en aangelanden
A. Vesalius, T. More, D. Erasmus, D. Martens, R. Dodoens, E. Verhaeren,  
G.  Lemaitre, J.  Buyscher (zuster Leontine), T.  Dusauchoit, zijn allen 
alumni van de KU Leuven of zijn aangelanden. Dit laatste woord bestaat 
niet in Nederland, maar in Vlaanderen betreft het personen die hier ter 
plaatse een bestemming hadden of hebben of die hier tenminste iets 
te doen hebben.

Doorheen het laatste halve millennium kwamen er in Leuven c.q. in 
Vlaanderen, heel wat bijzondere individuen langs die hier studeerden, 
een diploma haalden, werk vonden, of er gewoon verbleven en die 
nadien een bijzondere stempel drukten op de verdere wetenschappe-
lijke ontwikkelingen en maatschappelijke evoluties.

De vieringen rond de bijzondere verjaardagen van A. Vesalius, T. More, 
D. Erasmus, maar ook de elfde viering nu al van onze ‘Alumnus van het 
Jaar’, wijzen op de opvallende betekenis die alumni voor een univer-
siteit hebben. Het is dus meer dan noodzakelijk om dergelijke alumni 
regelmatig onder de aandacht te brengen zodat het belang van de uni-
versiteit als ‘broeinest’ van wetenschap en steeds weer vernieuwende 
opleiding, de wereld blijft verbazen.

Het is ook opvallend dat het steeds de alumni zelf zijn die de aan-
dacht trekken op belangrijke personen of gebeurtenissen en dat zij er 
ook vaak het meeste onderzoek, werk en presentaties bij leveren. Wij 
moeten, als universiteit en als alumni-organisaties, deze mensen dan 
ook erg dankbaar zijn voor hun tomeloze inzet en de accuraatheid van 
hun werk. Het is fijn om vast te stellen dat de universiteit, de stad zelf 
en vaak ook de Vlaamse overheid en de culturele instellingen steevast 
in die bewegingen meegaan en voor een gepaste begeleiding zorgen.

Bijzonder kenmerkend voor al deze lovenswaardige alumni is, dat zij 
haast allen een zeer gedreven reisgedrag vertoonden waarbij zij de 
huidige trend naar internationalisering reeds eeuwen geleden in gang 
trokken! In 1470 treffen wij Dirk Martens reeds aan in Venetië waar 
hij de Italiaanse druktechnieken bestudeerde. Erasmus uit Rotterdam 
ontmoeten wij in 1499 in Engeland, in 1509 vinden wij hem terug in 
Rome en in 1521 lezen wij, in een van zijn vele bewaarde brieven, wat 
hij schrijft over de Leuvense Universiteit: “Zij staat bij geen enkele achter 
– wat bevolking betreft – uitgezonderd bij die van Parijs.”

Kortom, dat onze huidige bedreven alumni 
steeds opnieuw beroemde en lovenswaardige 
alumni en hun aangelanden op de kaart zetten, 
heeft zo zijn betekenis! Onze Alma Mater kan 
er alleen maar beter bij worden en vooral onze 
studenten vinden een aansporing in het voor-
beeld van deze eminenties om op hun schou-
ders te klimmen en zo nieuwe verder reikende 
uitdagingen aan te nemen.

De persoon van de huidige Alumnus van het 
Jaar is voor onze studenten een prachtig 
voorbeeld van hoe een carrière lopen kan. Dit 
persoonlijk verhaal toont aan hoe kennis en 
wetenschap samen met inzet en kracht van 
de mens bijzondere mogelijkheden schenken 
bij maatschappelijke dienstverlening waarbij 
ook de meest kansarmen in het bereik komen.

Zo, en nu op naar 2017, want in 1517 over-
leed Hieronymus Busleyden, de man die het 
Collegium Trilingue bedacht en bij zijn overlij-
den aan de universiteit schonk waar Erasmus 
er in 1518 het college startte. Alle alumni met 
ideeën en werkkracht zijn welkom om deze 
viering mee uit te werken.

Em. prof. dr. Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Therapiedag
(zaterdag 15 oktober 2016) 

Genetica - 50 jaar CME

Wij namen enkele jaren geleden de goede beslissing om als ALFAGEN 
geen eigen inhoudelijke studiedagen meer te organiseren. Wij sluiten ons 
nu graag aan bij initiatieven die zich binnen de UZ Leuven, de faculteit, 
Medica en andere organisaties aanmelden en waarbij onze samenwer-
king een meerwaarde kan betekenen voor de organisatoren en onze 
leden. De wetenschappelijke studiedag rond 50 jaar CME was dus een 
goede keuze wanneer wij kijken naar opkomst en tevredenheid van de 
deelnemers en de organisatoren. Zelden maakten wij het mee dat binnen 
een gerespecteerde tijdspanne, meerdere sprekers tot een boeiend 
geheel kwamen dat de deelnemers zo duidelijk aansprak. De afstemming 
tussen de sprekers was zeer goed en er ontstond een goed contact met 
een levendig publiek. Zowel sprekers, organisatoren als deelnemers zijn 
bij deze studiedag zeker wijzer geworden en onze patiënten kunnen er 
alleen maar beter van worden.

Hartelijk dank aan iedereen!

Teksten en beeldmateriaal: www.alfagen.be

Em. prof. dr. Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN

Dr. Ann Cornelis (vicevoorzitter ALFAGEN) 
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THERAPIEDAG	2016	
‘Nieuwe	ontwikkelingen	in	de	gene.ca	en	personalised	medicine’	

ALumni	van	de	
FAculteit	
GENeeskunde	

Rue	Egide	Van	Ophemstraat	110	
1180	Brussel	
+	32	(0)2	370	49	18	
	

Technologielaan	3	
3001	Heverlee	
+32	(0)16	93	00	30	

Schaarbeeklei	198	
1800	Vilvoorde	
+32	(0)	247	48	24	

Pleinlaan	17	
1050	Brussel	
+32	(0)	2	554	62	11	

ONZE	SPONSORS	

Prof. dr. Koen Devriendt Prof. dr. Peter Vandenberghe

V.l.n.r.: prof. dr. Koen Devriendt (UZ Leuven, CME), prof. dr. Hilde Van Esch (UZ Leuven, CME), 
prof. dr. Eric Legius (UZ Leuven, CME) en prof. dr. Peter van Eycken (ZOL Genk, Dienst Patho-
logische Ontleedkunde)
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Paul Putzeys 
Primus biochemicus
magister scientificus
lector semper humilis
examinator amabilis.

Deze knappe knaap uit Tienen
prutste steeds aan prote(h)ienen,
was specialist van de pH
en straffer nog: van de pK.

Hij besteedde vele (h)uren
aan d’ (h)essentiële (h)aminozuren
de (h)entalpie, het Zwitter (h)ion:
en de ladingen van ‘t (h)electron.

Hij onderzocht de haem-synthese 
evenals d’ (h)electroforese,
aan zwavelbruggen bleef hij 
frutselen
om polypept(h)iden (h)ineen te 
knutselen.

Met zijn wetenschap 
greep Putzeys
helaas nipt naast 
een Nobelprijs.
Hij had er wel wat op gerekend
en was daardoor fel getekend,
hij wandeld’ allengs zienderogen
immer meer naar voor gebogen.

Em. prof. dr. Dirk Lahaye  
(lid ALFAGEN)

Zondag 23 april 20 17(16u45)

Centraal Auditorium – Gasthuisberg – Leuven 

Programma: 
Meer info volgt. 

Onthaal vanaf 16u00 - Deuren gaan open om 16u30 
Na het concert wordt U een receptie aangeboden. 

10de Lenteconcert 2017

Liebrecht Vanbeckevoort (piano) 

Severin von Eckardstein (piano)

SECRETARIAAT: 
ALFAGEN vzw, 
O&N2-bus 400, 

Herestraat 49 
3000 Leuven 

Tel: 016-33.06.24 
info@alfagen.be 
www.alfagen.be 

i.s.m. de Faculteit Geneeskunde KU Leuven, Farmaleuven en Medica 

ALumni van de 
FAculteit 
GENeeskunde 

ALFAGEN organiseert 

©Yoshie Kuwayama
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Nieuw coverbeeld  
A. Vesaliustijdschrift  
‘AGRIENANUH’ (Nick Ervinck)
Door het cultiveren van een kruisbestui-
ving tussen het digitale en het fysieke, tast 
Nick Ervinck de grenzen tussen verschillende 
media af. Hij ontleent technieken van de 
nieuwe media om het esthetische potentieel 
en de veerkracht van beeldhouwkunst, anima-
tie, installatie, architectuur en design te bestu-
deren.

Het gebruik van innovatieve 3D-technologie 
stelt de kunstenaar in staat alle types van inge-
wikkelde geometrische of ornamentele patro-
nen te produceren. Door het toepassen van 
copy-paste technieken in de virtuele omge-
ving, kan Ervinck vormen en texturen ontlenen 
aan diverse bronnen. Zowel organisch, geo-
metrisch, vloeibaar en massief, demonstreren 
de gerealiseerde vormen de sculptuur als een 
cross-over, als een visuele hybride. Zwevend 
tussen High Tech en Low Tech, verwijzen ze 
zowel naar de klassieke sculptuur als naar de 
futuristische beeldtaal. Zijn werk is niet alleen 
avant-gardistisch (in het gebruik van de nieuw-
ste technologie) maar bevat ook een histori-
sche dimensie (in de vele verwijzingen naar de 
kunstgeschiedenis en het traditionele, manu-
ele beeldhouwen). In tegenstelling tot puur 
computergegeneerde beelden lijden zijn ont-
werpen niet aan amnesie.

AGRIENANUH was oorspronkelijk een van de 
vele voorstudies die Nick Ervinck maakte voor 
de sculptuur AGRIEBORZ. Voor deze sculp-
tuur waren immers meer dan duizend uren 
manueel tekenwerk nodig. Uit deze langdurige 
zoektocht is onder andere dit beeld ontstaan, 

'V.l.n.r.: prof. Delaere en Nick Ervinck (Museum M, sculptuur NIEBLOY op de achtergrond)

een beeld dat sindsdien deel uitmaakte van het uitgebreide digitale 
archief van de kunstenaar.

En toch sprak het beeld nog zeer tot de verbeelding. Daarom besloot 
Nick Ervinck om ook deze voorstudie uit te werken tot een volwaardig 
en fascinerend kunstwerk. Deze bevreemdende, complexe cyborgfi-
guur wordt gevormd door een chaos van aders, zenuwen en spieren. 
Menselijke organen worden als bouwstenen gebruikt, maar doordat dit 
organische weefsel nooit een functionerend lichaam kan zijn, lijkt het 
niet volledig tot bestaan te komen en blijft het in het domein van het 
virtuele zweven. 

Aan de basis van dit beeld ligt Nick Ervinck’s interesse voor organi-
sche, gemuteerde weefsels, structuren van vreemde oorsprong, en de 
toenemende verstrengeling van technologie met levend weefsel. Hij 
verdiepte zich onder andere in tekeningen van medische handboeken 
voor de uitwerking van deze serie werken. 
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Een andere, belangrijke bron van inspiratie zijn de gesprekken met  
prof. dr. Pierre Delaere, die onder meer als hoofd- en halschirurg ver-
bonden is aan de KU Leuven. Hij onderzoekt onder andere mogelijke 
pistes voor de reconstructie van het strottenhoofd. Uit deze dialoog 
ontstond een hybride beeldtaal die het midden houdt tussen het 
organische en het machinale. Hoewel de rol van de kunstenaar haast 
tegenovergesteld lijkt aan die van de wetenschapper, kunnen beiden 
elkaar uitdagen. Wanneer dat gebeurt, wordt de realiteit bevochten met 
de duizelingwekkende kracht van het mogelijke.

Er is naast een poëtische, vormelijke dimensie ook een maatschap-
pijkritische dimensie in deze sculptuur aanwezig. Ervinck ver-
wijst met dit werk niet alleen naar de toenemende integratie van 
medische technologie in het menselijk lichaam, maar ook naar 
de intrigerende mogelijkheid om levend weefsel zelf als techno-

logisch materiaal te hanteren. Op basis van 3D-modellen uit 
CAT-scans is men bijvoorbeeld in staat om reële replica’s van 
menselijke botten te creëren. Ook de bioprinting-techniek, 
die wetenschappers in staat stelt organen te printen, zal in 

de toekomst alleen maar verder gecommercialiseerd worden.

Het werk bestaat uit een geheel van gefragmenteerde deeltjes die 
samen een imposant sculptuur vormen. Door het gebruik van de 

nieuwste computersoftware is Nick Ervinck in staat om dergelijke 
gecompliceerde vormen te ontwerpen. Het resultaat is een 

sculptuur met een complexe vormentaal waar de blik 
van de kijker in lijkt te verdwalen. Het werk leest 

als een evenwichtsoefening tussen yin en yang, 
tussen goed en kwaad. Ooit hoorde de kunste-
naar iemand opmerken dat de natuur kwaad-
aardig is. Die gedachte bleef hem bij. Bloed wil 

stromen, het wil leven en zoekt zijn weg. Instinctief 
willen we overleven. Ook dit wordt gesymboliseerd 

in AGRIENANUH. 

Studio Nick Ervinck bvba 
info@nickervinck.com 

www.nickervinck.com

Zijn kunstwerken: www.nikipedia.be

Making of AGRIEBORZ
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Ereleden 2016
Dokter ABRAMS Morton

Dokter AGTEN Clement

Dokter BAEYENS Jean-P.

Dokter BOULPAEP Emile

Dokter COENEGRACHTS Jean Louis

Dokter CORNELIS Ann

Dokter DE NEF Jaak

Dokter DE PAEP Jan

Dokter DEROOVER Marc

Dokter DE WITTE Elisabeth

Em. prof. dr. GEENS Chris

Dokter GEUKENS Antoon

Em. prof. dr. JAEKEN Jaak

Dokter JAMAER Daniël

Dokter  KETELS Robert

Em. prof. dr. KNOCKAERT Daniël

Dokter KUMS Renilde

Dokter LAQUET Françoise

Prof. dr. LEGIUS Eric

Dokter LEONARD André

Em. prof. dr. LERUT Antoon

Prof. dr. MENTEN  Joannes

Dokter NIETVELT Gustaaf

Prof. dr.  OPDENAKKER Ghislain

Dokter RUTTEN Jacques

Prof. dr. THOMEER Michael

Dokter VAN DER DONCK Paul

Em. prof. dr. VAN DE WERF Frans

Prof. dr. VAN HOOTEGEM Philippe

Prof. dr. VAN RAEMDONCK Dirk

Dokter VAN RANSBEECK Hilde

Dokter VANSTEENKISTE Maria

Dokter VERHOEVEN Eric

Prof. dr.  VERSLYPE Chris

Prof. dr.  WESTHOVENS Rene

Een bijzonder dankwoord gaat naar 
onze groeiende groep ereleden die jaar-
lijks hun erelidbijdrage (150 euro) stor-
ten. ALFAGEN kan dankzij deze Alumni 
een aantal activiteiten steunen en opzet-
ten. Ereleden worden daarom door 
ALFAGEN als echte vips behandeld en 
kunnen rekenen op bijzondere aandacht 
en zorg bij diverse activiteiten. De bijge-
werkte namenlijst kan u steeds vinden 
op www.alfagen.be. Nieuwe ereleden 
zijn natuurlijk steeds meer dan welkom!

Em. prof. dr. C. Geens 
Voorzitter ALFAGEN
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Lustrumviering geneeskunde pro motiejaar 1961 
(donderdag 29 september 2016)

Bij de aanvang heerste er enige weifeling 
en een zekere twijfel omtrent de opportu-
niteit van een ‘55-jarig lustrumviering’: al 
die jonge studenten geneeskunde, gedi-
plomeerd in 1961, waren vandaag wel 
echt ‘oude dames en heren’ geworden. 
Een niet gering aantal van hen was reeds 
overleden, sommigen waren ernstig ziek of 
fysiek verminderd. De vraag was pertinent: 
zouden er nog voldoende kandidaten worden 
gevonden om mee te vieren?

Alle twijfels werden echter al snel gewist tij-
dens een éérste vergadering ten huize van 
Omer Steeno van de leden van het organise-
rend comité (Omer Steeno, Herwig Carton, 
Peter  Lauwers). Hun mening werd versterkt 
door berichten van een aantal jaargenoten: 
deze verwachtten ondubbelzinnig een vol-
gende lustrumviering; tevens leefde er een 
positieve overtuiging omtrent voldoende res-
pons en opkomst. Het vervolg, zo bleek, gaf 
hen gelijk.

De formule van de vorige vieringen werd wel gewijzigd: met aan-
dacht voor minder verplaatsingen, voor vlotte bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer en voldoende parkeermogelijkheden. Zo werd 
afgezien van een herinneringsmis (wegens te omslachtig). De feest-
viering werd beperkt tot één enkele locatie en er werd een herinne-
ringsmoment voor de overledenen ingelast tijdens de viering. Na 
enig zoekwerk en testen werd tenslotte geopteerd voor dezelfde 
plaats als deze bij de vorige lustrumviering in 2011. Het ‘Berkenhof’ 
in Bierbeek: een prachtige oase in het groen, en een manager die 
alle begrip kon opbrengen voor onze wensen: een feilloos onthaal, 
een aantrekkelijk menu voor een redelijk prijskaartje, parkeerhulp 
voor collega’s die minder goed te been waren en ruime parking voor 
de anderen.

Ook de datum voor het feest werd zorgvuldig gekozen: op een dag 
rond het ‘Sint-Michielszomerken’, een periode van grote kans op 
zonnig weer; de keuze viel op donderdag 29 september, start om 
12.30 uur.

Het werd in alle opzichten een ‘stralende en gulle dag’: vro-
lijk weerzien van collega’s en hun partners tijdens een uitgebreid 
aperitief, onder de stralende zon op de terrassen en in de tuinen 
van het Berkenhof. Goed humeur alom met het weervinden van 
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Lustrumviering geneeskunde pro motiejaar 1961 
(donderdag 29 september 2016)

Maar ‘gaudeamus igitur …’, de tweede pauze 
was voorzien voor het maken van de memora-
bele groepsfoto’s van alle aanwezige collega’s 
en van diezelfde collega’s met hun geliefde 
partner. 

Op het einde van de lustrumviering werd 
reeds positief gedacht aan een volgend lus-
trum: in 2021.

Peter Lauwers

bijna verloren vrienden en het ophalen van leuke herinneringen. 
Deze goede sfeer werd verdergezet tijdens een verfijnd en royaal 
diner plus aangepaste wijnen met als apotheose een indrukwek-
kend dessertenbuffet.
Er werden twee onderbrekingen ingelast: vooreerst een moment van 
herinnering en bezinning bij het vermelden van de namen van alle 
overleden collega’s. Het werden ingetogen en emotionele minuten 
van mijmering, sereen gebracht door Erik Ponette die, met begelei-
ding van een middeleeuws gedicht en verzen uit het ‘adagio’ van 
Felix Timmermans, heel rustig, één voor één, de vijfenvijftig namen 
voorlas.

Tijd voor een lustrumviering van uw 
promotiejaar? Wij bieden gratis admi-
nistratieve ondersteuning aan bij de 
organisatie van jullie reünie. Via onze 
vereniging kan u bovendien korting 
genieten bij Faculty Club! 

Voor meer informatie: 
info@alfagen.be of 
www.alfagen.be
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Onze redactie is op zoek naar alumni die een verhaal hebben over hun werk naast hun eigenlijke professionele taak. 
Prof. dr. Dirk Van Raemdonck geeft hiervan een mooi voorbeeld! Deze nieuwe rubriek staat dus open voor alle alumni 
die hun collegae willen vertellen over hun paramedische activiteiten die een nuttige bijdrage leveren bij de ontwikkeling 
van opleiding, onderzoek en maatschappelijke relevantie voor de gezondheidszorg in het algemeen. Stuur snel uw 
suggesties naar info@alfagen.be.

Hartelijk dank alvast voor uw zeer gewaardeerde medewerking.

De permanente onderwijscommi ssie (POC) van de bachelor-  
& masteropleiding in de geneesk unde: een continue  
kwaliteitscontrole van onze opge leide basisartsen
(Prof. dr. Dirk Van Raemdonck, programma directeur opleiding geneeskunde)
Wat doet een alumnus van het promotiejaar 
1984 zoal buiten zijn taak als praktiserend 
arts, vragen sommige jaargenoten zich mis-
schien af? Een interessante insteek om in ons 
Vesaliustijdschrift een vaste rubriek op te star-
ten die velen van onze alumni kan aanspre-
ken, dacht onze voorzitter. Aan mij de eer om 
de spits af te bijten met een eerste bijdrage.

Sinds januari 2012 tot op heden heb ik het 
voorrecht om als programmadirecteur de per-
manente onderwijscommissie (POC) van de 
bachelor- & masteropleiding in de genees-

kunde binnen de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven te mogen 
voorzitten. Na een eerste vierjarig mandaat (2012-2016) onder leiding 
van prof. dr. Jan Goffin, voormalig decaan en prof. dr. Jan Eggermont,  
voormalig vicedecaan onderwijs, volgt nu een tweede man-
daat (2016-2020) onder leiding van prof.  dr.  Paul  Herijgers, huidig 
decaan en prof.  Inge  Zink, huidig vicedecaan onderwijs. Ik werd 
in deze belangrijke taak in de afgelopen jaren voorgegaan door  
prof. dr. Marie-Rose Christiaens (2009-2012), prof. dr. Marc Decramer  (2004-
2008), prof. dr. Wim Robberecht (2000-2004), prof. dr. André Van Assche 
(1992-2000) en prof dr Jan De Groote (? -1991).

Verwijzend naar het aanvullend reglement1, goedgekeurd door de 
Academische Raad van 21 februari 2011 inzake de permanente 

1    https://admin.kuleuven.be/rd/aanv_regl_poc_programmadir.html

Fig. 1: Voltallige vergadering van de permanente onderwijscommissie in de facultaire vergaderzalen. 
De studenten maken ongeveer één derde uit van de afgevaardigden.
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alumni voor alumni

De permanente onderwijscommi ssie (POC) van de bachelor-  
& masteropleiding in de geneesk unde: een continue  
kwaliteitscontrole van onze opge leide basisartsen
(Prof. dr. Dirk Van Raemdonck, programma directeur opleiding geneeskunde)

onderwijscommissies en de programmadirec-
teur aan de KU Leuven, wordt de POC voor 
elke opleiding opgericht door het faculteits-
bestuur. Haar samenstelling wordt in artikel 2 
als volgt bepaald: ‘De POC, met een door de 
faculteit te bepalen aantal leden, bestaat uit 
leden van het zelfstandig academisch perso-
neel en uit een adequate vertegenwoordiging 
van de studenten, van het assisterend acade-
misch personeel en het bijzonder academisch 
personeel dat bij de opleiding is betrokken, en 
bij voorkeur van alumni. De vertegenwoordi-
ging van de studenten maakt ten minste een 
derde uit van de gehele POC, met evenwel 
ten minste vier vertegenwoordigers. Exter-
nen en administratief personeel betrokken bij 
de organisatie van het onderwijs kunnen als 
leden met raadgevende stem worden toege-
voegd.’ Om de vier jaar wordt er een nieuwe 
samenstelling bepaald op basis van de ver-
schillende onderwijsfuncties binnen de oplei-
ding geneeskunde. Voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging vanuit de verschillende 
docentengroepen wordt er een stemming 
gehouden onder de docenten. Bij de start 
van het academiejaar 2016-2017 werd de 
samenstelling van de POC geneeskunde 
vernieuwd voor de volgende vier academieja-
ren. De namen en de functies van de huidige 

     POC Geneeskunde samenstelling 2016-2017 tot 2019-2020
Samenstelling AJ 2016-2017

Effectief Plaatsvervanger
Programmadirecteur (1) Dirk Van Raemdonck
Administratief coördinator/ secretaris (1) Pascal Ryckaert
Afgevaardigde O2 (1) Lisa De Jonghe
Afgevaardigde administratieve ondersteuning (2) Sanne Jongenelen + Ellen De Weerdt
Monitoraat 1e bachelor + ombuds (1) Nora Van Tilborgh
Alumni (1) Chris Geens
Afgevaardigde AAP/BAP (1)* Jo Lisaerde
Campus Kortrijk (2) Geert Callewaert + Liesbeth De Waele Griet Vandeputte
Studentendelegatie Nick Narix, Astrid Goedseels, Sophie 

Goossenaerts, Nicolas De Cleene, Cedric 
Vanluyten, Aldo Tanushi, Jonas Ver Berne, 
Daphné Vanderhaege, Marijke Awouters, 
Pieterjan Perremans, Lore Oelbrandt, Marie 
De Borre, Thomas Pesman

Voorzitter POC
    o   Specialistische geneeskunde (1) Daphne Hompes Ben Van Humbeeck
    o   Huisartsgeneeskunde (1) Bert Aertgeerts Ann Roex
    o   Maatschappelijke gezondheidszorg (1) Karel Hoppenbrouwers Lode Godderis
Afgevaardigde/voorzitter
    o   LIJN Wetenschappelijke vorming (1) Bert Aertgeerts Vervanger nog aan te duiden
    o   LIJN Kennis en grondslagen van de geneeskunde (1) Frans Schuit Johan van Loon
    o   LIJN Arts in de samenleving (1) Karel Hoppenbrouwers Vervanger nog aan te duiden
    o   LIJN Vaardigheden en communicatie (1) Inge Fourneau   Chantal Van Audenhove
    o   WG Stage (1) Bénédicte Dubois
    o   WG Internationalisering (1) Dirk Van Raemdonck
Cel- en systeemgroep (Functionele groep) (1)* Rudi Vennekens Peter Van Gheluwe 
Morfologische en anatomische groep (1)* Ilse Degreef Raf Sciot
Groep orgaansystemen (2)* Inge Fourneau & Jaan Toelen Marie-Christin Herregods & Dirk Timmerman
Groep zenuwen en zintuigen (1)* Bart Depreitere Constantinus Politis
Groep algemene geneeskunde (2)* Steven Vanderschueren & Jan De Hoon Minne Casteels
Groep wetenschappelijke vorming (1)* Veerle Baekelandt Rik Gijsbers
Groep arts in de samenleving (1)* Lode Godderis Pascal Borry 
Groep vaardigheden en communicatie (1)* Timothy Devos Marc Van De Velde
Decaan (ex officio) (1) Paul Herijgers
Vice-decaan (ex officio) in functie afgevaardigde onderwijsraad (1) Inge Zink
Vice-decaan (ex officio) internationalisering (1) Chris Verslype
Vice-decaan (ex officio) studentenaangelegenheden (1) Monique Beullens
( ) : aantal afgevaardigden
* : verkiesbare functies

Tabel 1: Samenstelling van de Permanente Onderwijscommissie voor de opleiding geneeskunde met effectieve en 
plaatsvervangende leden voor de academiejaren 2016-2020
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leden vindt u terug in Tabel 1. Belangrijk hier-
bij te vermelden is dat ook één afgevaardigde 
van de alumni deel uitmaakt van de POC. 
Voor onze opleiding wordt deze plaats inge-
vuld door de voorzitter van ALFAGEN vzw, in 
casus em. prof. dr. Chris Geens.

De POC vergadert maandelijks (Figuur 1-4) 
met uitzondering van de periode juni-augus-
tus. Het bureau van de POC bestaande uit 
de programmadirecteur, de opleidingsco-
ordinator (Pascal Ryckaert), de onderwijs-
deskundige expert van de facultaire dienst 
Onderwijsondersteuning (Lisa De Jonghe) en 
de onderwijsverantwoordelijke van de studen-
tenkring Medica (Astrid Goedseels) vergadert 
telkens een week vooraf om de agenda van 
de vergadering op te stellen.

Gezien het overgrote merendeel van de stu-
denten automatisch doorstroomt van de 
bachelor- naar de masteropleiding, werd voor 
beide opleidingen slechts één POC opgericht. 
Daarnaast bestaat er voor de bachelorop-
leiding aan de campus Kulak ook nog een 
onderwijscommissie (OC) onder het voorzit-
terschap van prof.  Geert  Callewaert. Deze 
commissie ressorteert onder en rapporteert 
aan de POC van de opleiding geneeskunde.

De belangrijkste opdracht van de POC bestaat 
erin de onderwijskwaliteit van de opleiding te 
bewaken en af te stemmen op de huidige ver-
eiste kennis, vaardigheden en attitudes die 

een bachelor- en masterstudent moet verwerven en beheersen op 
het niveau van basisarts. In het geval van de opleiding geneeskunde 
resulteert een met vrucht behaalde opleiding in het uitreiken van het 
diploma ‘master in de geneeskunde’ (biedt de student toegang tot 
de gezondheidszorg als ARTS met RIZIV-nummer ‘000’). Dit geeft 
de student de keuzemogelijkheid om een verdere beroepsopleiding 
te volgen tot huisarts, specialist of arts werkzaam in de maatschap-
pelijke gezondheidszorg. Voor de uitwerking en de kwaliteitscontrole 
van het academische luik van deze vervolgopleidingen (zogenaamde 
manama-opleidingen) werden aparte POC’s opgericht: de POC 
huisartsgeneeskunde onder leiding van prof. dr. Bert Aertgeerts;  
de POC specialistische geneeskunde onder leiding van  
prof. dr. Daphne Hompes; en de POC maatschappelijke gezond-
heidszorg onder leiding van prof.  dr.  Karel  Hoppenbrouwers. 
Deze laatste POC overkoepelt de opleidingen jeugdgezond-
heidszorg onder leiding van prof.  dr.  Karel Hoppenbrouwers, 
arbeidsgeneeskunde onder leiding van prof.  dr.  Lode  God-
deris, verzekeringsgeneeskunde en medische exper-
tise onder leiding van prof.  dr.  Marc  Du  Bois en ziekenhuis-
hygiëne onder leiding van prof.  dr.  Annette  Schuermans.  
Daarnaast biedt het diploma van basisarts ook de mogelijkheid om 
een doctoraatsopleiding te volgen voor het behalen van een PhD 
overeenkomstig de richtlijnen van de Doctoral School onder lei-
ding van programmadirecteur prof. John Creemers.

Het reglement stipuleert in artikel 4 dat de POC meer in het bijzon-
der de volgende opdrachten heeft:
• Zij tekent de visie, het profiel, de doelstellingen en eindtermen/leerresultaten, het 

curriculum en de studentenkenmerken op in het onderwijskundig referentiekader 
van de opleiding. Zij doet dit desgevallend in overleg met andere POC’s die ver-
antwoordelijk zijn voor de afstudeerrichtingen, opties of andere groepen van oplei-
dingsonderdelen.

• Zij waakt over de relatie tussen de eindtermen/leerresultaten en de toetsing en 
over de afstemming van de toetsing van de verschillende opleidingsonderdelen 
binnen een opleiding. Validiteit van de voorstellen, evenwicht en spreiding van 
de toetsvormen, bewaking van de studiedruk en organiseerbaarheid zijn hierbij 
belangrijke aandachtspunten. Zij ziet ook toe op de tijdige bekendmaking van 
de toetsvormen en op de reglementaire bepalingen in geval van laattijdige wijzi-
ging. Als er binnen de opleiding een opleidingsonderdeel is opgenomen waar een 
andere POC verantwoordelijk voor is, wordt overlegd met die POC.

• Zij draagt zorg voor de evaluatie van de opleiding en van de opleidingsonderdelen 
en staat in voor de opvolging van de resultaten daarvan, alsmede voor de reme- 
diëring van eventuele tekorten.

• Zij waakt erover een permanent klankbord te zijn voor problemen die onder meer 

door studenten worden gesignaleerd.

De kwaliteitsbewaking van de bachelor- & masteropleiding in de 
geneeskunde is een continu proces waaraan elke dag gewerkt 
wordt door verschillende medewerkers bestaande uit docenten, 
stagemeesters, studenten, opleidingsverantwoordelijken, facultaire 
diensten en de onderwijsinstelling zelf. Concreet gebruikt de oplei-
ding volgende instrumenten om deze opdrachten te realiseren:
• zeswekelijkse evaluatievergaderingen samen met student-af-

Fig. 2: De programmadirecteur (prof. dr. Dirk Van Raemdonck) zit de ver-
gadering van de POC voor, de opleidingscoördinator (dhr. Pascal Ryckaert) 
maakt het verslag als secretaris van de POC.
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alumni voor alumnigevaardigden uit de eerste cohorte van het 
nieuwe, zesjarige curriculum;

• ad hoc evaluaties over nieuwe onderwijs-
initiatieven (onder andere: keuzekijkstages, 
casusgebaseerde integratieweek, …);

• Studietijdmeting: bevraging onder stu-
denten hoeveel studietijd ze spenderen aan 
een bepaald vak; dit reflecteert de studie-
belasting en moet overeenkomen met het 
gewicht dat aan een vak wordt toegekend 
in de vorm van studiepunten (SP) binnen de 
bachelor- (180SP) en de master- (180 SP) 
opleiding;

• ABC evaluatie: (Aanbod, Begeleiding en 
Context evaluatie): een bevraging naar de 
kwaliteit van de stageplaatsen;

• Curriculummapping: koppeling van de 
doelstellingen/werk- en evaluatievormen 
van een opleidingsonderdeel (OPO) en 
zijn onderwijsleeractiviteiten (OLA) met de 
doelen van de opleiding: in hoeverre dragen 
de verschillende vakken bij tot het opleiden 
van de studenten tot basisarts;

• EVALOP (EVALuatie OPleidingsonderde-
len): jaarlijkse online studentenbevraging 
over de onderwijskwaliteiten van individuele 
docenten in de verschillende studiefases;

• KONDOR (Kwaliteitssysteem inzake ONDerwijs Ontwikkelen en 
Realiseren): opleidingsbrede evaluatie over de fasen heen die peilt 
naar opbouw en structuur, didactische leeromgeving, studie- en stu-
dietrajectbegeleiding, onderwijsorganisatie, … 

• COBRA (Coöperatie, Reflectie en Actie – Checks & Balances): 
kwaliteitszorgmethode voor alle opleidingen aangeboden door 
KU  Leuven, georganiseerd als interne instellingsreview ter vervan-
ging van de vroegere externe visitatie.

In de voorbije legislatuur heeft de POC hard gewerkt aan het zelfeva-
luatierapport ter voorbereiding van de visitatie van de opleiding (2013-
2014) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) 
in opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad 
(VLUHR). Daarnaast werd de opleiding geneeskunde hervormd van 
een zevenjarig naar een zesjarig curriculum, uitgerold sinds het acade-
miejaar 2012-2013. De eerste lichting zal dus afstuderen op het einde 
van het academiejaar 2017-2018 samen met de laatste lichting van het 
zevenjarig curriculum (de zogenaamde ‘dubbele cohorte’). Momenteel 
wordt hard gewerkt aan de afronding van de derde fase in de nieuwe 
masteropleiding evenals aan de verdere uitrol van een Engelstalig tra-
ject welke in het academiejaar 2016-2017 van start ging in het eerste 
semester van de eerste fase masteropleiding. Deze richting biedt de 
mogelijkheid om Erasmusstudenten van andere Europese partneruni-
versiteiten aan te trekken, maar ook om een Engelstalige richting aan te 
bieden aan een selectie van onze Nederlandstalige studenten.

Ik nodig alle alumni graag uit om de webstek van onze opleiding 
geneeskunde aan de campus Leuven en campus Kortrijk te 
bezoeken. U zal de verschillende opleidingsonderdelen (‘vakken’) als 
oud-student niet meer herkennen zowel naar inhoud, maar ook naar 
opvolging en ondersteuning van onze studenten, uw (klein)kinderen en 
onze toekomstige artsen. We mogen daarover met de ganse faculteit 
terecht fier zijn!

Fig. 4: (v.r.n.l.) De vertegenwoordigers van de alumnivereniging ALFAGEN (em. prof. dr. Chris Geens), de POC Huisarts- 
geneeskunde (prof. dr. Bert Aertgeerts) en het Bijzonder Academisch Personeel (dr. Jo Lisaerde) luisteren aandach-
tig tijdens de discussie en leveren expertise vanuit het werkveld.

Fig. 3: De opleidingscoördinator (dhr. Pascal Ryckaert), de onderwijsdeskun-
dige expert van de dienst onderwijsondersteuning (mevr. Lisa de Jonghe),  
en de facultaire onderwijsondersteuners voor de bachelor-  
(mevr. Sanne Jongenelen) en de master- (mevr. Ellen de Weerdt) opleiding.
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KU Leuven     Alumni Chapter Indonesië
Global Netwo rking Ecosystem and Friends 
(vrijdag 30 se ptember 2016)De Faculteit Geneeskunde, de Groep Biomedische 

Wetenschappen – departement neurowetenschappen en 
het translational research centre for gastrointestinal disorders 
(TARGID) – en verschillende departementen van het UZ 
Leuven – neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirur-
gie, gastroenterologie, neurologie, radiologie, pediatrie en het 
multidisciplinaire MUCLA (Multidisciplinair universitair cen-
trum voor logopedie en audiologie) – sloegen de handen in 
elkaar om een unieke opleiding uit de grond te stampen. 
Dit resulteerde in de eerste academische opleiding ter 
wereld rond slikproblemen in de mond, keel en slok-
darm. De eenjarige master-na-masteropleiding in deglu-
tologie trekt resoluut de internationale kaart en wordt in 
het Engels aangeboden.

De eerste cohorte start in het academiejaar 2017-2018. 
De opleiding richt zich tot personen die al een master in de 
geneeskunde of logopedische wetenschappen achter de rug 
hebben. Via een nauwgezette aanmeldingsprocedure wordt 
ook gekeken naar motivatie en beroepservaring. De oplei-
ding werkt met verschillende internationale experten als gast-
docenten en biedt een stevige theoretische basis alsook de 
vaardigheden om klinische diagnoses stellen, therapeutische 
handelingen te verrichten en evidence-based onderzoek uit te 
voeren.

Programmadirecteur voor de opleiding is prof. Nathalie Rommel.  
Prof.  Rommel heeft heel wat internationale ervaring op het 
gebied van slikstoornissen. Zo werd ze samen met collega’s 
uit onder andere Australië onlangs nog een van de twee fina-
listen voor ‘the Eureka Prize for Innovation in Medical Rese-
arch 2016’ uitgereikt door the Australian Museum. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.deglutology.com.

Unieke opleiding 
deglutologie  
in Leuven

In de periode 1970-1971 zijn er in België  
66 495 studenten en 8 611 buitenlandse stu-
denten waarvan 3 043 aan de UCL-KUL. Hier-
van studeren 2 373 studenten aan de UCL en 
670  studenten aan de KU  Leuven. In 2016-
2017 studeren er momenteel 8 564 buiten-
landse studenten aan de KU  Leuven, 60 uit 
Indonesië. Tussen 1958-1980 zijn in België 
11 262 afgestudeerden van Azië, waarvan er 
2 331 van Indonesië. Het wordt dus hoog tijd 
dat er een Alumni Chapter Indonesia opge-
richt wordt. De bedoeling is vooral netwerking 
tussen de alumni en vrienden in Indonesië en 
België te realiseren met vele mogelijkheden.

Onder impuls van em.  prof.  dr.  Budya  
Tjandra-Maga PhD en Martine Torfs (directeur 
KU Leuven Dienst Alumni), met medewerking 
van vrienden en de Indonesische Ambassade 
in België, werd de KU Leuven Chapter Indone-
sia and Friends een feit op 30 september 2016 
in de Rectorale Salons met vele aanwezigen 
(vooral ook academici die samengewerkt 
hebben met Universiteiten in Indonesië).

De avond werd ingeleid door Martine Torfs en 
vicerector prof. dr. Katlijn Malfliet deed de ver-
welkoming. Na de speech van de Indonesische 
Ambassadeur voor België H.E. Yuri O. Thamrin 
volgde een speech en powerpointpresentatie 
door em.  prof.  dr.  Budya  Tjandra-Maga. Het 
ontstaan, de eerste vergaderingen/seminaries 
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nieuws van de faculteit

KU Leuven     Alumni Chapter Indonesië
Global Netwo rking Ecosystem and Friends 
(vrijdag 30 se ptember 2016)

in Jakarta (Indonesië) met Alumni KU  Leuven 
en vrienden in samenwerking met de Belgische 
Ambassade in Jakarta, werden toegelicht. 

Vervolgens hield dhr. Johan Lubbe Bakker van 
de Global Industrial Sourcing & Logistics een 
toespraak. Tenslotte kreeg dr. Arief Wibowo, als 
vertegenwoordiger van de PPI (Indonesische 
Studentenvereniging), het woord. Tussendoor 
was er een liveoptreden van traditionele dansen 
door Nina en werden de aanwezigen van speci-
ale Indonesische hapjes en drank voorzien (aan-
geboden door de Ambassade en KU Leuven).

Em. prof. dr. Budya Tjandramaga is momenteel 
voor zes maanden in Indonesië om in Jakarta, 
Bandung en Yogyakarta de KU Leuven Alumni 
Chapter Indonesië en vrienden op te richten.

Em. prof. dr. Rafael Yudhira

Em. prof. dr. Budya Tjandra-Maga PhD

Martine Torfs (hoofd Dienst Alumni) Prof. dr. Katlijn Malfliet (vicerector van Cultuur-, 
Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid)

Dhr. Johan Lubbe Bakker Dr. Arief Wibowo

V.l.n.r.: ambassadeur H.E. Yuri O. Thamrin,  
em. prof. dr. Van Brussel en em. prof. dr. Etienne Arnout

V.l.n.r.: em. prof. dr. Chris Geens,  
em. prof. dr. Tony Lerut, dr. Jaap Mooi, dr. Daisy Winoto
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Voorbereidingspakket 
Toelatingsexamen 
Arts-Tandarts

In een vorige editie van het A. Vesaliustijdschrift hadden we het 
reeds vermeld: de Faculteit Geneeskunde helpt graag bij de 
voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts. Zelf heeft 
u dit natuurlijk niet meer nodig, maar u heeft vast iemand in uw 
omgeving geïnspireerd om eveneens arts of tandarts te worden. 
Zij kunnen onze steun misschien wel gebruiken. De Faculteit 
Geneeskunde heeft een pakket samengesteld dat zowel onder-
steuning biedt voor het onderdeel Kennis en Inzicht in de Weten-
schappen (KIW), als het onderdeel Informatie Verwerven en Ver-
werken (IVV).

De cursusonderdelen Chemie en Fysica zijn in een elektronisch 
jasje gestoken in de vorm van online cursussen, die men thuis op 
eigen tempo kan studeren. Voor de vakken Biologie, Wiskunde 
en I.V.V. bestaan nog steeds de welgekende voorbereidingsses-
sies, met één reeks in de paasvakantie en één zaterdagenreeks.

Meer informatie over het pakket, de aanvangsdata, het pro-
gramma en de inschrijving kunt u terugvinden op onze website: 
http://med.kuleuven.be/toelatingsexamen.

SensUs is de eerste internationale studen-
tencompetitie rond de ontwikkeling van 
nieuwe oplossingen en innovatie in het 
veld van moleculaire biosensoren in de 
gezondheidszorg. Dit jaar namen multi-
disciplinaire studententeams van vijf Euro-
pese topuniversiteiten (Uppsala University, 
Technical University Denmark, Imperial 
College London, Technische Universi-
teit Eindhoven en KU  Leuven) het tegen 
elkaar op met als doel in negen maanden 
een functionele biosensor voor creatinine 
te bouwen. Creatinine is immers een zeer 
bruikbare biomerker voor de diagnose van 
nierfalen. Een draagbaar toestel kan het 
leven van chronische nierpatiënten verlich-
ten – zij moeten immers niet meer naar de 
dokter om de gezondheid van hun nieren 
te laten bepalen als ze zelf thuis een toe-
stel hebben dat dit kan.

Het apparaat gebouwd door de stu-
denten van de KU  Leuven, gecoacht 
door de MeBioS biosensorgroep van  
prof. Jeroen Lammertyn, maakt gebruik 
van: (i) een enzymatische test om een sig-
naal in de vorm van een kleurverandering 
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BMW

KU Leuven studenten bouwen  
biosensor om nierproblemen  

te detecteren

te produceren, (ii) een zelfgebouwde plastic 
cartridge om autonoom alle componenten van 
de biologische reactie te transporteren naar de 
uitleesplek en (iii) een detector om het signaal 
te meten en analyseren. De patiënt, thuisver-
pleger of arts kan het apparaat sturen en de 
meting volgen via een ingebouwd touchscreen.

Na negen maanden werk reisde het team af 
naar Eindhoven om hun biosensor te demon-
streren voor een publiek van studenten, 
professoren, patiënten en bezoekers. Daar 
werden de biosensoren gescoord op analy-
tische accuraatheid, toekomstperspectieven 
en creativiteit. Bovendien was er ook een 
publieksprijs voor het team dat het publiek 
het best wist te bekoren. Tijdens de demon-
straties werd al snel duidelijk dat het toestel 
van de KU  Leuven het best creatinine kon 
detecteren en kwantificeren. Hiervoor werd 
het team ook beloond met de prijs voor ana-
lytische prestatie. Verder behaalde het team 
ook de awards voor translatiepotentieel en 
de publieksprijs. Enkel de creativiteitsprijs 
werd weggekaapt door de universiteit van 
Eindhoven.

Veertien studenten van de KU Leuven, waaronder twee studenten van de Faculteit Geneeskunde, hebben 
een functioneel diagnosetoestel gebouwd dat de creatinineconcentratie in het bloedplasma van nierpa-
tiënten in vijf minuten kan bepalen. Een betaalbaar, draagbaar en snel alternatief voor de huidige dure 
en trage labotoestellen. Met hun ontwerp behaalden de studenten drie prijzen op de eerste editie van de 
internationale SensUs-wedstrijd.

Ook volgend jaar zal de KU Leuven, samen met negen andere univer-
siteiten, deelnemen aan SensUs. Dit keer is de te detecteren biomerker 
BNP, een biomerker voor hartfalen.

Voor meer informatie: www.sensus.org, www.kuleuven.sensus.org of 
www.biosensors.be

KU Leuven studenten Florian De Rop en Rani Soenen
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‘Your Future Awaits You’ 
voor studenten Biomedische 
Wetenschappen 

Tijdens het academiejaar 2016-2017 vindt 
de vijfde editie van ‘Your Future Awaits You’ 
plaats. De succesformule die eerder bekend 
stond onder de naam ‘Maand van de toe-
komst’ wordt georganiseerd door de Faculteit 
Geneeskunde en de Doctoral School Biome-
dical Sciences en is specifiek gericht tot stu-
denten van de opleiding Biomedische Weten-
schappen. Het brede aanbod van sessies en 
evenementen maakt hen wegwijs in de waaier 
van mogelijkheden die hen tijdens en na een 
opleiding Biomedische Wetenschapen aan de 
KU Leuven te wachten staat.

Going Abroad
De eerste twee informatiesessies die kade-
ren binnen ‘Your Future Awaits You’ waren de 
sessies ‘Going Abroad To Study’ en ‘Going 
Abroad For Research’, tijdens deze ses-

sies kregen de studenten alle informatie die ze nodig hebben om 
ofwel tijdens hun studie, ofwel na hun studie naar het buitenland 
te gaan. De sessies vonden beiden plaats op 27 oktober en waren 
een succes dankzij de overtuigende persoonlijke getuigenissen die 
enkele studenten en afgestudeerden die zelf al naar het buitenland 
waren geweest, brachten. Ervaringen uit onder andere Cambridge 
(UK), Marburg (DE), Umeå (SV) en Padova (IT) maakten de studen-
ten alvast warm voor hun eigen buitenlandervaring. 

Industry Day
Nog niet zo lang geleden, op 22 november, vond ook de ‘Industry 
Day’ plaats. Een evenement waar (doctoraats)studenten Biomedi-
sche Wetenschappen geïnformeerd worden over onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten in de industrie alsook over carrièremoge-
lijkheden in uiteenlopende sectoren: de farmaceutische industrie, 
de academische of onderwijswereld, de overheids- en gezond-
heidssector, de milieusector of voedingscontrole. Naast een uiteen-
zetting door prof. John Creemers over ‘Career Choices’ woonden 
de studenten een panelgesprek bij waar enkele prominente namen 
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BMW

uit de biomedische wereld aanwezig waren. 
Vertegenwoordigers van onder andere Bio-
cartis, Pfizer, MSD, Mindbytes, Quintiles en 
het Wetenschappelijk instituut voor volksge-
zondheid waren ter plaatse om het onderwerp 
‘Researchers and HR Managers get up and 
speak’ te bespreken. Om de Industry Day af 
te sluiten konden de studenten rechtstreeks in 
contact komen met het werkveld op een job-
beurs die voor hen georganiseerd werd. Het 
was voor vele studenten een eerste introductie 
tot ‘networking’ en verder een ideaal moment 
om met alle vragen rechtstreeks bij toekom-
stige werknemers aan te kloppen.

Nog op het programma
Na deze twee uitgebreide sessies stopt het pro-
gramma natuurlijk nog niet, ‘Your Future Awaits 
You’ heeft nog enkele andere zaken in petto; zo 

is er onder andere de sessie ‘Towards a Phd’ waar de Doctoral School 
de leiding neemt. Op 7 december organiseren zij een sessie die de spe-
cifiek gericht is tot studenten die erover denken om een doctoraatsstudie 
aan te vangen. ‘Biomedical Scientists at work’ op 13 februari is een inter-
actieve sessie waar studenten opnieuw rechtstreeks in dialoog kunnen 
gaan met het werkveld. Na een paneldiscussie met alumni van de oplei-
ding biomedische wetenschappen hebben zij de mogelijkheid vragen te 
stellen over hun eerstehands ervaring als alumni BMW. Eén maand later, 
vanaf 13 maart, bieden enkele externe partnerinstellingen die gespeciali-
seerd zijn in het zoeken naar een job, werksessies aan. Studenten krijgen 
informatie over hoe zij een goed cv opstellen en welke vragen zij eventu-
eel in een job interview kunnen verwachten.

Alles samen is deze evenementenreeks waar de Faculteit Genees-
kunde, Doctoral School en de vele externe partners de krachten bun-
delen de ideale formule om een student biomedische wetenschappen 
klaar te stomen voor het leven na hun initiële studies, zowel in de aca-
demische wereld als op de arbeidsmarkt. Daarna zijn de studenten zelf 
aan zet, their future awaits them!
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medica

Zaterdag 4 maart 2017
UZ Leuven campus Gasthuisberg

Save the date! 
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Hendrik Van Gansbeke 
Koen Milisen

Praktijkrichtlijn
Ö

Deze eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg verduidelijkt het concept, de impact, de  

gevolgen en de ethische en juridische aspecten van fysieke fixatie in de thuiszorg. Daarnaast wil de richt-

lijn zorgverleners van de eerste lijn ondersteunen bij het beslissingsproces en het verantwoord gebruik 

van fysieke fixatie. Ook alternatieve maatregelen komen aan bod.

Vrijheidsbeperkende maatregelen vormen een complex probleem in de gezondheidszorg. De ernstige 

negatieve gevolgen voor de patiënt, de familie en de zorgverleners zijn evident. En toch worden deze 

maatregelen nog te vaak toegepast. 

Met de stijgende vraag naar thuiszorg zal ook de vraag naar vrijheidsbeperkende maatregelen toenemen. 

Die evolutie zet de ethische en juridische vragen op scherp. Het is dan ook hoog tijd voor een praktijkricht-

lijn over het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg, die zorgverleners en stakeholders sensibiliseert om 

deze maatregelen zo veel mogelijk te mijden en enkel als laatste redmiddel in te schakelen.

De praktijkrichtlijn Streven naar een fixatiearme thuiszorg is richtinggevend en is bedoeld om de kwaliteit 

van de zorg te optimaliseren in situaties waarbij fysieke fixatie wordt toegepast of overwogen. Dit boek 

richt zich tot thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere professionele thuiszorgactoren, zoals ergo-

therapeuten, kinesitherapeuten, zorgkundigen en opvoeders.

 Kristien Scheepmans is verpleegkundig stafmedewerker bij Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en vrijwillig 
wetenschappelijk medewerker bij accentVV, het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde  
(KU Leuven). 

Bernadette Dierckx de Casterlé is verpleegkundige en hoogleraar verpleegkundige ethiek bij accentVV (KU 
Leuven). Zij is lid van de Ethische Commissie Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en de Raad van Bestuur van 
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant.

Louis Paquay is verpleegkundig coördinator bij Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Hij heeft ervaring in de zorg 
bij personen met dementie en in zorggericht onderzoek in woonzorgcentra en thuiszorg. 

Hendrik Van Gansbeke is verpleegkundige en algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. 
Hij is woordvoerder en onderhandelaar voor de sector thuisverpleging en geïntegreerde eerstelijnszorg. 

Koen Milisen is hoogleraar ouderenzorg bij accentVV (KU Leuven), klinisch verpleegkundig wetenschapper 
aan de afdeling geriatrie (UZ Leuven) en voorzitter van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 
Vlaanderen.

Titel:  Streven naar een fixatiearme thuiszorg.  
Praktijkrichtlijn

Auteur:  Kristien Scheepmans, Bernadette Dierckx de 
Casterlé, Louis Paquay, Hendrik Van Gansbeke 
& Koen Milisen

Uitgever:  ACCO
ISBN:  94 6292 747 6
Publicatiedatum: november 2016
Pagina’s:  64
Prijs:  € 22,50 (-10% ACCO-korting*) = € 20,25
Bestellen kan via: www.acco.be/fixatiearmethuiszorg 
(gratis verzending)

Actiecode:  ALF10GV1810 (geldig van 23/12/2016 tot en 
met 23/01/2017)

• eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg 
• vergroot de bewustwording bij zorgverleners 
• alle zorgverleners in de eerste lijn kunnen ermee aan de slag
• bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren

Deze eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg verdui-
delijkt het concept, de impact, de gevolgen en de ethische en 
juridische aspecten van fysieke fixatie in de thuiszorg. Daarnaast 
wil de richtlijn zorgverleners van de eerste lijn ondersteunen bij 
het beslissingsproces en het verantwoord gebruik van fysieke 
fixatie. Ook alternatieve maatregelen komen aan bod.

Vrijheidsbeperkende maatregelen vormen een complex probleem 
in de gezondheidszorg. De ernstige negatieve gevolgen voor 
de patiënt, de familie en de zorgverleners zijn evident. En toch 
worden deze maatregelen nog te vaak toegepast. 

Met de stijgende vraag naar thuiszorg zal ook de vraag naar vrij-
heidsbeperkende maatregelen toenemen. Die evolutie zet de 
ethische en juridische vragen op scherp. Het is dan ook hoog 
tijd voor een praktijkrichtlijn over het gebruik van fysieke fixatie in 

de thuiszorg, die zorgverleners en stakehol-
ders sensibiliseert om deze maatregelen zo 
veel mogelijk te mijden en enkel als laatste 
redmiddel in te schakelen. De praktijkrichtlijn 
Streven naar een fixatiearme thuiszorg is rich-
tinggevend en is bedoeld om de kwaliteit van 
de zorg te optimaliseren in situaties waarbij 
fysieke fixatie wordt toegepast of overwogen. 

www.accomedical.be
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Titel:  Diagnostiek-van-alledaagse- 
klachten

Auteur:  T.O.H. de Jongh,  
H. de Vries,  
H.G.L.M. Grundmeijer, 
B.J. Knottnerus 

Uitgever:  Bohn Stafleu van Loghum
ISBN:  97 8903 681 1545
Publicatiedatum:  
20 september 2016 (Editie 4)
Pagina’s: 1024
Prijs:  € 99,90 (-10% ACCO- 

korting) = € 89,91
Bestellen kan via: www.acco.be 
(gratis verzending)

Actiecode: ALF10GV1810 (geldig  
van 23/12/2016 tot en met 23/01/2017)

www.accomedical.be

Rembert Dodoens
Soirée Lamot is een lezingenformat dat telkens vier lezingen 
bundelt rond een centraal thema met betrekking tot het Mechelse 
erfgoed. De reeks van februari tot maart 2017 wijden we aan 
Rembert Dodoens. Na een inleiding over het tijdskader waarin hij 
leefde en zijn belang in die periode in onze streken en daarbuiten, 
plannen we lezingen over de publicaties van Dodoens en over de 
Mechelse stadsgeneesheren. 

Rembert Dodoens werd op 29 juni 1517 geboren in 
Mechelen. Zijn vader was Denys  Dodoens, geneesheer 
te Mechelen, en zijn moeder Ursule Roelants, familie van 
de Mechelse stadsgeneesheer. Hij studeerde aan het  
Collegium Trilingue (Erasmus, Mercator, Vesalius) in Leuven 
en behaalde het diploma van geneesheer aan de Katholieke  
Universiteit in Leuven in 1538 (Alumnus KU Leuven). In 1541 
werd hij stadsgeneesheer in zijn geboortestad en bleef dit 
gedurende 33 jaren vooreerst in de Lange Schipstraat en 
daarna in de Augustijnenstraat. Tot de ziekten van deze tijd 
behoorden de pest, pokken, kinkhoest, de ‘zweetziekte’ 
en melaatsheid. Hij was lijfarts van keizer Maximiliaan  II en 
Rudolf  II van Oostenrijk. Pas in 1582 aanvaardde hij het 
hoogleraarschap maar dan wel aan de Universiteit in Leiden 
waar hij eveneens overleed op 10 maart 1585. Hij ligt begra-
ven in de Pieterskerk in Leiden en zijn standbeeld staat in 
de Kruidtuin van Mechelen.

Zijn bekendste publicatie is voorzeker zijn ‘Cruydeboeck’ 
wat in 1554 gedrukt werd te Antwerpen in het Mechels dia-
lect met 715 afbeeldingen van planten verdeeld in zes groe-
pen. Het boek werd meerdere malen herwerkt en vertaald 
in het Frans (1557) en het Latijn (1583). 

Een minder bekend maar even baanbrekend werk is zijn  
‘Medicinalium Observationum Exempla Rara,  
Recognita et Aucta’ dat verscheen in 1581. Dit vermoe-
delijk eerste boek over zeldzame ziekten is multi-centrisch 
(Valesco de Tarenta, Alexander Benedictus, Antonio Benivieni,  
Maternus Cholinus, Mathias Cornax, Achilles Pirmin Gasser 
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Dodoens, dat was pas een echte alumnus van de KU Leuven. In 
Mechelen werkt men ondertussen aan een stadsbreed project waar-
aan wij, vanuit Leuven, graag willen meewerken. FarmaLeuven is hier-
bij een van de voortrekkers en ALFAGEN helpt zeker mee. Daarom 
deze oproep aan al onze alumni met interesse voor dit thema en 
zeker aan hen die enige interesse betreffende deze materie bezitten 
om zich aan te melden en mee dit mooie project te ondersteunen.

Wij kijken uit naar jullie reacties.

Meer info: www.alfagen.be

en Gilles de Hertoghe) en beschrijft 200 
zeldzame aandoeningen van de zes-
tiende eeuw zoals Aneurisma, Calculus 
in vesica (niersteen), Catalepsis (epilep-
sie), Diabetes (suikerziekte), Dysenteria, 
Gemini pueri (tweeling), Lapides in ves-
sica fellis (galsteen), Mania cum Melan-
cholia affinitatem habet (manie met 
melancholie), Scorbutus (scheurbuik), 
Tetanos, Vermis in vesica (wormen in 
de urine) en Vomitus sanguinis (bloed-
braken). Van preventie voor zeldzame 
ziekten was toen geen sprake en de 
diagnose geschiedde met zeer een-
voudige macroscopische middelen (‘de 
visu et de manu’, piskijkers). De behan-
deling van de ‘exempla rara’ gebeurde 
in die tijd met plantaardig materiaal uit 
zijn kruidenboek. 500 jaren later worden 
deze patiënten behandeld met weesge-
neesmiddelen, dieetproducten, wees-
implantaten, magistrale bereidingen, … 
Preventie kan nu gebeuren door vacci-
naties en medicamenteuze interventies 
(bijvoorbeeld foliumzuur). De diagnose 
is sterk verbeterd zeker door de voor-
uitgang van het genetisch onderzoek 
(‘next generation sequencing’). 

Voor meer info: www.musemechelen.be 

gert.laekeman@pharm.kuleuven.be  
(curator in Leuven)

koen.vermeulen@mechelen.be  
(curator in Mechelen)

Lamot Congres- en Erfgoedcentrum
Van Beethovenstraat 8-10 
2800 Mechelen
tel. +32 15 29 49 18 - 0479 99 75 51
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Em. prof. dr. Marc Boogaerts,  
KU en UZ Leuven
Excerpta uit een lezing HistarUZ (17 maart 2016)

Bloed is zoveel meer dan die rode vloeistof, die zuurstof trans-
porteert. Bloed is een van de krachtigste menselijke symbolen, 
het unieke onderwerp van ontelbare mythologieën, van de oude 
Griekse Olympos, waar het bloed overvloedig vloeide tot de Abori-
ginals met hun oker- of bloedkleurige rotstekeningen. Bloed maakt 
ook deel uit van menig godsdienstig ritueel, van halal tot eucharis-
tie, van voodoo tot kunst-performances.

Over de eeuwen heen werd bloed dan ook vereerd als ‘zetel van de 
ziel’ en ‘elixir van het leven’.

Bloed heeft een cruciale rol gespeeld in een groot deel der men-
selijke geschiedenis en meerdere hoofdstukken daarvan werden in 
puur bloed geschreven.

Op wandtekeningen in de prehistorische grotten van Niaux  
(+/- 10.000 v.C.) werd voor de eerste keer vergoten bloed voorge-
steld als oorzaak van de dood van een dier.

In de tijd van de farao’s (XVde dynastie, +/- 1150 v.C.)  werd het 
baden in het bloed van (bij voorkeur joodse) jongetjes beschouwd 
als heilzaam voor verschillende huidziekten zoals elefantiasis en 
lepra.

Dit zou (veel) later worden geïmiteerd, eerst in 1492 door paus 
Innocentius  de  VIIIste (hij overleefde het niet, evenmin als zijn 
‘donor-herdersjongetjes’), en daarna door de onzalige gravin 
Bathory van Transsylvanië (+/- 1600 n.C.), die negen jonge maag-
den vermoordde om te kunnen baden in hun verjongend en mooi 
makend bloed en daarom werd veroordeeld tot inmetseling in de 
toren van haar kasteel, waar ze een ontluisterende hongerdood 
tegemoet ging.

In de middeleeuwen werden – op voorschrift van Hippocrates (4 v.C.) 
en Galenus (2 AD) die geloofden in de onevenwichten der voch-
ten, gele en zwarte gal, versus slijmen en bloed – (overvloedige) 
aderlatingen en het toepassen van bloedzuigers aangeraden voor 
zowat alle ziekten. In die mate dat nu wordt aangenomen dat meer 
mensen stierven ten gevolge van overdadige aderlatingen, dan er 
ooit werden door genezen.

Bloed was en is nog steeds zeer belangrijk in 
de religieuze context, niet alleen in de katho-
lieke traditie van het drinken van het bloed van 
Christus tijdens de eucharistie (“Drink hiervan 
gij allen ...”), maar ook als teken van penitentie 
en boete door het vloeien van bloed door het 
dragen van de zogenaamde ‘cilice’ of zelfkas-
tijdingsband, de zelf-aderlating of de rituele 
geseling. De onterende handel in bloedreli-
kwieën uit het ‘heilig land’, de massahysterie 
rond bloedwenende madonna’s en de verering 
van stigmata dragende ‘heiligen’ zoals heden-
daagse Pater Pio, zijn pijnlijke voorbeelden van 
excessieve bloedcultus.

Romeinse patriciërs haastten zich om het 
bloed van gevallen gladiatoren te mogen 
drinken om zodoende wat van hun moed en 
kracht te kunnen erven.

Oude Maya-manuscripten illustreren op pijn-
lijke wijze dat het bij de offering aan de zonne-
god niet alleen belangrijk was het hart kloppend 
uit de borstkas van de geofferde tegenstander 
te snijden, maar ook van het drinken van zijn 
bloed en het eten van zijn vlees.

Masai krijgers drinken nog steeds het – met 
melk aangelengde – bloed van hun koeien 
om een deel van hun kracht en uithouding (en 
ongetwijfeld ook de nodige proteïnen) over te 
nemen. Als zij erin slagen een leeuw te doden 
en diens bloed te drinken, worden zij zo goed 
als onoverwinnelijk.

Amerikaanse Indianen onderhouden nog 
steeds de traditie van de ‘bloedbroederschap’ 
door het oppervlakkig vermengen van elkaars 
bloed, maar zij kennen ook de bloedwraak en 
vendetta.

de geschiedenis van het bloed: van aderlating tot stamcel
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Bloed heeft natuurlijk ook een hele wetenschappelijke geschiedenis 
gekend.

Tijdens de biomedische renaissance zouden Vesalius en Harvey voor 
het eerst het belang aantonen van een goede circulatie en bloedtoe-
voer voor het functioneren van onze organen.

Niet snel daarna zou de grootste successtory uit de geschiedenis van 
het bloed, de bloedtransfusie, een aanvang nemen.

Het begon allemaal in de jaren 1600 toen in toenemende mate bleek 
dat een ‘tekort’ aan bloed – in tegenstelling tot een ‘teveel’ dat door 
aderlatingen werd opgevangen – niet verenigbaar was met het leven. 
Vandaar de aandacht voor het vervangen van vergoten bloed, het 
inbrengen van deze levensreddende substantie van het ene wezen op 
het andere. 

Initieel werd daarbij bloed van dieren gebruikt, niet zelden omdat men 
via transfusie ook een deel van de symbolische kracht dacht te kunnen 
overbrengen (bijvoorbeeld bloed van een zachtaardig lam naar een 
psychotisch patiënt of bloed van een energieke hond naar een depres-
sief patiënt).

Niet verwonderlijk dat transfusie snel een slechte reputatie kreeg door 
de vele fatale nevenwerkingen en gedurende meer dan 150 jaar zouden 
alle transfusiepogingen streng veroordeeld worden door de onder-
scheiden Academiën voor Geneeskunde.

Tot in 1828, toen de Engelse gynaecoloog Blundel het niet langer kon 
aanzien dat vele van zijn bevallen patiënten bezweken aan postpartum 
hemorragieën en een systeem ontwikkelde waarbij transfusie van echt-
genoot naar pas bevallen vrouw mogelijk werd.

Omdat de bloedgroepen nog niet bekend waren, liepen veel van deze 
transfusies verkeerd af, maar een geschatte dertig procent van de 
postpartum hemorragieën werden hierdoor toch gered. 

De majeure doorbraak kwam er in 1901 toen Landsteiner de bloed-
groepen beschreef en plots massale transfusie op veiliger manier 
mogelijk werd.

de geschiedenis van het bloed: van aderlating tot stamcel

Bloedcirculatie via aders en slagaders - Harvey 16de eeuw

Eerste transfusiepogingen van dier naar mens in Parijs, 1666
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Het zou echter nog duren tot de eerste wereldoorlog vooraleer 
artsen er zouden in slagen via bedside bloedtransfusie ‘proof of 
principle’ te leveren dat bloed van militair belang kon zijn en dat het 
dus de moeite loonde hierin te investeren, …

Een volgende wereldoorlog zou aanleiding geven tot het ontstaan 
van bloedbanken (1936), tot veiliger manieren om bloed te bewa-
ren (1940) en tot fractionering van bloed (1942), waardoor gevries-
droogd plasma beschikbaar kwam, dat ontelbare soldaten het 
leven op het slagveld zou redden.

Al snel zouden de eerste gevallen van postransfusie geelzucht 
worden beschreven en vanaf 1981 ontstond regelrechte paniek in 
de transfusiewereld door de bewezen overzetting van het hiv-virus 
via bloedproducten van besmette donoren. Deze laatsten werden 
niet zelden betaald voor hun donatie (‘ooze for booze’), kwamen 
niet uit de meest hygiënische bevolkingsgroepen en werden 
schaamteloos uitgebuit door de commercialisering van het trans-
fusiegebeuren.

Niet minder dan een geschatte 20 000 patiënten zouden tussen 
1981 en 1985 (tot een afdoende donor-screeningstest beschikbaar 
kwam) wereldwijd het aidssyndroom ontwikkelen na transfusie 
(vooral hemofiliepatiënten), van wie naar schatting dertig procent 
eraan zouden overlijden.

Verschillende transfusie-artsen (onder andere 
de beruchte dr.  Baretta uit Parijs) zouden 
veroordeeld worden tot jarenlange effectieve 
gevangenisstraffen wegens verregaande 
slordigheid, winstbejag en gebrek aan deon-
tologie. De politici die de handel oogluikend 
hadden toegestaan, ontsprongen de dans ...

Ondertussen hebben we ook leren leven met 
overzetting van hepatitis C, maar ook met 
meer exotische agentia als HTLV, Chikun-
gunya, Dengue, Western Nile, Zika, ...

Het enthousiasme rond bloedtransfusie zal 
nooit meer zo naïef zijn als het ooit is geweest.

Bloed is ook in het tijdperk van ‘Me, Myself 
and I’ nooit van het toneel verdwenen.

Niet alleen in Olympische tijden werd en wordt 
bloed in zowat alle sportcategorieën verheer-
lijkt als middel om prestaties te bevorderen, 
van donortransfusie over erytropoietine tot 
autotransfusie en terug. Presidenten zoals 
bijvoorbeeld Fidel Castro zouden nooit op 
reis vertrekken zonder de aanwezigheid van 
enkele gezonde jongere delegatieleden, van 
(toevallig) precies dezelfde bloedgroep als  
‘il duce’...

In zijn uiterste excessen werd bloed – of ten-
minste de ‘zuiverheid’ ervan – niet alleen aan-
gewend ter discriminatie en uitsluiting (denk 
aan de onaantastbare keizerlijke bloedlijnen 
van de Habsburgers of aan het blauwe bloed 
van de adel), maar ook als afschuwelijk Arisch 
voorwendsel voor genocide tijdens het Derde 
Rijk. 

Op soms spectaculaire manier heeft ook de 
kunst bloed omarmd en gegijzeld als prooi 
om de diepste emoties en liefde, maar ook de 
angst en horror tot uiting te brengen (Fabre, 
Serrano, ...).

Uiteindelijk zou bloed bij het begin van de twin-
tigste eeuw in het centrum der wetenschappe-

de geschiedenis van het bloed: van aderlating tot stamcel
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De vraag blijft of we naast kwantiteit van 
leven ook voldoende kwaliteit van leven zullen 
kunnen garanderen en of onze samenleving 
bereid is daarin te investeren. 

lijke aandacht komen te liggen via de soms euforische verwezenlijkin-
gen op fysiologisch en biochemisch gebied. 

Om voorlopig te eindigen als een soort wieg voor de genetische en 
moleculaire labyrinten van de eenentwintigste eeuw, aangevuld met 
transplant-protocollen en stamceltechnologieën. Hele hiërarchieën van 
stamcellen werden uit het bloed geïsoleerd, zij vonden ook gretig toe-
passing in de afdoende behandeling van genetische en cancereuze 
aandoeningen van het beenmerg zoals leukemie en lymfeklierkankers.

Een speciale plaats daarbij verdient het navelstrengbloed, dat zonder 
enig risico voor moeder noch baby kan worden gecollecteerd en dat 
voldoende stamcellen kan bevatten om een ander, minder fortuinlijk 
kind zonder of met verkankerd beenmerg, het leven te redden.

De oude droom van menig hematoloog, met name het op grote schaal 
kweken van bloed of het maken van kunstbloed, wordt stilaan werke-
lijkheid. 

De spectaculaire doorbraken omtrent de mogelijkheid tot repro-
grammatie van bloedstamcellen – id est cellen opnieuw jonger en 
multipotenter doen worden via kultuurcondities (Verfaillie) of beter 
nog embryonale status laten verwerven via genetische manipulatie  
(Yamanaka) – opent ongekende perspectieven naar regeneratieve en 
rejuvenerende geneeskunde.

Misschien is de fictie niet zover weg van de realiteit en wordt de cirkel 
naar bloed als het aloude ‘elixir van het leven’ rondgemaakt. 

de geschiedenis van het bloed: van aderlating tot stamcel

29

A.VESALIUS nr. 4 – december 2016



ontwikkelingssamenwerking

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

Kinshasa, ville morte
Kinshasa maandag 19 september 2016. Het deel van de oppositie 
dat niet meer deelneemt aan de ‘dialogue national’, heeft opgeroe-
pen tot een betoging, en tot de actie ‘ville morte’, Kinshasa dode 
stad. Wanneer manifesteren niet lijkt te lukken, protesteert men door 
thuis te blijven. Sinds augustus heeft de actie ville morte plaats op de 
negentiende van elke maand, verwijzend naar 19 december 2016,  
de dag dat Kabila constitutioneel president af is. Ik maak ville morte 
mee vanuit het klooster van de paters Capucijnen, 5ème rue indus-
trielle, Limete. Limete is de plek waar zowel de meerderheid als een 
deel van de oppositie hun hoofdkwartier hebben. De Boulevard 
Lumumba, de grote verkeersader vanaf de luchthaven naar het cen-
trum, snijdt Limete in twee. De Boulevard is de te volgen route voor 
de betoging van 19 september. 

Zes uur: het is ongewoon stil, akelig stil. De stad die normaal rond vijf 
uur wakker wordt, blijft stil. Geen geclaxonneer van vrachtwagens, 
geen spelende kinderen op straat, geen stootkarren die voorbij rate-
len, geen luidruchtige stroomgeneratoren. God is er vandaag ook 
niet; normaal tekent hij altijd aanwezig via de luidruchtige luidspre-
kers van de Chapelle des Vainqueurs in de 5de straat.

De betoging begint om tien uur. Ik zie vanuit de 5de straat mani-
festanten voorbijtrekken over de Boulevard Lumumba. Dan wordt 
plots geschoten, en enkele minuten later staan enkele huizen in 
brand. De enkele verkoopstandjes die nog in de straat aanwezig 
waren, worden vliegensvlug opgekraamd. Al wat iets waard lijkt te 
zijn, en los zit, wordt meegepakt, poorten gaan dicht, want opstand 
en plunderen gaan samen. Gejoel op de hoek, er wordt een poli-
tieman levend verbrand, autobanden rond de nek; foto’s en video 
worden snel op de ‘sociale’ media verspreid. Nu klinken schoten van 
alle kanten, soms ver, soms dichtbij. Het is onduidelijk of geschoten 
wordt op demonstranten of op plunderaars, of tussen politie en mili-
tairen. Snel verspreidt zich het bericht dat militairen Swahili of Engels 
spreken; het zijn er dus ‘geen van ons’, huurlingen; er valt niet mee 
te negotiëren. 

Revoltes in Kinshasa duren niet lang: de maag domineert de ideolo-
gie. Er is geen middenklasse die een revolutie voedt. Na een tweetal 
dagen is de voorraad op en moet er naar de markt gegaan worden. 
En zo geschiedde ook nu. Gedurende twee dagen en nachten werd 
er geschoten. Woensdagmorgen was het over. “Allahu akbar, Allahu 
akbar”, klinkt terug uit de moskee in de verte. Duivels worden uit-

gedreven in de Chapelle de Vainqueurs, de 
bekende geluiden zijn terug, de stad herleeft. 
Naar schatting, en volgens de bron, tussen de 
dertig en honderdtal slachtoffers. In Congo is 
het juiste aantal altijd onbekend. Lijken ver-
dwijnen snel. 

Was 19 september een oefening voor de ville 
morte van 19 december? Op die dag reikt de 
oppositie een rode kaart uit aan diegenen die 
de grondwet niet respecteert. 

Em. prof. dr. Fons Verdonck

Neem ook een kijkje op:  
www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be
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nieuws uit UZ Leuven

Zes gerenommeerde ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, gaan 
voor het eerst de door hen geleverde zorg voor longziekten onderling 
vergelijken. Bedoeling daarvan is om de zeldzame longziekte sar-
coïdose beter te kunnen behandelen. Momenteel hebben patiënten  
veel last van nevenwerkingen van de medicijnen tegen de ziekte. 
Om te beslissen of er meer of minder medicatie nodig is, maken 
longartsen wereldwijd voor het eerst samen gebruik van value- 
based healthcare.

Ziekenhuizen in de Verenigde Staten, Engeland, België en Nederland 
wisselen daarvoor onderling data uit. Op basis van elkaars resultaten 
kunnen alle deelnemers van elkaar leren en de patiëntenzorg in een 
sneller tempo naar een hoger niveau brengen. Bovendien zorgt samen-
werking ervoor dat sneller voldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek. De centra scoren hiermee een primeur 
op het vlak van value-based healthcare. De deelnemende ziekenhuizen 
zijn alle zes expertisecentrum voor sarcoïdose: UZ Leuven, St. Anto-
nius Ziekenhuis in Nieuwegein (Nederland), Erasmus MC in Rotterdam 
(Nederland), Royal Brompton Hospital London (UK), Cleveland Clinic 
(USA) en University of Cincinnati Medical Center (USA).

Sarcoïdose is een aandoening die overal in het lichaam kan voorkomen, 
maar zich in veel gevallen in de longen manifesteert. Sarcoïdosepatiënten 
kampen met ontstekingsreacties, waardoor op allerlei plekken inwendig 
littekenweefsel kan ontstaan, wat soms tot onherstelbare schade kan 
leiden. Ernstige vermoeidheid is een van de meest gehoorde klachten.

Sneller conclusies
Prof. dr. Wim Wuyts, longarts in UZ Leuven: “Op dit moment hebben 
patiënten veel last van de nevenwerkingen van medicijnen: dat moet 
beter. Door onze gegevens uit te wisselen, zullen we sneller en preciezer 
weten welke aanpak het beste werkt. Met een normaal onderzoekstra-
ject zouden we nooit tot dezelfde resultaten kunnen komen. Zeker omdat 
sarcoïdose zeldzaam is en bovendien in allerlei varianten voorkomt. Dan 
duurt het lang voor je binnen één centrum of land voldoende uitkomsten 
kunt verzamelen om betrouwbare conclusies te trekken. We meten niet 
alleen de effecten van de behandeling op de longfunctie, maar ook zaken 

als de levenskwaliteit die de patiënt ervaart, zijn 
gewichtsveranderingen en of zich botontkalking 
voordoet als gevolg van bepaald medicijnge-
bruik.”

Lagere zorgkosten
De eerste resultaten van het onderzoek werden 
begin september besproken en leidden onmid-
dellijk tot een aantal verbeterhypotheses, zoals 
het beter monitoren en behandelen van oste-
oporose, een belangrijk en vaak voorkomend 
gevolg van de behandeling van sarcoïdose.

Het internationale onderzoek is gebaseerd 
op de principes van value-based healthcare 
(VBHC). Die methodiek richt zich op zowel het 
verbeteren van kwaliteit als op het verlagen 
van de (zorg)kosten. Uit het sarcoïdose-on-
derzoek moet blijken of de VBHC-aanpak, die 
wereldwijd in opmars is, ook toepasbaar is bij 
een dergelijke zeldzame chronische ziekte.

bron: UZ Leuven

Ziekenhuizen werken  
internationaal samen voor 
betere behandeling sarcoïdose

Prof. dr. Wim Wuyts
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ALFAGEN 
10de Lenteconcert
Zondag 23 april 2017 
Georganiseerd door ALFAGEN  
i.s.m. de Faculteit Geneeskunde,  
FarmaLeuven en Medica
CAG (Centraal Auditorium,  
Gasthuisberg) (Leuven)
Meer weten? www.alfagen.be

FACULTEIT GENEESKUNDE
Facultaire infodag
Zaterdag 18 maart 2016 
Bezoek onze campus tijdens de facultaire 
infodag!
Meer weten?
http://med.kuleuven.be/nl/agenda/facinfodag

MEDICA 
Biomedisch congres
Dinsdag 28 maart 2017 (zie ook pag. 22) 

Symposium: ‘De arts van morgen’
Zaterdag 4 maart 2017 (zie ook pag. 22) 

500 JAAR UTOPIA
Leuven beleeft MORE

Zaterdag 24 september 2016 - dinsdag 17 januari 2017
Een waaier van bijzondere evenementen!
(initiatief van Stad Leuven en KU Leuven)
Meer weten? www.utopia.be

CME 50 jaar
Tentoonstelling Ziekenhuis 3.0 
Woensdag 26 oktober 2016 – dinsdag 17 januari 2017 

Op het platform in de inkomhal van Campus Gasthuisberg 
(initiatief van het Centrum Menselijke Erfelijkheid)
Meer weten? http://gbiomed.kuleuven.be/cme50

VERLOSKUNDE – 
GYNAECOLOGIE
3RD IOTA Congress

Donderdag 9 februari en vrijdag 10 februari 2017
How to classify and manage ovarian tumors’ 
Onderwijs en Navorsing I-II 
Meer weten? http://www.iotagroup.org

ACADEMISCH CENTRUM  
HUISARTSGENEESKUNDE 
(ACHG)
Leuvense Dagen voor Huisartsen 

Endocrinologie
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2017
In samenwerking met prof. dr. Chantal Mathieu 
Meer weten? www.achg.be
Contact: prof. dr. Brigitte Schoenmakers 
Inschrijven: monique.smets@kuleuven.be
Tel.:   + 32 16 37 66 21

KLINISCHE BIOLOGIE  
UZ KU LEUVEN
Masterproefverdedigingen 

Maandag 22 mei 2017
Auditorium Administratief Gebouw (grijze pijl, verdieping. 1) 
UZ Leuven Campus Gasthuisberg
Accreditatie Klinische Biologie wordt aangevraagd.
Meer weten: 
Programma (www.alfagen.be, zie 'opleidingen') 
laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be 
Tel.:  + 32 16 34 70 18

PENTALFA
Pentalfaprogramma  
eerste trimester 2016-2017
Om te beginnen willen we u alvast een heel gelukkig en 
gezond 2017 wensen. Een onbeschreven jaar, klaar om 
gevuld te worden met rijke ervaringen en leerzame momen-
ten. Pentalfa kan een steentje bijdragen in dit laatste. Hier-
onder vindt u onze sessies voor het tweede semester.  

KALENDER VAN EVENEMENTEN

programma’s  
permanente vorming  
en alumni-activiteiten
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U wordt op donderdagavond onthaald vanaf 19u30 met 
een hapje en een drankje en om 19u55 beginnen we aan 
de sessie zelf. Rond 22u00 worden de sessies beëindigd. 
Op onze website vindt u meer details over programma.

Pentalfaprogramma tweede trimester 2016-2017

12/01/2017 Multidisciplinaire conferenties bij  
 diagnose en behandeling  
 Prof. dr. Johny Verschakelen
19/01/2017 Chronische lymfoproliferatieve  
 aandoeningen: veel meer dan Rai-Binet  
 en Chlorambucil   
 Prof. dr. Ann Janssens 
26/01/2017 Syncope bij kinderen 
 Prof. dr. Benedicte Eyskens
09/02/2017 Optimalisatie van geneesmiddelen-
 voorschrift bij ouderen 
 Prof. dr. Johan Flamaing
16/02/2017 Armoede: implicaties voor elke arts? 
 Prof. dr. Birgitte Schoenmakers
23/02/2017 Biologicals bij systeemziekten: voordelen,  
 voorzorgsmaatregelen en risico’s
 Prof. dr. Daniel Blockmans
09/03/2017 Urgenties in de pneumologie
 Prof. dr. Geert Verleden
16/03/2017 Andropauze: fact or fiction?
 Prof. dr. Dirk Vanderschueren
23/03/2017 Nieuwe ontwikkelingen binnen 
 de kinderinfectieziekten
 Dr. Mieke Boon
30/03/2017 Als je niet op tijd aan kinderen kan 
 of wil beginnen
 Prof. dr. Christel Meuleman

Nieuw! Online accreditering
De mogelijkheid bestond al langer om de opnames en 
presentaties nadien te kunnen herbekijken op de web-
site (mits toestemming van de sprekers). Dit was echter 
zonder accreditatie. Sinds november is het ook moge-
lijk om sessies te herbekijken met accreditatie. Zonder 
accreditatie zijn de sessies reeds een week later ter 
beschikking. Om de live sessies hun volle recht te geven 
komen ze voor herbekijken met accreditatie pas een 
maand later online. Op onze website vindt u meer infor-
matie over deze nieuwe applicatie.

Blijf op de hoogte!
Website: www.pentalfa.be 
Wenst u graag per sessie een herinneringsmail te ontvan-
gen, of tweemaal per jaar per post of e-mail de brochure, 
dan kan u zich registreren via de website onder de rubriek 
‘Blijf op de hoogte’. Sessie gemist? U kan de opname 
bekijken onder de rubriek ‘Herbekijken’. 
Facebook: http://www.facebook.com/kuleuven.pentalfa
Twitter:  http://www.twitter.com/KUL_Pentalfa 
LinkedIn:  http://www.LinkedIn.com/groups/ 

Pentalfa-4571026

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, dan kan u 
ons ook via de gebruikelijke kanalen contacteren: 
Adres:  Pentalfa – Onderwijs en Navorsing II – 
  Herestraat 49 bus 400 – 3000 Leuven
Tel.:  + 32 16 37 77 09
E-mail:  pentalfa@kuleuven.be

Dr. Frank De Roo (Geneesheer radioloog)
° Oostende 1932 - † Oostduinkerke 2016

Hij behoorde tot de promotie 1959. Jarenlang betaalde hij, als enthousiast alumnus, lidgeld 
aan onze vereniging en had vaak commentaar bij het tijdschrift. Hij was een vurig verdediger 
van de ‘Leuvense geneeskunde’ en als fiere telg van een doktersgeslacht (beide grootvaders 
waren huisarts) volgde hij gedreven zijn vader Antoon op, een radioloog van de promotie van 
prof. Wellens, in de praktijk op de Louizalaan in Brussel die nadien naar het Pajottenland 
verhuisde. Daar werkte hij jarenlang als ‘huisartsenradioloog’ en werd daarvoor zeer gewaar-
deerd door huisartsen en patiënten. Na een rijkgevulde loopbaan trok hij zich terug in zijn 

geliefde Westhoek waar zijn as nu in de vruchtbare poldergrond verdergaat.

Wij bieden de familie onze welgemeende deelneming aan, danken hen voor de mooie foto en waarderen zeer dat zij de 
komende jaren de bijdrage van Frank aan ALFAGEN nog wensen verder te zetten.

Em. prof. dr. C. Geens
Voorzitter ALFAGEN

in memoriam
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ALFAGEN
vereniging van Alumni  
van de Faculteit Geneeskunde

O&N2 – Campus Gasthuisberg
Herestraat 49 bus 400
3000 Leuven 
Tel. +32 16 33 06 24 / +32 16 33 06 11
E-mail: info@alfagen.be 
www.alfagen.be

Lidmaatschap 2017:  € 50

Erelid:  € 150

Afgestudeerd vóór 1976:  € 35

Afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016:  € 30

Laatste fase basisopleiding arts:  GRATIS

Laatste fase BMW:  GRATIS

Werkzaam in een ontwikkelingsland:  GRATIS

Uw bijdrage voor het lidmaatschap 2017 is welkom op  
rekening van 'ALFAGEN vzw' met vermelding van 'LIDGELD 2017' en uw MD-NUMMER 
IBAN: BE37 4310 2075 4128 en BIC: KREDBEBB

Ontwikkelingshulp geneesheren en apothekers 
Alumni Leuven 
O&N2 - Campus Gasthuisberg
Herestraat 49 bus 400
3000 Leuven 
Tel. +32 16 33 06 24 / +32 16 33 06 11 
E-mail: info@alfagen.be 
 
Bijdragen voor de actie ‘Medische Ontwikkelingshulp’ zijn steeds welkom op  
rekening van ‘Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven’ 
IBAN: BE80 4310 0585 0177 en BIC: KREDBEBB  

Meer info op www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

***Stortingen van minimum 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar*** 

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

Vernieuwing  
lidmaatschap  

2017!
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