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Geachte collegae,
Beste Alumnileden,
Wij hebben allen weer genoten van een zeer
mooi promotiefeest! Wij laten u hier in dit
nummer graag nog even mee-, of nagenieten.
Wat wordt dit volgend jaar, want dan komen
de zes- en de zevenjarige opleiding samen aan
een einde. Een dubbele viering dan maar!
ALFAGEN geeft steeds meer aandacht aan de jeugd, en dit zal zeker de
komende jaren nog duidelijker worden. Maar wij vergeten natuurlijk de
uitzonderlijke reuzen niet waarbij wij op de schouders mochten staan.
Lees daarover met veel aandacht en nostalgie het in memoriam voor
Dr. Clara Van den Bosch, weduwe Professor Dr. Jozuë Vandenbroucke
en ook het in memoriam van Professor Dr. Herman Vanden Berghe. Het
is haast onvoorstelbaar wat deze collegae, geboren nu bijna een eeuw
geleden, gerealiseerd hebben op zeer diverse gebieden, waarbij de
impact nog tot op heden merkbaar is. Dit is zeker boeiende literatuur
voor onze oudere leden, maar wij maken ons sterk dat ook de jongere
alumni uit deze wondere verhalen heel wat opsteken.
Van de recente activiteiten en nieuwe projecten binnen de UZ Leuven
vindt u natuurlijk weer ruim verslag.
Wij zijn de afdeling Ontwikkelingssamenwerking steeds dankbaar, om
ons met veel terreinkennis op de hoogte te houden van wat groeit en
bloeit aan initiatieven in Congo en in Afrika.
Tot slot herinneren wij onze alumni aan de e-post enquête die tijdens de
vakantieperiode ongevraagd en onaangekondigd in de bus viel.
Zo kan iedereen zijn mening kwijt over ALFAGEN en over het A.Vesalius
tijdschrift.
In een volgend nummer leest u hierover meer.
Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Promotieviering of de start
van een nieuwe relatie met
de KU Leuven!
Het zomernummer van het tijdschrift van ALFAGEN plaatst natuurlijk
ieder jaar de promovendi onder de schijnwerpers.
Dit einde van de basisopleiding geneeskunde is een belangrijk moment
dat best flink mag gevierd worden en waarbij het past om stil te staan
en er bijzondere aandacht aan te geven.

facultaire wetenschap, kennis en ook warme
vriendschap aanbieden. In eigen land trouwens vindt u in Brussel en ook in de provincie
hoofdsteden deze alumni kernen terug die u
regelmatig op hun activiteiten uitnodigen.

Wij herinneren er onze jonge alumni graag aan dat zij met voor de KU
Leuven te kiezen voor hun opleiding toch wel een zeer verstandige
keuze hebben gemaakt! Fijn dat ook de Rector daarop alludeerde.
Zij hebben zich al die jaren kunnen laven aan een unieke bron van
kennis, wetenschap, wijsheid maar ook van diepgaande reflectie over
de zich steeds veranderende waarheid en werkelijkheid.

Verder geven wij nog graag mee dat wij u aan
de universiteit geleerd hebben dat een mens
niet van brood alleen leeft. Zeker tijdens uw
lange opleiding leerde men u dat een mens
ook een ziel of een geest heeft die onlosmakelijk met dat door u goed bestudeerde lichaam
is verbonden. Meer nog, werd u herhaaldelijk
uitgedaagd om hierover te reflecteren en het
zoeken naar de werkelijkheid hierachter heeft
van u zeker rijkere mensen gemaakt. Hopelijk hebben jullie ondervonden dat zelfreflectie,
nog nooit een mens geschaad heeft, maar
ook dat de absolute waarheid of zekerheid
geen goed handelsmerk is. De context meenemen en aan uw totaal mensbeeld werken
zijn ook de thema’s die de Decaan en de vertegenwoordiger van de studenten tijdens de
promotie aanbrachten.

Dat de KU Leuven er graag boven uit steekt is algemeen bekend maar
tot spijt van wie het benijdt al meermaals bewezen.
Zie de recente manifestatie, bij de aankondiging van de opbouw van
het instituut voor proton therapie, die best aantoont dat onze universiteit koploper is wanneer het om top-wetenschappen gaat.
Dat dit al jaren zo is bewijst ook de viering vorige maand van professor
Georges Lemaître, de grondlegger van de “oerknal theorie” nu 90 jaar
geleden, die zelfs Einstein de wenkbrauwen deed fronsen. En neem er
nog maar Herman Van Rompuy bij, President Emeritus van de Raad
van Europa, die hier ook zijn opleiding heeft genoten, welsiswaar niet
aan onze faculteit. Wees er dus gerust in, uw carrière is hier bij ons aan
de KU Leuven in goede handen.
Laat er dan ook samen onze uiterste best aan doen om de banden die
wij gesmeed hebben aan te houden en dus de bedding van de rivier
blijven volgen want ook bij de vervolgopleiding zit u bij ons goed. En
wanneer u met het grootste deel van uw opleiding meent klaar te zijn
en de rivier de zee instroomt mag u zeker onthouden dat de KU Leuven
voor haar alumni een veilige haven blijft waar het goed is om naar terug
te keren. Hier ontmoet u immers bekend volk dat u mee gemaakt heeft
tot wat u dan zult zijn.
Maar ook wanneer u naar verdere oorden trekt heeft u veel kans om de
KU Leuven te herkennen in de vele internationale kernen die u trans-

ALFAGEN wenst alle promovendi, hun ouders en
familie en ook hun trouwe vrienden van harte proficiat bij het binnenhalen van deze unieke trofee.
Weet ook dat de KU Leuven haar alumni een
blijvend warm hart toedraagt en vergeet zeker
nooit dat de vriendschappen die u hier hebt
opgebouwd u voor het leven tekenen en u blijven
dragen. Eens alumnus, voor altijd alumnus.
Prof.em dr Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Ons 10e ALFAGEN Lenteconcert
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Op zondag 23 april, stond het U intussen
reeds bekende Alfagen Lenteconcert op het
programma.
Het was de 10e editie en dat wilden we dan
ook gepast vieren met een feestelijke editie.
De titel luidde: “Vuurwerk op 2 piano’s”. En dat
was er ook wel degelijk die zondag namiddag
op Gasthuisberg.
Er stonden 2 ronkende namen op het programma die hun sporen oa verdiend hebben
in de Elizabethwedstrijd: Liebrecht Vanbeckevoort en Severin von Eckardstein.
Ze behoren tot de ‘topklasse’ pianisten en
hadden voor ons een mooi programma in
elkaar gebokst.
Ze hebben de zeer hoge verwachtingen die
we hadden, zonder enige twijfel ingelost.

Ze namen hun publiek mee op sleeptouw en genoten er beiden
duidelijk ook zelf van.
De vibraties en spanning vulden het auditorium.
Het enthousiasme, zowel van de pianisten als van het publiek,
werkte in beide richtingen aanstekelijk.
Na afloop waren er dan ook tal van lofbetuigingen:
“Dit is het beste concert ooit of 1 van de besten” “Meeslepend”
“Dergelijke gevoelens tijdens een concert waren me tot op heden
vreemd”.
De lofbetuigingen waren - geloof me vrij - een waarheidsgetrouwe
weergave.
Het was gewoon een fantastisch concert en het was een waar voorrecht dit te hebben mogen meemaken.
Het was zijn naam “feest editie” meer dan waard.
“De afwezigen hebben steeds ongelijk”: dit gezegde was op zondag
23 april zonder enige twijfel van toepassing.

Dr. Ann Cornelis
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Midden de maand mei
houdt ALFAGEN
sinds mensenheugenis
het "Ledencongres"
De dag vangt aan met het statutaire gedeelte,
dan volgt de proclamatie van de A
 lumnus
van het jaar, en tot slot is er nog tijd voor een
wetenschappelijk symposium.

5

Deel I : de statutaire
Algemene Vergadering
Volgens de statuten is dit het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging waarop alle
leden, in orde met het lidmaatschap worden
uitgenodigd.
Zoals steeds start de voorzitter met een overzicht van de jaarwerking en geeft de penningmeester uitleg over de jaarbalans, de stand
der rekeningen en de begroting.
Het ledenaantal neemt lichtjes af, de jaarwerking wordt positief beoordeeld en de bestuurders gekomen ontheffing.
Neemt niet weg dat er meer aandacht moet
gaan naar de jongerenwerking, dat er personeelsproblemen zijn en dat de hele vereniging eigenlijk een grondige herbronning nodig
heeft.
De enquête die de leden in de bus kregen is
een eerste stap naar vernieuwing en verjonging en de hervorming van de Stuurgroep die
op komst is betekent de aanzet naar het veranderend beleid.

De komende Raden van Bestuur geven bijzondere aandacht aan deze
ontwikkelingen en tijdens de Therapiedag van zaterdag 21 oktober
2017 maken de leden kennis met de stand van zaken van het vernieuwingsproject.
Tot daar het resumé van de AV waarvan de leden uitgebreid verslag
ontvangen op de volgende vergadering van mei 2018.

Deel II : De Alumnus van het Jaar 2017!
Nog maar net konden de promovendi, hun
familie en vrienden en ook de professoren
kennis maken met collega Tine Dusauchoit,
de Alumnus van het jaar 2016 die op een
schitterende wijze het promotiefeest kwam
opluisteren.

En zie, hier komt de Alumnus van het jaar 2017 eraan.
Natuurlijk kent iedereen hem, en voor een goed begrip vroegen wij
hem om een kort cv aan te reiken.
De echte viering gebeurt naar jaarlijkse gewoonte op de eerste
woensdagavond van december en dit valt in 2017 net met het Sinterklaasfeest. Uitnodiging volgt nog en de laureaat mag zijn promotie speech al voorbereiden.

CV Jean-Jacques Cassiman
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Jean-Jacques Cassiman (25 april 1943, Brussel) is
sedert 2008 emeritus hoogleraar aan de KULeuven. Hij
studeerde af in 1967 als geneesheer aan de KULeuven
en deed vervolgens vijf jaar onderzoek aan de Stanford
Universiteit. In 1984 werd hij gewoon hoogleraar en in
1999 afdelingshoofd van het Centrum voor Menselijke
Erfelijkheid. Hij doceerde Erfelijkheidsleer en Embryologie. Naast zijn onderzoek was hij verantwoordelijk
voor het laboratorium voor moleculaire diagnose en het
laboratorium voor Forensische Genetica en Moleculaire
Archeologie. In 1998 bekleedde hij de Francquistoel aan
de Université Catholique de Louvain en in 2002 werd hij
Doctor Honoris Causa aan de University of Medicine &
Pharmacy, Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca (Roemenië) in
2003 aan de Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, Ecuador en in 2013 aan de Universiteit Hasselt.
In 2014 kreeg hij de ‘European Outstanding Leadership
Award’ van de ACRP en werd hem door de Koning het
ereteken van Commandeur in de Leopoldsorde verleend.
Hij leidde een Europees netwerk van honderden laboratoria en onderzoeksgroepen die de verschillende aspecten
van de genetische dienstverlening onderzochten. Tot in 1999 was hij secretaris-generaal van de European Society
of Human Genetics (ESHG) en tot in 2007 liaison-officer tussen de ESHG en de International Federation of Human
Genetics Societies. In 2008 was hij president van de European Society for Human Genetics. In 2014 ontving hij
een ‘Honorary Award’ van de ESHG voor zijn bijdrage aan de groei van de vereniging. Sinds 2010 is hij voorzitter
van Kom op tegen Kanker (voormalig Vlaamse Liga tegen Kanker). Hij was secretaris van de raad van bestuur
van EPPOSI (European Platform for Patient Organizations, Science and Industry), en was ondervoorzitter van de
Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose, is voorzitter van het Fonds Zeldzame ziekten en Weesgeneesmiddelen van de Koning Boudewijn Stichting en lid van de Federale Commissie voor onderzoek op embryo’s.
In de jaren zestig maakte hij als zanger deel uit van het ‘folk music’ Trio Cassiman samen met zijn broer Guido
en zijn zus Emmy.
Zijn erfelijk materiaal werd al over twee generaties verspreid.
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Deel III : Symposium : de geïntegreerde zorg en de overgang tussen Ziekenhuis- en Thuiszorg
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KBC was gastheer voor deze multidisciplinaire
studiedag waar heel wat gerenommeerde
sprekers het woord namen.
De geïntegreerde thuiszorg, "oncozorg@
home, zorg voor jongdementen en MFO rond
transmurale zorg kwamen aan bod.

Het werd een zeer nuttig info- en overlegmoment met dank aan de
afdeling Mediservice van KBC.
Tijdens de Therapiedag van oktober 2017 werken wij het thema over
gezondheidszorg economie verder uit.
Zo zetten wij de samenwerking van ALFAGEN, Alumni-Ziekhuiswetenschappen, Farmaleuven en ook Mediservice KBC verder.
Chris Geens

in de rand van ALFAGEN
18/05/17 Studiedag
"Over wetenschap en Verwondering"
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Locatie: Gasthuisberg O&N II
Organisatie: Alumni Lovanienses, Werkgroep Kennis &
Maatschappij en Denktank "Kernkracht".
Vooraf: Prof. em. Johan Van de Kerckhove, socioloog,
werkzaam bij HIVA-Lucina, en stichter van Kernkracht,
overleed in mei 2015. Hij deed onderzoek, gaf vorming,
en stimuleerde mensen in hun zoektocht naar menswaardige, milieuvriendelijke en duurzame ontwikkelingen.
Hij had hoge waardering voor de klassieke wetenschap
die veel waardevolle inzichten aanbracht, maar was op
zijn hoede voor de gehanteerde hypothesen en bleef
steeds erg kritisch en vol twijfel over bepaalde standpunten en inzichten die volgens hem onvoldoende uitdaging
genoten.
Een aantal academici uit de meest diverse disciplines
zagen een uitdaging in zijn werk en gingen verder met
hun denkoefeningen en voelden nood aan nieuwe denkkaders en strategieën om die nog onvoldoende bekende
werkelijkheid te ontdekken.
Zo werkte de groep een symposium uit en vonden in
vice-rector Katlijn Malfliet een gedreven inleider.

Enkele leden van de groep gaven hun eigen verwondering bloot over hun confrontatie met een onge-ëxploreerde werkelijkheid.
Helemaal mooi werd het toen ook exclusieve wetenschappers bereid werden gevonden om het ruime publiek
kennis te geven van hun eigen verreikende ervaring met
de zich steeds veder ontwikkelende wetenschap en de
nieuwe vragen die hierbij opkomen.
Prof. Thomas Hertog en prof. em. J-Jacques Cassiman brachten het publiek in vervoering met hun betoog
waarin ze ook zelf werden meegesleept.
Gasthuisberg was verwonderd, en dat was ook het doel
van "Kernkracht". De groep gaat uit van een intellectuele
frisheid en blijft op zoek naar de ultieme waarheid. De
kosmos bevat immers een veel dieper liggende eenheid
dan wij tot heden toe konden vatten.
Kernkracht evalueert nu deze manifestatie en gaat verder
met onderzoek naar de ontvolking van de hemel op zoek
naar de mysterieuze krachten.
Werkvolk blijft steeds welkom.
Chris Geens
Lid van Kernkracht
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Het erelidmaatschap betekent
een
belangrijke steun voor ALFAGEN. De
centjes zijn natuurlijk belangrijk voor
een organisatie,
maar door hun bijzondere bijdrage verbinden de ereleden ook hun naam aan
onze vereniging en geven zij een voorbeeld aan alle alumni. Wij danken hen
dus zeer hartelijk voor deze materiële
en morele steun en hopen dat velen
hun voorbeeld volgen.
Prof. em. dr. Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN

Wij zijn alumnus em. prof. dr. J.P. Vandenbroucke erg dankbaar voor het bijzonder mooi en beklijvend verhaal dat hij
hier brengt naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder.
Oudere alumni lezen en herlezen dit verhaal zeker met veel aandacht en herkennen heel wat van diverse toestanden.
Jongere alumni treffen hier een schitterend voorbeeld van hoe een uitzonderlijke carrière en unieke prestaties kunnen
neergezet worden in zeer moeilijke omstandigheden.

Dr. Clara Van den Bosch, weduw
CV Jan P Vandenbroucke
10

Jan P Vandenbroucke (1950) behaalde in 1974 het diploma Dokter in de Genees-, Heel- en
Verloskunde, en het kandidaatsdiploma bij het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, aan de
K.U. Leuven. Vervolgens werd hij opgeleid als internist in het St. Rafaël Ziekenhuis. In 1979
behaalde hij de ‘Master of Science in Epidemiology’ aan de ‘Harvard School of Public Health’,
en promoveerde in 1983 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1986 tot 2015 was
hij hoogleraar Klinische Epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarbij
ging zijn interesse uit naar de toepassing van epidemiologische methoden bij het onderzoek
van etiologie en pathogenese van ziekten in patiënten-populaties. Hij was verschillende jaren gasthoogleraar
aan de K.U. Leuven. In 2002-2003 hield hij een sabbatical te Oxford. In 2006 werd hij benoemd tot Akademiehoogleraar door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen. Sedert 2014 is hij deeltijds
hoogleraar Klinische Epidemiologie aan de Aarhus Universiteit te Denemarken, en vanaf 2015 ‘Honorary Professor’ bij de ‘London School of Hygiene and Tropical Medicine’. Hij is buitenlands corresponderend lid van de
Koninklijke Academie voor Geneeskunde in België, ‘Fellow of the Royal College of Physicians’ in Londen en
Edinburgh, en lid van de ‘International Advisory Board’ van ‘The Lancet’.
Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.
Clara Van den Bosch werd op 26 juli 1922 te Antwerpen geboren
als tweede van een meisjestweeling. Clara en Margriet werden de
oudsten van de 10 kinderen van het echtpaar Van den Bosch –
Ruymen. Hun vader was huisarts, na studies in Leuven en Gent,
diep gelovig, zeer sociaal en Vlaams bewust. Hun moeder was oorspronkelijk vrijzinnig, ze was progressief en was de eerste vrouw
die het doctoraatsdiploma behaalde in de Wis- en Natuurkunde in
Gent (1919). [1]
De tweeling volgde onderwijs aan de toen recent opgerichte
Sint Lutgardisschool. Deze was een pionier in het Vlaamse
onderwijs als katholieke meisjesschool bestuurd door leken,
waaronder veel vrouwelijke leerkrachten. [2] De school had
een bezielende invloed door bijzondere leerkrachten, zoals

Yvonne Groffi, de vroeg overleden echtgenote van de publicist, jongerenorganisator
en politicus Maurits van Haegendoorn. [3]
Er ontstonden vriendschappen voor het leven
tussen de meisjes die door hun progressieve
Vlaamse ouders juist naar die school werden
gestuurd. Anekdotes die Clara vertelde over
haar school en haar latere studie in Leuven
getuigen van het feit dat zij zich doorheen
heel haar studieloopbaan bewust was van
het feit dat zij en haar vrouwelijke studiegenoten ook een verhaal van Vlaamse emancipatie schreven. Zij was geen ‘militante’, zeker
geen politieke militante; maar dat streven
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e Prof. Dr. Jozuë Vandenbroucke
Jan P Vandenbroucke, Em. Hoogleraar Klinische Epidemiologie, LUMC, Leiden, Nederland;
Professor of Clinical Epidemiology, Aarhus, Denmark;
Honorary Professor, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.

anatomie nam Clara notities en haar tweelingzus Margriet maakte de tekeningen. Ze waren
lid van de Universitaire Keurploeg Turnen. Ze
hadden elk hun talenten, waren verschillend
en hadden toch veel gemeen.
Ze deden radicale dingen: ze gaven leiding aan
de eerste groep meisjes die alleen op kamers
ging, en zich losweekte van de door kloosterzusters bestuurde ‘pedagogies’ waar meisjes
tot dan toe verplicht woonden. Mevrouw Groffi
vroeg hen om een scoutsgroep voor meisjes
op te richten te Antwerpen – nog tijdens de
bezetting, en dat deden ze met veel enthousiasme. En ze gingen tussendoor bij andere
ouders pleiten om hun dochters ook in Leuven
te laten studeren.

naar emancipatie, de vrouwelijke en de Vlaamse, heeft ze heel haar
leven meegedragen. Zelf vertelde ze uitgebreid over haar jeugd in een
interview. [4]
Clara en Margriet beslisten om geneeskunde te studeren in Leuven.
Dat was niet vanzelfsprekend; er waren nog maar heel weinig meisjes
in de geneeskunde. De enkele meisjes zaten verplicht op de eerste rij
in het auditorium.1 En het begin van de tweede wereldoorlog maakte
het nog minder vanzelfsprekend om meisjes te laten studeren. Maar de
ouders Van den Bosch stonden daar achter.
Ze waren ijverige studentes, deelden de kamer en verdeelden taken: bij

De oorlog werd grimmig. De beide oudste
meisjes bleven helpen in het grote huishouden in Antwerpen. In het weekend fietsten
ze naar boeren in de omtrek om eten te
kopen, en werden zelf mager en raakten uitgeput. Ze maakten bombardementen mee
en als medische studenten en Rode Kruis
vrijwilligers boden ze hulp aan de slachtoffers. Clara vertelde later hoe vreselijk het
was om aan de ouders van een medestudent te moeten vertellen dat hun zoon was
omgekomen. Nog veel later, toen enkele
van haar kinderen in Nederland woonden,
wilde ze geen Nieuwjaar vieren in Nederland

1 Hun moeder was in haar tijd als vrouwelijke studente in de wiskunde te Gent verplicht om het auditorium te betreden via de aparte ingang voor de professoren.
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omdat het nachtelijke vuurwerk haar te veel deed denken aan de
bombardementen.
Onmiddellijk na de oorlog, nog als studente, werkte Clara een tijdje
in de huisartspraktijk van haar vader. Van een ernstig ziek kind
dacht ze dat het hersenvliesontsteking had. Het enige antibioticum
dat toen net bestond, was penicilline – meegebracht bij de opmars
door de geallieerden. De enige plaats waar men dit had, was te
Leuven. Dus sprong ze op haar fiets met oorlogsbanden en fietste
over en weer naar Leuven, in het karrespoor naast de weg, om één
dosis penicilline te halen.
Dat meisjes als dokter niet ‘gewoon’ waren in het medische Leuven
van die tijd blijkt uit het gebeuren toen ze een tijdje als zaalarts
werkte. Ze verving een collega die tuberculose had ontwikkeld –
wat in die tijd een beroepsrisico was voor artsen; er was nog geen
efficiënte tuberculostatische therapie. Zij kreeg zijn voedselbonnen waarmee je kon eten in de refter van het ziekenhuis, en ging
aan tafel zitten met haar mannelijke collega’s. Enkele dagen later
werd ze bij de vice-rector geroepen, wegens onbetamelijk gedrag:
zomaar gaan eten aan tafel met mannen.
Op het einde van haar studie was ze begonnen aan wetenschappelijk werk. In het laboratorium voor Algemene Pathologie, onder
leiding van Professor J.P. Hoet, ontdekte ze een zeldzame Rhesusbloedgroep waarvan het bestaan voorspeld was door de beroemde
geneticus-statisticus, RA Fisher. Op basis van prevalenties van
subtypes van het Rhesus bloedgroepsysteem had Fisher enkele
zeldzame combinaties voorspeld die echter nog niet gevonden
waren. Clara ontdekte deze zeldzaamheid omdat ze begaan was

met een echtpaar waarvan verschillende pasgeboren kinderen waren overleden aan ernstige geelzucht; de gangbare diagnose was
‘congenitale syfilis’ wat een groot stigma was
voor het echtpaar, maar Clara dacht dat het
mogelijk een bloedgroep-probleem was. De
ontdekking was mogelijk door een systeem
van antistoffen tegen menselijke Rh subgroepen in konijnen dat zij zelf had opgezet. Men
aarzelde om de ontdekking van een studente
onmiddellijk wereldkundig te maken. Daarom
trok Clara naar het na-oorlogse Amsterdam
waar het onderzoek werd overgedaan op het
Centraal Laboratorium voor Bloedtransfusie
onder leiding van Jochem van Loghem. [5] Dat
laboratorium vroeg ook bevestiging in Cambridge, VK. Met veel plezier vertelde Clara hoe
Fisher haar op beide wangen zoende toen zij
hem in Cambridge zelf kwam te vertellen dat
zijn voorspelling uitkwam. Fisher hielp haar te
publiceren in Nature. [6] De ontdekking wordt
vermeld in de biografie die Joan Fisher-Box
schreef over haar vader RA Fisher. [7] Tijdens
haar verblijf in Cambridge maakte Clara uitstapjes naar de Olympische spelen te Londen
waar ze Fanny Blankers-Koen één van haar
gouden medailles zag lopen. [8]
In Amsterdam, leerde ze ook de techniek
van wisseltransfusies bij pasgeborenen met
bloedgroepproblemen. Ze introduceerde die
in Leuven – tegen vele argwanende meningen
in – later vertelde ze dat ze nog alle namen
kende van de eerste kinderen aan wie ze een
wisseltransfusie had gegeven. Ze maakte daar
ook een heuse Nederlandse Sinterklaasviering
mee. Voor de kinderen op die viering had ze
sinaasappelen meegebracht uit Antwerpen die waren er na de oorlog nog niet in Amsterdam.
Haar latere echtgenoot, Jozuë Vandenbroucke, werkte in die tijd in hetzelfde laboratorium. Anderen die daar ook werkten waren
P. De Moor, C.A. Vuylsteke, L. Brasseur,
G. Vaes, R. De Meyer, C. van Ypersele, A.
Gommers en J. J. Hoet. Jozuë Vandenbrou-
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cke promoveerde op een proefschrift over plasmatische factoren bij
hemolyse. [9] Hij had veel bewondering voor het werk van Clara – en
vertelde zijn kinderen dat haar werk zoveel beter was dan zijn eigen
thesis.
Ze trouwden heel sober in januari 1949, met het burgerlijk huwelijk op
een maandag, want dan was het gratis; Clara in een zwart mantelpakje
dat ze nog bij andere gelegenheden zou kunnen dragen.
In het begin van haar huwelijk wilde ze haar wetenschappelijke carrière
verder zetten, maar werd gehinderd door een forse hepatitis. Echter,
daarna ging een verdere wetenschappelijke aanstelling aan haar voorbij. Tot op hoge leeftijd kon ze zich ergeren aan dit feit dat ze ervaarde
als een onrecht. De redenen hiervoor waren waarschijnlijk veelvoudig.
Het feit dat ze een vrouw was en Nederlandstalig. De assistenten- en
medewerkers waren klein in aantal en overwegend van het mannelijke
geslacht, de voertaal was Frans, en er heerste nepotisme [10]. Los van
dit alles was de barrière om te blijven werken na het huwelijk, en zeker
na het krijgen van kinderen, voor de vrouwen uit deze generatie vaak
onoverkomelijk. Ze ondersteunden de loopbaan van hun echtgenoot,
en zorgden ervoor dat hun kinderen succesvol in het leven konden
staan. Ook haar tweelingzus Margriet begon met grote inzet een medische carrière, eerst in Nederland en dan in Nederlands Indië samen
met haar echtgenoot - maar ook zij moest deze carrière vroeg stoppen
omdat de omgeving de combinatie van professioneel werk en moederschap niet accepteerde.
Vijf kinderen werden geboren in snelle opeenvolging tussen 1950 en
1955. Clara legde zich eerst en vooral toe op de opvoeding van deze
kinderen, en op het ‘rechterhand zijn’ van haar echtgenoot die intussen
eerst lector Inwendige Ziekten en daarna, in 1954, diensthoofd-directeur werd van de dienst Inwendige Ziekten in het Sint-Rafaël ziekenhuis waar hoofdzakelijk de Nederlandstalige medische diensten van de
Leuvense universiteit werden gevestigd. Dit was de voorloper van de
huidige Campus Gasthuisberg als onderdeel van het Universitair Ziekenhuis Leuven.
De biografie over Jozuë Vandenbroucke [9] beschrijft op welke wijze
Jozuë tijdens de Leuven-Vlaams beweging op de achtergrond werkte,
vooraleer hij het voortouw nam toen hij in 1963 de eerste decaan van
de Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde werd. Bij Jozuë en Clara
thuis werden vergaderingen van Vlaamse hoogleraren gehouden om
teksten te schrijven, en een strategie te ontwikkelen. Stukken en suggesties werden doorgestuurd aan journalisten, anoniem of ondertekend door een van de hoogleraren. Weinig is geweten dat Clara
deze teksten uitwerkte. Dat was niet alleen intikken; ze bewerkte en
stroomlijnde de teksten, want ze had een zuiver taalgevoel en kreeg

een goede taalopleiding op school. Inhoudelijk
ging ze zeker ook akkoord. Getuige daarvan
is een anekdote die zij met blijvende verontwaardiging vertelde, en die ook opgenomen
werd in een studie over het ontstaan van de
Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan
de Leuvense Universiteit. [10] Ze haalt daarin
de uitspraak “C’est quand même scandaleux”
aan van een misnoegde Franstalige professor
naar aanleiding van het feit dat haar echtgenoot Jozuë een vraag stelde in het Nederlands
op de faculteitsraad. Niet alleen deze politieke
teksten hielp ze uitwerken, ook wetenschappelijke teksten. Zo hielp ze de zeer succesvolle Codex Medicus redigeren waarvan Jozuë
mede-hoofdredacteur was.
Clara kreeg een aanstelling om les te geven in
de Sint-Elisabethschool voor Verpleegkunde in
Leuven, een taak die ze vooral uitwerkte toen
de kinderen ouder werden. Daarna gaf ze les
en maakte ze deel uit van het bestuur van de
Pius X-school voor Verpleegkunde in Brussel.
Gezien haar redactionele kunde werd ze ook
mederedacteur van het handboek ‘Silhouet
van de Interne Geneeskunde’ voor verpleegkundigen.
Bij de opvoeding van de kinderen heerste een
klimaat van vrije en vooruitstrevende discussie – maar tegelijk van strikte discipline bij het
studeren. Er was veel plezier als we met zijn
allen ‘aan één zeel’ trokken. Zo kregen wij als
kinderen ooit de auto van Mama mee om met
zijn allen in Brussel te gaan betogen tegen het
conservatisme van de Orde der Geneesheren,
heden “Orde der Artsen”.
Clara was er niet alleen voor haar eigen kinderen, maar ook voor veel andere kinderen. Als
er ergens in de familie een kind ziek was, maar
ook buiten de familie bij kennissen, kwam zij
tussenbeide. Ze gebruikte haar eigen medische kennis en het netwerk van haar man om
voor ernstig zieke kinderen de beste oplossing
te vinden in binnen- of buitenland. Ze verdedigde kinderen die het moeilijk hadden om
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mee te kunnen, bijvoorbeeld in het onderwijs, ook soms tegen hun
ouders, legde aan hun ouders uit wat er aan de hand was en dat
ze dat moesten accepteren. Ze had een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Ze hield van nieuwigheden en vernieuwing, vooral ter verhoging van
huishoudelijke efficiëntie. Toen de eerste magnetron op de markt
kwam, wilde ze er onmiddellijk een hebben en legde zich toe op
magnetron koken. En ze schafte zich meteen een elektronische
schrijfmachine aan; vooral die met geheugen vond ze een feest –
want zo moest ze teksten voor haar man niet telkens opnieuw intikken. Al snel ging zij dan ook over op de Personal Computer, en ze
had een Email adres vooraleer sommige van haar kinderen er een
hadden.
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Het kort na elkaar overlijden van haar zoon Dirk, in 1985, en haar
echtgenoot twee jaar later, in 1987, waren hele grote slagen. Hoe
onherstelbaar hard het verlies van een kind is, bleek uit diverse
kleine vertellingen. Toch ging ze verder. Ze verliet Leuven en trok
naar Koksijde. Daar werd ze al gauw een gezien figuur in het culturele en maatschappelijke leven van de Westhoek. En ze ondernam nieuwe dingen, zoals het op een weliswaar onverkiesbare
plaats van de Socialistische Partij te gaan staan – om de lijst aan te
vullen en haar jongste zoon te steunen. Haar openheid voor nieuwe
inzichten was groot.
Ze maakte grote reizen, bezocht verschillende werelddelen en
landen. Vele reizen deed zij met haar lieve vriend Lieven Spyckerelle
(1922 – 2005). Zij schroomde geen nieuwe dingen, zoals snorkelen
in het koraalrif, een ballonvaart in Australië, of een dorp bezoeken
hoog in de bergen in Zuid Amerika – allemaal om en rond haar 70ste.
Na een tijd wilde ze het rustiger aan doen en keerde ze terug naar
Leuven. Op het Kerstfeest van 2007 kreeg ze een beroerte. Ze was
half verlamd. In de revalidatie bouwde ze millimeter voor millimeter
kracht en nieuwe handigheid op, geholpen door een team kinesisten. Tegen vele verwachtingen in, kon ze na een tijd terug zelfstandig rechtstaan, en met hulpmiddelen in haar kamer rondlopen, en
de tuin ingaan. Dat deed ze graag, de planten en de vogels bestuderen. Ze beleefde nog een goede tijd, tot een proces begon van
fysieke en mentale achteruitgang dat haar boos maakte. Dit was
moeilijk, ook voor het personeel en de vrijwilligers van Dijlehof die
haar liefdevol bleven omringen. Uiteindelijk is ze rustig ingeslapen
op 14 maart 2017.
Met dank aan familieleden, vrienden en kennissen voor aanvullingen
en verificatie van feiten
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ALFAGEN is er steeds als de kippen bij om een mooie foto van de gepromoveerden te bemachtigen en te plaatsen.
De viering begon met de plechtige uitreiking van De Prijs prof.dr. J.De Groote.
ALFAGEN feliciteert laureate collega Liselore Loverix van harte.
Het verhaal van de vertegenwoordiger van de studenten nog eens lezen is steeds leerzaam en nuttig om de hele
opleiding nog eens terug te spoelen en van op de zijlijn te bekijken.
ALFAGEN dankt de Decaan en het bestuur van de faculteit hartelijk voor deze zeer geslaagde en prachtige viering.

Laureate Prijs
prof. dr. J. De Groote 2017
Ook dit jaar wordt de Prijs prof. dr. J. De Groote
uitgereikt aan een student die zich tijdens de
stage in derde master geneeskunde onderscheiden heeft door zijn sociale vaardigheden,
betrokkenheid en bijzondere inzet.
De Jury Prijs prof. De Groote heeft beslist dat de
Prijs dit jaar toegekend wordt aan Liselore Loverix.
Zij werd door drie diensten voorgedragen. Haar
stageleiders beschrijven haar als “een zeer gedreven persoon, een zeer sterke, competente, gemotiveerde stagiair. Iemand die we niet snel zullen vergeten.”
Liselore werd hiervoor op 29 juni 2017 gevierd.
Zij mocht op de Promotie Geneeskunde van de
decaan Prof. dr. Paul Herijgers felicitaties en een
cheque ter waarde van 1000 euro ontvangen.

Liselore Loverix
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Promotieviering
Master in de Geneeskunde
Toespraak namens de studenten -
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Vandaag komt er een eind aan het verhaal dat we 7 jaar geleden
begonnen zijn. Een verhaal van veel mooie momenten, nieuwe
mensen ontmoeten, ervaringen opdoen. Een verhaal ook van zware
blokperiodes, moeilijke selecties en aangrijpende patiënten.
Verhalen in de geneeskunde worden ook wel casussen genoemd
en eentje uit mijn stagejaar wil ik met jullie delen. Ik ga jullie vragen
om jullie verbeelding wat te gebruiken.
Er was eens een ziekenhuis hier ver vandaan. Ikzelf was stagiair met
het groen achter mijn oren, nerveus en met klamme handjes. Een
beetje zoals nu eigenlijk. Georges was een patiënt op onze afdeling,
een sympathieke levenslustige man van 73 lentes. Georges had
net een zware operatie aan zijn darmen achter de rug. Op onze
ochtendronde kwamen we zijn kamer binnen en onmiddellijk zagen
we dat er iets niet pluis was. Hij keek verdwaasd in het rond en leek
niet te beseffen wat er aan de hand was. Georges was verward.
We belden verschillende specialisten op: de chirurg zei dat hij niets
kon doen eenmaal de patiënt dicht was; de anesthesist vonden we
niet, die was koffie gaan drinken; de internist dacht de oplossing
in het labo te kunnen vinden; de radioloog op een foto; de dermatoloog schreef wat cortisone voor, want dat helpt tegen alles; de
oftalmoloog kwam erbij en keek ernaar; de neuroloog stelde een
mooie diagnose, maar kon er verder niets aan doen; de psychiater
schreef iets voor tegen de neurotransmitters ofzo; uiteindelijk werd
hij doorgestuurd naar de huisarts, maar die zijn wachtzaal zat overvol. Redenen genoeg om verward te zijn.
Het verhaal dat ik vertel is dat van een acuut verwarde patiënt, in
ons medisch jargon: een delier. Dat woord stamt af uit het Latijnse
de-lira en betekent, losjes vertaald, ‘van het pad’. Studenten
geneeskunde zullen erg bekend zijn met deze uitdrukking, bijvoorbeeld vannacht op het galabal ter ere van onze promotie.

Delier is eigenlijk de verbinding met de werkelijkheid kwijt zijn en dat op drie fundamenteel
menselijke vlakken: ruimte, tijd en persoon.
Jullie vragen je natuurlijk af wat dit in godsnaam te maken heeft met het afstuderen als
arts. Wel, blijf nog er nog even bij. Als arts ben
je namelijk ook mens en als mens verbonden
met ruimte, tijd en persoon.
Ik weet nog goed toen ik de eerste keer op
Gasthuisberg aankwam: de gigantische CAG
aula met zeteltjes zo zacht dat je er zo in slaap
kon vallen, de onaantrekkelijke betonnen
muren, de heerlijke maaltijden van de Alma.
Het werd onze speeltuin tijdens de eerste 5
jaren. Velen onder ons trokken erop uit richting
andere oorden en verkenden de geneeskunst
in andere delen van de wereld.

© Michael De Lausnay

Geachte Rector
Geachte Decaan en professoren
Geachte collega’s vrienden en familie
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Victor Mazereel
Als arts sta je dus niet los van de ruimte rondom je.

© Michael De Lausnay
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Hippocrates zei het ook al bijna 2500 jaar geleden: “Waar de kunst
van de geneeskunde wordt bemind, is er ook liefde voor de menselijkheid.” Hij begon de traditie waar wij nu op kunnen verder
bouwen. We staan op de schouders van de reuzen die hier vooraan
zitten. In dezelfde eeuw als onze universiteit gesticht werd, ontdekte Colombus Amerika. Net als Amerika voor Colombus, ligt ook
onze toekomst klaar voor het grijpen.

In deze moderne tijd zijn we niet alleen arts, maar ook partner,
vriend, familie. Ons beroep vraagt veel van ons en onze omgeving.
Onze ouders die ons in tijden van blok lekker eten en verse onderbroeken komen brengen en ons ondersteunen in onze ambities. Ik
ben de mijne alleszins persoonlijk erg dankbaar.

© Michael De Lausnay

Als arts ben je dus steeds ingebed in een bepaalde tijd.
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En natuurlijk onze patiënten, voor wie we het uiteindelijk allemaal
doen. Die ons hun problemen, miserie, kwaaltjes en diepste geheimen vertellen, in wie hun leven wij kunnen binnenkijken, bij wie we
proberen helpen zoveel als mogelijk binnen onze eigen capaciteiten.
En wanneer het ongelukkige moment zou komen dat wij patiënt
worden, hoop ik dat ook wij op de goede zorgen kunnen rekenen
zoals wij zelf voor onze patiënten zorgen. Begin daarom misschien
al met een huisarts te nemen, er zitten er hier al genoeg in de zaal.
Kortom, als arts is het onze verbinding met anderen die ons tot
mens maakt.
Ik denk dat het belangrijk is als arts dat we beseffen dat ook wij
dus deel uitmaken van die verbinding met ruimte, tijd en mensen.

© Michael De Lausnay

Onze vrienden, ontmoet op feestjes, cantussen, practica en tijdens
de les, met wie we ons al 7 jaar amuseerden, liefde en leed deelden
en met wie we samen de toekomst induiken. Zonder jullie zou ik het
persoonlijk niet gehaald hebben.

Helpen waar we kunnen, maar ook onze eigen
grenzen erkennen.
Ik wens jullie dan ook voldoende ruimte en tijd
voor jezelf en de mensen om je heen zowel
binnen als buiten je werk. Dat allemaal zodat
je zelf niet delirant zou worden!

© Michael De Lausnay
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J.P. HOET
Josephus Petrus Caputium
filius pharmaceuticum
magister artis medici
apostolus diabetici.
Hij trok naar Cambridge
en naar Londen
heeft daar hormoon-roeping
gevonden
heeft er Nobelprijs C. BEST
ontmoet:
die werd de beste vriend van Hoet.
Hij kon er zijn onderzoek beginnen
naar de werking van insuline
zocht hoe het suiker smelten doet
en onze Hoet
die deed het goed.

Professor Hoet –
niet Jan maar Jozef werd van ‘Inwendige’ de grote chef
’t zat hem van jongsaf in het bloed
want wat Hoet doet,
dat doet hij goed.

“Den” Hoet –
wel Jozef maar niet Jan was een zeer veelzijdig man
hij heeft slimme kindjes uitgebroed
want wat Hoet doet:
dat doet hij goed.

Hij moest tijdens de oorlogsjaren
voldoende insuline zien te vergaren
de distributie verliep smoet
men zei: “chapeau
voor wat Hoet doet”.

Als ge nog eens denkt aan Hoet
bid dan voor hem een weesgegroet
nu hij van ons is heengegaan
want hij heeft het goed gedaan.

Dank zij zijn inzet integraal
voor ’t nieuw Sint-Pieters-hospitaal
kreeg IZ er weer vaste voet
want wat Hoet doet,
dat doet hij goed.

Dirk Lahaye
Emeritus
buitengewoon
hoogleraar
in de sociale
geneeskunde
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kunst, cultuur en reizen
Als A.Vesaliustijdschrift blijven wij onze beroemdste alumnus trouw en laten u graag lezen wat wetenschappers, historici
en diverse alumni tot op heden blijft boeien en tot publicaties aanzet. Want inderdaad, na een half millennium blijft deze
figuur nog heel wat geesten bezig houden en de steeds "diepgaandere " onderzoeken zijn vaak zeer lezenswaardig.
Diplomaat Theo Dirix brengt hier heden en verleden van Vesalius samen en daagt jong en oud uit om de focus op deze
unieke figuur te houden. Wij zijn de auteur dan ook zeer dankbaar voor deze bijzonder uitdagende bijdrage.

CV Theo Dirix
Theo Dirix werkt voor de FOD Buitenlandse Zaken. Na opdrachten in Griekenland,
de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Jordanië, Saudi Arabië en Tanzania,
verblijft hij nu in Kopenhagen, Denemarken. In een vorig leven was hij regisseur-omroeper op Radio 3 (vandaag Klara).
Een pastiche portret van Theo Dirix, geïnspireerd door een vermeende Vesalius

Tijdens zijn verblijf in Griekenland werd hij geïnfecteerd met het Vesaliusvirus: in 2014 publiceerde hij "In Search of Andreas Vesalius: The Quest for the
Lost Grave”, een zoektocht die hij tot vandaag coördineert.
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De Zoektocht naar
het Graf van Vesalius
De lezers van A. Vesalius, het tijdschrift van
Alfagen, behoren tot de best geïnformeerden
over de biografie van hun voorganger en rolmodel. De indrukwekkende bibliografie van
hun collega, Dr. Maurits Biesbrouck, vermeldt
zeker een vijftigtal artikels die dit blad al publiceerde en waarin wordt gegraven in de biografie van hun anatoom.1 Dat de Alma Mater
van Andries van Wesel evenmin afwezig is in
de zoektocht naar zijn graf zou geen verrassing mogen zijn maar mag gerust wat luider
klinken.
Uw huishistorici hebben nooit een onomstotelijk bewijs gevonden dat Vesalius een slachtoffer van de inquisitie zou zijn geweest. Geen
documenten van de anders zo goed georganiseerde rechtbank van ketters maar een vrijgeleide van Philips II en brieven van de Spaanse
Ambassade in Venetië bewijzen dat Vesalius
Spanje verliet als een vrome pelgrim. Zelfs
de bedankingsbrief die hij van de Bewaarder
van de Heilige Plaatsen in Jerusalem, persoonlijk en rechtstreeks, aan zijn werkgever
moest overhandigen, is op zijn bestemming
geraakt. Als bewijs dat niet een schipbreuk
zijn doodsoorzaak was, kan dat tellen.
Dat de onfortuinlijke pelgrim onderweg in
een Venetiaanse kolonie omkwam en in
de katholieke kerk van Santa Maria delle
Grazie werd begraven, is onder uw lezers
gemeenzaam bekend. Nochtans heeft geen
enkele alumnus van het jaar op zijn aangeboden reis naar Zakynthos de kerk gezien.
Gebouwd in 1488 is ze, na een inciden-
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Een schets van het klooster van de Santa Maria delle Grazie in 1806

trijke geschiedenis, in 1953, na alweer een zware aardbeving, onder
de stad verdwenen. Eerdere ooggetuigenverslagen over de kerk,
het graf en epitaaf bestaan wel. Eén van hen, Reiner Solenander
studeerde ook geneeskunde in Leuven; hij vermeldt de kerk in mei
1566. Ook verslagen door Christoph Fürer von Haimendorf (in augustus 1565), Johannes Sambucus (in 1574 en met een directe verwijzing
naar de “D.[omus] Mariae” in 1603) Jean Zuallart en Filippo Pigafetta (in
1586) klinken hier vertrouwd.
In 2014 hebben ettelijke Leuvense alumni deelgenomen aan de Vesalius Continuum Conferentie op Zakynthos. Aangespoord door de
auteur en zijn werkgever, de FOD Buitenlandse Zaken en de Ambassade van België in Athene, groeide de romantische queeste naar zijn
schedel door co-organisator Pascale Pollier uit tot een multidisciplinair
project.

1 Omer Steeno, Maurits Biesbrouck en Theodoor Goddeeris waken als een cerberus over hun icoon, maar ook bijdragen van Chris Geens, Luc Missotten, Raphael Suy en Dirk Lahaye, en
misschien nog anderen, werden opgenomen.
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Daarbij kon al gauw worden gerekend op de steun van Prof. Jan
Driessen, Directeur van de Belgische
School in Athene. Hij was eertijds
verbonden aan de KULeuven als
postdoctoraal onderzoeker (19931999) en is nu gewoon hoogleraar
aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij hees Apostolos Sarris,
Deputy Director of the Institute for
Mediterranean Studies - Foundation
for Research and Technology, Hellas
(IMS-FORTH) en Dr. Sylviane Déderix
(UCL/IMS-FORTH) aan boord.
Met een ruimtelijke studie van een
zogenaamd Geographical Information System (GIS) onderzocht
Sylviane Déderix de vermoedelijke
locatie van de kerk. Op basis van
een vergelijking van historische
kaarten met moderne cartografische gegevens en ijkpunten in het
landschap, situeert ze met zekerheid de overblijfselen van de Santa
Maria delle Grazie en bijgebouwen
op de noordwestelijke hoek van
het kruispunt van Kolyvastraat en
Kolokotronistraat. De ruïnes liggen
deels onder het asfalt, deels onder
oudere noodchalets die na de aardbeving van 1953 werden opgericht,
en recente private gebouwen. Toen
die werden opgetrokken zijn grafplaten naar boven gekomen, een
onomstotelijk bewijs dat daar wel
degelijk een kerkhof lag. Een van
de platen verwijst naar een zekere
Bevilaqua die in 1593 tot openbaar arts werd benoemd. Andere
reizigers die in de kerk liggen zijn

De hoek van de straten Koliva en Kolokotronistraat
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kunst, cultuur en reizen

Bisschop Maria Remondini Balthassar, (1698-1777) en de Franse
filhelleen en auteur van reisboeken,
Pierre-Augustin Guys die er op 27
September 1799 werd begraven.
Om die GIS te verrijken moet nog
een geofysische studie van ondergrondse anomalieën plaatshebben.
In deze stedelijke omgeving kan dat
voorlopig alleen met niet-destructieve
methodes zoals Ground Penetrating
Radar (GPR) en Electrical Resistivity
Tomography (ERT).
Zopas heeft de huidige Griekse
Minister van Cultuur, Mevr. Lydia
Koniordou, de vergunning om
aan die tweede fase te beginnen,
ondertekend: het resultaat van zes
jaren aandacht en lobbywerk. Van
zodra een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen
Prof. Jan Driessen, Dr. Apostolos Sarris,
Dr. Sylviane Déderix en Christina
Mercouri, Directrice van de lokale
archeologische dienst, kunnen de
werken in het najaar beginnen.
Om die fase te financieren hadden
Pascale Pollier en de auteur een
crowd funding campagne opgestart.2 Bij het ter perse gaan van
dit artikel werd bijna 75 % van het
beoogde doel bereikt (voor aftrek
van materiaal en kosten). Bijdragen
kwamen uit België, het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten,

2 https://www.gofundme.com/VesaliusContinuum?

Apostolos Sarris (IMS/FORTH - Griekenland) op de hoek van Koliva en Kolokotronistraat

Frankrijk, Griekenland, Nederland, Zweden en Zwitserland. Als
tegenwaarde voor donaties van 350 € en meer werden twaalf
kopjes van Vesalius, op halve grootte, uitgedeeld en voor bijdragen van 250 € drie schilderijen door Dr. M. Biesbrouck.
Aan het onderzoeksteam in Griekenland werd ondertussen een
bedrag van bijna 6000 € overgemaakt. Tegen de herfst zou nog ca.
2500 € moeten worden gevonden.
Als de resultaten van die tweede fase bevestigen dat daar graven
liggen, dan zou nog een derde fase van noodgravingen kunnen
volgen. Mochten daarbij menselijke resten worden gevonden, dan
moet worden nagegaan over wie het gaat.
Hiervoor kunnen we rekenen op Dr. Maarten Larmuseau. Hij is
verbonden aan het Laboratorium van Forensische Genetica en
Moleculaire Archeologie van de KU Leuven (afdeling Forensische
Biomedische Wetenschappen), en gespecialiseerd in genetische

genealogie en daardoor in de genetische
identificatie van oude DNA stalen. Bedoeling is dat hij het mitochondriaal DNA en/
of het Y-chromosoom van de overblijfselen
vergelijkt met dat van nog levende afstammelingen in directe moederlijke of vaderlijke
lijn. Het mitochondriaal DNA zou best vergeleken worden met vrouwelijke afstammelingen van zijn moeder Elisabeth Crabbé
en niet met rechtstreekse via hem en zijn
echtgenote. Met de genetische informatie
die daarbij vrijkomt, bijvoorbeeld de kleur
van de ogen of de vorm van de schedel,
kan Pascale Pollier aan de slag met haar
gezichtsreconstructie van Vesalius.
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Om de doodsoorzaak te bepalen, moet
nog contact worden opgenomen met de
dienst Pathologie aan het UZ Leuven. Op
basis van beschikbare informatie denken
uw historici voorlopig aan algemene vermoeidheid; Pavlos Plessas ziet veeleer
symptomen van scheurbuik, maar nog een
alumnus van uw faculteit, Dr. Rudi Coninx,
gaat gauw stellen dat daarvoor niet voldoende aanduidingen zijn.
De Alma Mater van Vesalius speelt een niet
onbelangrijke rol in de zoektocht naar zijn
graf, zoveel mag ondertussen duidelijk zijn,
de vraag is echter of de steun ook officieel
kan worden gemaakt? Wie van de lezers
kent die weg?3
Theo Dirix

3 Neem dan contact op met Theo Dirix: datadirix@gmail.com

Een GIS-kaart, basis 1954
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www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is en blijft de belangrijkste afdeling van onze vereniging. Alumni die er zouden aan twijfelen
om een ruime financiële bijdrage te storten voor Ontwikkelingssamenwerking lezen best eens deze zeer bijzondere bijdrage van collega Fons Verdonck. Hij kent als geen andere de inlandse problematiek van onze oude kolonie en houdt er
de vinger aan de pols via zijn frequente bezoeken op het terrein.
Wij zijn Fons heel dankbaar voor dit echte missionariswerk en hopen dat zijn woorden jongeren wekken en zijn voorbeeld
nog velen mag trekken.

Verwerking van soja en
een netwerk van microkredieten
als preventie van malnutritie
in Idiofa, Congo
Zelfredzaamheid als basis van een succesvol ontwikkelingsproject
CV Prof. Fons Verdonck
• Professor Emeritus Faculteit Geneeskunde
• Vakgebied van onderwijs en onderzoek:
Cellulaire en Humane Fysiologie
• KU Leuven en KU Leuven Campus Kortrijk
• Sinds 1987 regelmatig visiting professor
aan universiteiten van Kinshasa, Bukavu,
Kongo, Boma
• Dr Honoris Causa van de Université de
Kinshasa (UNIKIN)
• Voorzitter vzw “Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers Alumni Leuven”, en in
die functie begeleider van Congolese doctorandi in Leuven
• Lid van LUMOS (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) werkgroep Congo

Liesbeth Marques begon in 1955 als vroedvrouw/verpleegkundige te werken in Congo.
Sinds 1988 situeerde haar werk zich in Idiofa,
een stad in de huidige provincie Kwilu op 90

km van Kikwit. Een val en een gebroken heup in 2014 maakt een einde
aan 59 jaar activiteit in Congo. Zij overleed in Herent op 26 maart 2016.
Om iets te doen aan de zeer verspreide malnutritie in de regio Idiofa richtte
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De hoofd-, en enige verbindingsweg tussen Kikwit

“Animatrices” van Mam-sa-Ngol leren vrouwen in de dorpen hoe soja”melk” en afgeleide producten te maken en
toe te voegen aan hun traditionele voeding

herhaaldelijk gewezen op het probleem malnutritie als oorzaak van de
hoge kindersterfte, vooral in combinatie met malaria. Wij waren vooral
geïnteresseerd om te zien of het project overeind gebleven was na het
vertrek van Liesbeth, en de daarmee gepaard gaande vermindering
van externe financiering. In tegenstelling tot vele projecten die ontworpen worden achter een bureel in het Noorden en daarom dikwijls zeer
tijdelijk zijn, was dit een project dat ontstaan was, en ingebed zit in de
lokale cultuur, en bestuurd wordt door lokale vrouwengemeenschappen. Hier is geen sprake van de typische ontwikkelingsnomenclatuur
van sustainability/capacity building/ownership, beoordeeld in (te) frequente en (te) dure audits. In Idiofa staan zelfredzaamheid en sociale
controle centraal.

26

Geldtransacties gebeuren in de dorpen in het openbaar. Ieder doet
publiek zijn verhaal over wat met de kleine sommen geleend geld
uitgevoerd werd.

Liesbeth In 2002 de NGO Mam-sa-Ngol
(“Samen Sterk”) op met als belangrijkste kenmerken: een project beheerd door vrouwen,
teelt van soja op gemeenschapsvelden, introductie van soja als proteïnesupplement in de
dagdagelijkse voeding, investering van een
deel van de winst in microkredieten. Zij werd
hierbij via onze Alumnivereniging gesteund
door familie en vrienden waaronder alumni
van onze faculteit.
In maart 2017 bezocht ik het project Mamsa-Ngol, samen met Dr. J. Ndona, hoofd
van het Bureau des Oeuvres Médicales
(BDOM) van het bisdom Kisantu, en ‘partenaire’ van Memisa en LUMOS (“Leuvense
Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit”). Tijdens pediatrische missies van LUMOS in Kisantu werd

Waar gaat het over? Groepen van 20-25 vrouwen bewerken een akker
van ongeveer 1 ha voor de teelt van soja waarvan twee oogsten per
jaar. Er zijn een 65-tal groepen actief in verschillende dorpen rond
Idiofa. De soja wordt centraal aangekocht aan een vooraf afgesproken
prijs. Een deel wordt verwerkt tot soja-gerelateerde producten (soja”melk”, cakes, brood, veggieburgers…). Elke groep heeft als taak deze
procedures te verspreiden onder de vrouwen van het dorp, en ook soja
te leren gebruiken in hun dagdagelijks voedsel. Men schat dat door het
project een twintigduizend families soja-afgeleide producten gebruiken.
De organisatie beschikt over een “centre de santé” dat gericht is op de
opvang van kinderen en volwassenen met malnutritie.
Een deel van de opbrengst gaat in een spaarkas, waar vrouwen geld
kunnen lenen aan een lage intrest. Alle afspraken over de besteding
van het geleende geld en terugbetalingsmodaliteiten worden in het
publiek besproken zodat een maximale transparantie gegarandeerd is.
Het project is gebaseerd op zeer eenvoudige principes die aanleunen
bij eigen tradities en cultuur waardoor een lange duurzaamheid gegarandeerd is, ook in een steeds moeilijker bereikbaar gebied van Congo.
Voor ons was het een verrassende, en deugddoende ervaring. Wij
danken bij deze gelegenheid de familie Marques voor hun jarenlange
bijdrage tot de uitbouw van dit succesvolle project.
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nieuws uit UZ Leuven
Voor elk nummer van het tijdschrift kloppen wij steeds eens aan bij de buren van UZLeuven en dit is nooit vergeefs.
Bestuurssecretaris Jan Verhaeghe staat immers steeds klaar met beeld en verhaal en levert ons zo steeds boeiend en
kersvers nieuws over de belangrijkste dingen van Gasthuisberg. En zo houden wij onze alumni makkelijk op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen van onderzoek en de klinische toepassingen ervan.

Bouwwerken protontherapiecentrum gestart op
campus Gasthuisberg

Eerste patiënt protontherapie
verwacht halfweg 2019
Op de Leuvense Health Sciences campus
Gasthuisberg zijn de bouwwerken van start
gegaan voor ParTICLe, het eerste Belgische
centrum voor protontherapie. Protontherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die minder gezond weefsel aantast.
Twee ondergrondse bunkers voor behandelingen en onderzoek moeten aan uiterst strenge
eisen voldoen op het vlak van veiligheid en
stralingsbescherming, waardoor de bouw en
het ontwerp een hoogtechnologische prestatie is. ParTICLe, kort voor Particle Therapy
Interuniversity Center Leuven, is een klinische
en wetenschappelijke samenwerking tussen
vijf universitaire ziekenhuizen en hun netwerkziekenhuizen. Dat is een primeur voor ons

land, net als de structurele samenwerking over de taalgrens heen.
De eerste Belgische patiënten voor protontherapie zullen halfweg
2019 behandeld worden.

Behandelruimte protoncentrum
Protontherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die heel
gericht kwaadaardige tumoren bestraalt, waardoor minder gezond
weefsel wordt aangetast. De therapie is wereldwijd in opmars voor
de behandeling van kanker bij patiënten bij wie precisiebestraling
belangrijk is, zoals bij kinderen met kanker, maar ook bij volwassenen met een tumor gelegen dicht bij levensnoodzakelijke organen,
zoals de hersenen.”
Vandaag moeten patiënten die in aanmerking komen voor protontherapie daarvoor naar buitenlandse centra reizen, meestal naar
Heidelberg (Duitsland) en Zürich (Zwitserland). De Belgische overheid vergoedt de behandelkosten, maar voor patiënten is de reis
een zware belasting. Halfweg 2019 zullen de eerste patiënten een
behandeling in Leuven kunnen krijgen. Geschat wordt dat in België,
volgens de huidige standaardindicaties, jaarlijks 150 tot 200 patiënten in aanmerking komen voor protontherapie. Dat aantal kan in de
toekomst nog stijgen als er op basis van klinisch-wetenschappelijke
studies nieuwe indicaties voor protontherapie bepaald worden.

Voltijds onderzoekscentrum

Protontherapietoestel

Het nieuwe protontherapiecentrum zal uit twee delen bestaan:
een ruimte voor klinische behandeling van patiënten en een aparte
bunker voor hoogtechnologisch onderzoek. Iedere bunker is
bovendien uitgerust met een eigen deeltjesversneller of cyclotron.
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Architectuur

Twee bunkers onder de grond met groendaken
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Daarmee heeft ParTICLe een streepje voor
op andere Europese protoncentra, waar
onderzoek ’s avonds en in het weekend
moet gebeuren omdat het bestralingstoestel overdag bezet is voor patiënten.
Dankzij de twee afzonderlijke cyclotrons
in aparte ruimtes kunnen onderzoekers in
Leuven ook overdag aan wetenschappelijk
onderzoek doen. Dat onderzoek zal zich in
eerste instantie buigen over de verfijning
van de protonenstralen en hoe je beeldvorming, zoals een CT-scan, en de protonenbestraling zo goed mogelijk op elkaar kunt
afstemmen.

Structurele samenwerking
De samenwerking tussen vijf universitaire
ziekenhuizen over de taalgrens heen is
nooit eerder gezien in ons land. UZ Leuven,
KU Leuven, Cliniques universitaires SaintLuc en UCL investeren in het nieuwe behandel- en onderzoekscentrum en werken daarvoor samen met UZ Gent, UZ Antwerpen
en UZ Brussel. Ook de wisselwerking met
andere niet-universitaire ziekenhuizen in
Vlaanderen en Wallonië zorgt voor een
ruim bereik: dankzij de netwerken rond de
vijf universitaire ziekenhuizen kan ParTICLe
80 procent van alle radiotherapiecentra in
ons land bereiken. Hoewel de patiënt naar
Leuven komt voor de bestraling met protonen, blijft de eigen arts nauw betrokken.
Ook de Vlaamse en Belgische overheid
geloven in een goed uitgerust protontherapiecentrum in ons land. Op de officiële voorstelling van het centrum op vrijdag 28 april
2017 benadrukten ministers Maggie De
Block, Philippe Muyters en Jo Vandeurzen
dat zij medische innovatie en samenwerking
erg belangrijk vinden.

Het nieuwe centrum krijgt op de Health Sciences campus Gasthuisberg logischerwijze een plaats dicht bij het huidige gebouw voor radiotherapie-oncologie, de afdeling radiologie, het medical imaging research center en nucleaire geneeskunde. De levering en installatie van
de protontherapietoestellen gebeurt door IBA, de marktleider in die
technologie. Het gebouw zelf wordt een indrukwekkend architecturaal
hoogstandje. Hoewel de bunkers bijna volledig onder de grond liggen,
valt er toch natuurlijk daglicht binnen door de patio’s. Boven op de
bunkers komen groene terrassen met daktuinen. Daarnaast moet het
gebouw aan uiterst strenge eisen voldoen op het vlak van veiligheid
en stralingsbescherming, waardoor de bouw van ParTICLe ook een
hoogtechnologische prestatie is.

Kostprijs
De totale kostprijs voor de gebouwen en bestralingstoestellen is 45
miljoen euro. Het Vlaams kabinet voor innovatie investeert 5 miljoen
euro in ParTICLe. De federale overheid geeft aan al zeker de middelen die nu gereserveerd zijn om patiënten naar het buitenland te
sturen, te gebruiken voor terugbetaling van de behandelingen in
ParTICLe. Saint-Luc en UCL nemen 6 miljoen euro voor hun rekening, een bedrag dat grotendeels uit fondsenwerving werd gehaald.
UZ Leuven en KU Leuven nemen de overige investeringskosten op
zich en onderstrepen daarmee de noodzaak van een protontherapiecentrum in ons land.
Prof. dr. Karin Haustermans, diensthoofd radiotherapie-oncologie in
UZ Leuven: “Ondanks de enorme technische vooruitgang in bestraling
bij kankerpatiënten, zien we nog te veel patiënten die hervallen of blijvende bijwerkingen hebben. Soms liggen gezonde, stralingsgevoelige
weefsels te dicht bij de tumor: het is dan bijna niet mogelijk om die te
bestralen zonder de levenskwaliteit van de patiënt in gevaar te brengen.
Protontherapie zorgt voor meer bescherming van de gezonde weefsels,
maar ook voor een lager risico op een nieuwe tumor uitgelokt door de
bestraling zelf.”
Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: “We zien
het als onze taak om een voortrekkersrol te spelen in dit project. In
1928 bouwden we in Leuven het eerste Kankerinstituut met de steun
van de Belgische bevolking. Negentig jaar later gaan we nog een stap
verder: we investeren over de taalgrenzen heen en in samenwerking
met de andere universitaire ziekenhuizen en regionale ziekenhuizen in
hoogtechnologische kankertherapie. Dat idee van samenwerking past
perfect in de visie van minister De Block om een groot ziekenhuisnetwerk uit te bouwen. Samenwerking is een evolutie die je overal ziet
in de klinische en wetenschappelijke wereld. Het delen van financiële
inbreng én wetenschappelijke kennis is de beste manier om grenzen
te verleggen.”

Meer info
Lees meer over protontherapie en de bouw van het protoncentrum:
www.uzleuven.be/protoncentrum.
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nieuws uit UZ Leuven

Patiënt krijgt toegang tot eigen
dossier via mynexuzhealth
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Mynexuzhealth op laptop

Patiënten van UZ Leuven, AZ Diest en AZ
Groeninge kunnen voortaan rechtstreeks
hun patiëntendossier inkijken via pc of een
app op de smartphone. Met mynexuzhealth
kunnen ze op een veilige manier bijvoorbeeld gevalideerde verslagen, onderzoeken, functiemetingen of labresultaten zien.
Het medische dossier openstellen is een
volgende stap in het proces van patient
empowerment, waarbij mensen meer
betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces.

Het patiëntendossier online inkijken kan via de beveiligde webtoepassing op www.mynexuzhealth.be en de app mynexuzhealth (enkel
Android, iOS volgt later). Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID.
Patiënten hebben online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten.

Gevalideerde verslagen
na 15 augustus 2016
Enkel verslagen die zijn opgesteld na 15 augustus 2016 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Wie als patiënt van UZ Leuven een stuk uit
zijn dossier wil inkijken dat dateert van voor 15 augustus 2016, moet
alsnog op de ‘oude’ manier een aanvraag doen (zie www.uzleuven.be/
dossier) en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd. Voor AZ Groeninge kan het online voor verslagen opgesteld na 17 oktober 2016,
voor AZ Diest na 1 januari 2017.

Gefaseerde aanpak
Een aantal documenten zijn voorlopig
nog niet toegankelijk voor patiënten, maar
zullen in latere fases zichtbaar worden. Zo
kan een patiënt online nog geen verslagen
of documenten zien van de dienst menselijke erfelijkheid, net zomin als verslagen van
psychologen of de dienst psychiatrie.
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Prof. dr. Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer UZ Leuven: “Patiëntendossiers online
beschikbaar stellen is een mooi voorbeeld
van patient empowerment, een belangrijk thema in ons streven naar efficiëntere
gezondheidszorg. Patiënten nemen zelf het
heft in handen bij hun ziekte en zorgproces.
Tijdens een consultatie bij de arts krijg je
vaak veel info te verwerken: die kun je op
eigen tempo thuis online nalezen. Een beter
geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden. Arts en patiënt worden
gelijkwaardige partners die samenwerken
aan de best mogelijke therapie.”

Digitale gezondheidszorg
De mogelijkheid om transparant en makkelijk een patiëntendossier te kunnen opvragen, is een belangrijk item voor minister
Maggie De Block, die werk wil maken van
digitale technologieën in de gezondheidszorg. Daarnaast past het binnen de Europese regelgeving General Data Protection
Regulation, die voorschrijft dat mensen
moeten kunnen zien wat er over hen
bekend is in een dossier bij bijvoorbeeld
banken, ziekenhuizen of in andere databases. Ook de Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat
mensen hun medisch dossier bij voorkeur
elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen
mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen
met die wetgeving.
Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO in UZ
Leuven: “Voor België is het een primeur om

Mynexuzhealth op smartphone

een patiëntendossier zo breed elektronisch open te stellen. UZ Leuven,
AZ Diest en AZ Groeninge beginnen er als eerste mee, de andere nexuzhealth-ziekenhuizen kunnen volgen op hun eigen tempo. We zien bij
ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen
van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces. Voor onze artsen en andere
zorgverleners is het belangrijk te beseffen dat een patiënt voortaan op
een meer directe manier meeleest in zijn dossier.”
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in memoriam
Prof. dr. Eric Legius schildert hier een prachtig portret van een van
de grootmeesters van onze faculteit. Het is haast niet voor te stellen
dat er zo'n veelzijdige mensen bestaan. Prof. Vanden Berghe haalde
dan ook meermaals de top vijf van de kandidatenlijst voor de prijs
Alumnus van het Jaar! En ook in de tijd dat het gouden krijtje nog niet
bestond stond hij steeds te schitteren voor het grote zwarte bord.
Dank aan prof.Legius om voor onze alumni op een zeer realistische
en warme wijze het beeld van deze erudiete persoon nog eens op
te roepen.

Herman Vanden Berghe:
12 juni 1933 – 23 januari 2017
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Herman Vanden Berghe werd geboren in 1933
in Overboelaere, vlak bij Geraardsbergen.
Hij was de oudste van vijf kinderen.

Opleiding
Hij volgde onderwijs in het Sint-Catharina
College in Geraardsbergen (Grieks-Latijn),
waar ook Pieter De Somer naar school ging.
Hij studeerde af in 1958 aan de KULeuven als
dokter in de genees-, heel- en verloskunde.
Hij behaalde een licentie in de medische
wetenschappen in 1963 en in de radiobiologie in 1966. Eveneens in 1966 verkreeg hij zijn
aggregaat voor het hoger onderwijs met een
thesis over het syndroom van Turner.
Na zijn studies volgden verschillende onderzoeksstages in Parijs, London en in de Wereld
Gezondheids Organisatie. In 1969-1970 deed
hij in de Verenigde Staten een postdoctorale
stage in de humane genetica aan de National Institutes of Health, en aan de University of
Washington in Seattle.

Loopbaan
Als arts en wetenschapper richtte hij in 1960
een genetisch laboratorium op, en in 1966 het
Centrum Menselijke Erfelijkheid (CME), waarvan hij jarenlang directeur was. Hij bouwde het
CME uit tot een centrum met alle subdiscipli-

Herman in zijn bureel op het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid.

nes van de humane genetica: van genetische kliniek tot het fundamenteel onderzoek, met een belangrijk deel celbiologie.
Professor Vanden Berghe heeft het CME geconcipieerd als een
multidisciplinaire organisatie. Onder leiding van professor André
Oosterlinck werd er tussen 1972 en 1985 een volwaardige afdeling beeldherkenning voor chromosomenonderzoek opgericht. De
wetenschappelijke expertise van Professor Vanden Berghe situeerde zich in het domein van de cytogenetica van leukemie, lymfoom
en vaste tumoren. De eerste chromosomale afwijking die typisch
is voor een hematologische aandoening, het Philadelphia chromosoom is genoegzaam bekend. De tweede verworven chromosomale

VIB mikt op excellent onderzoek, met valorisatie van dit onderzoek
via patenten, samenwerking met de industrie, en de creatie van spinoffs.
“Eigenlijk situeert de start van VIB zich op een vliegtuig richting
Boston”, herinnert Luc Van den Brande zich, tussen 1992 en 1999
minister-president van de Vlaamse regering. “Ik was onderweg naar
een seminarie en werd aangesproken door Herman Vanden Berghe
de toenmalige vicerector van de KU Leuven, hij argumenteerde dat
de bestaande subsidies ruim onvoldoende waren voor goed wetenschappelijk onderzoek”. Dat de Vlaamse overheid beter kon doen voor
wat betreft wetenschappelijk onderzoek argumenteerde Herman met
het voorbeeld dat de overheidsdotatie voor alle Vlaamse genetische
centra samen minder bedroeg dan de subsidies voor het Mechels
Miniatuurtheater. Dit argument sneed hout bij Van den Brande, zelf
Mechelaar.
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Voor zijn werk ontving prof. dr. Herman Vanden Berghe meerdere prijzen en onderscheidingen, waaronder de vijfjaarlijkse NFWO-prijs voor
fundamenteel onderzoek voor de periode 1980 - 1985, en de vijfjaarlijkse Regeringsprijs voor medische wetenschappen voor de periode
1990 - 1995.
afwijking typisch voor een hematologische
aandoening werd door Professor Vanden
Berghe ontdekt in Leuven, de fameuze 5qafwijking (Nature 1974).
Hij startte eveneens een genetisch centrum op aan de Universiteit Lovanium in
Kinshasa, dat functioneerde van 1966 tot
1973. Hier werd onderwijs, onderzoek en
klinische dienstverlening in de menselijke
genetica in Congo-Zaïre verstrekt. Hierdoor geïnspireerd, engageren medewerkers van het CME zich ook nu nog om de
humane genetica in Congo uit te bouwen.
In 1985 werd hij onderzoekscoördinator
van de KU Leuven, en van 1990 tot 1995
was hij vicerector. Mede onder zijn impuls
werd het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) opgericht, met een afdeling in
het Centrum Menselijke Erfelijkheid. Het

In 1993 kreeg hij van Koning Boudewijn de titel van baron. Na zijn emeritaat in 1998 werd Herman voorzitter van de Koning Boudewijnstichting. Hij heeft een actieve rol gespeeld bij de uitbouw van het actiedomein Gezondheid en bij de bescherming van het muzikaal erfgoed
van Vlaanderen. Hij was één van de wetenschappelijke adviseurs van
Koning Albert II.
Herman was eredoctor aan verscheidene Europese universiteiten,
waaronder de Université Catholique de Louvain, Hamburg, Perugia
en Ferrara. Twee onderscheidingen waren voor hem heel bijzonder:
de gouden medaille als ‘uitzonderlijk alumnus’ van zijn Sint-Catharina
College in Geraardsbergen en het ereburgerschap van de stad Leuven.
Hij was voorzitter en bezieler van de Alamire Foundation, Internationaal Centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen vzw.
Deze stichting werd in 1991 opgericht met als doel musicologisch
onderzoek in de Lage Landen tijdens het Ancien Regime. De afdeling
Musicologie vormt de kerngroep van onderzoekers. Zij zijn de
enigen in Vlaanderen die de muziek van de polyfonisten bestuderen en hierin een internationaal erkende deskundigheid verworven
hebben.
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in memoriam
50 jaar CME
Bij de viering van 50 jaar Centrum Menselijke
Erfelijkheid in 2016, refereerde Herman naar
de “utopie” die het CME was in de beginjaren,
gevestigd in de volgens Herman ‘absoluut idyllische omgeving van de kelders van de afdeling anatomie, onder de snijzalen van anatomie
en palend aan het mortuarium van het ziekenhuis’. Leuven heeft een lange traditie van
onderzoek in de fundamentele aspecten van
de genetica zoals de fenomenen van “crossovers” tijdens de meiotische deling. Echter in
de pioniersjaren van het genetisch laboratorium van het CME was er niets meer aanwezig
van deze expertise in Leuven, noch in onderwijs, onderzoek, of in de klinische praktijk. Het
is aan Herman te danken dat hij het laboratorium vanuit de catacomben van Sint-Rafaël,
heeft laten groeien tot een wereldcentrum van
multidisciplinaire menselijke genetica. Het was
zijn visie om jonge medewerkers aan te trekken, door hem ooit omschreven als ‘vurige raspaarden die zich, eenmaal volgroeid, door de
menner niet meer laten breidelen’. Hij wou klinisch en fundamenteel onderzoek onlosmakelijk integreren in één centrum. In deze ontwikkeling huldigde Herman het credo ‘van patiënt
op de raadpleging tot zijn molecule in het labo
en terug’. Mede onder de leiding van professor Vanden Berghe is een traditie ontstaan van
doorstroming van kennis en knowhow, vanuit
het laboratorium naar de samenleving. Ook
na zijn emeritaat is Herman de verschillende
generaties medewerkers van het CME blijven
volgen en stimuleren.
Naar aanleiding van zijn overlijden schreef
een Amerikaanse wetenschapper de volgende woorden die Herman typeren: “While
I only met and interacted with Herman a
limited number of times, it seemed from the
first that I knew him all my life. He was that
kind of man and was larger than life. I really
liked him and enjoyed being with him. I and

33

the entire Human Genetics community across the world had the greatest respect for him as a great scientist, clinician and leader” (prof.
TW Glover, University of Michigan).
Herman was een humanist die zelf wetenschappelijke grenzen verlegde en daarbij aandacht en steun verleende aan alle disciplines, en
de beoefenaars daarvan. Hij had het charisma om even vlot te communiceren met koningen, politici, rectoren, professoren als met jonge
wetenschappers. Herman was een grote kenner van kunst en cultuur.
Hij was ook een levensgenieter die een aangenaam gezelschap en een
goed glas wijn steeds wist te appreciëren.
Velen zullen de warme, gedreven en veelzijdige persoonlijkheid van
prof. dr. Herman Vanden Berghe missen en blijvend herinneren.

programma’s permanente vorming
en alumni-activiteiten

Forumavond over fietshelmen
Ter kennisgeving: op 5 september 2017 vindt van 18-21 u in auditorium GA3, O&N1, Gasthuisberg, de forumavond “De fietshelm:
een hoofdzaak” plaats.
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Programma:
• 18u: Ontvangst met een broodje
• 18u30: Welkom
• 18u40: Een goede fietshelm kan je leven redden: voorstelling
vanuit de resultaten onderzoeksgroep door Prof. Bart Depreitere,
KU Leuven.
• 19:00: Het standpunt van de fietser door Mikaël Van Eeckhoudt,
Fietsersbond
• 19:20: De fiets voor woon-werkverkeer: consequenties voor de
verzekeraar door Frederik Goegebeur, KBC
• 19:40: Het beleidskader rond de fietser door BIVV

• 20:00: Debat met aansluitend receptie
Voor meer informatie, tarieven en inschrijven, zie: https://alumninet.alum.kuleuven.
be/nl/activiteit/de-fietshelm-een-hoofdzaak
Een uitgebreid programma volgt binnenkort. Hou uw mailbox in de gaten!

UITNODIGING

– UNIEKE PR O F-LUCAS THEMADAGEN

Eenzaamheid: knock-out !?
12 en 13 september 2017
Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk probleem. Het treft een
groot deel van de bevolking en heeft een sterke impact op de
levenskwaliteit. Ouderen voelen zich wel vaker eenzaam door het verlies
van hun partner of door een beperktere mobiliteit.

Maar ook jongere mensen kunnen eenzaam zijn, o.a. door een
beperking, psychische kwetsbaarheid, single zijn.
Wat houdt eenzaamheid eigenlijk in? En hoe valt het te bestrijden?

DINSDAG 12 SEPTEMBER
Naast innovatieve en wetenschappelijke inzichten,
getuigen ervaringsdeskundigen over eenzaamheid en
herstel, en situeren deskundigen het thema in
een wijk- en beleidsgericht perspectief.

De 7 privileges van de zorg
Economie zoekt Geluk
To walk again: a never ending story
Peer support on my road to recovery
Herstellen kan je zelf
Hefbomen voor sociale innovatie

Lon Holtzer, Zorgambassadeur
Peter Van Rompuy, Vlaams volksvertegenwoordiger
Marc Herremans, oprichter To Walk Again
Waldo Roeg, CNWL Recovery & Wellbeing College (UK)
Prof. Chantal Van Audenhove, directeur LUCAS KU Leuven
Kris Vermael, directeur Woonzorgcentrum Sint-Jozef Kortrijk

WOENSDAG 13 SEPTEMBER

PERSONAL RECOVERY OF THE FUTURE
Ook op het programma:





De start van PRoF 6.0: "MY HOME IS MY CASTLE"
De uitreiking van de prestigieuze PRoF-AWARDS
De opening van het eerste PRoF-NETWERKEVENEMENT
i.s.m. AZO en ZorgAndersTV

De PRoF-LUCAS themadagen, i.s.m. JEWEL, AZO en ZorgAndersTV

Recovery and mental health: accessing
key social roles
Zorg voor de buurt
Wijkgerichte zorg
Van overheid tot buurt
Samen zorgen
PRoF – uitdagingen voor de toekomst

Prof. Geoff Shepherd, ImROC Senior Consultant (UK)
Stijn De Vleeschouwer, Team Vlaams Bouwmeester
Prof. Dominique Verté, Vrije Universiteit Brussel
Mieck Vos, Algemeen directeur VVSG
Jan Nagels, directeur Woonzorgcentrum Dunecluze Koksijde
Jan Van Hecke, coördinator PRoF en directeur Boone NV

Gastvrouw van de themadagen is Greet Samyn (KLARA, VRT radio)

INSCHRIJVEN
Tot 31 juli is er een early bird tarief: 130/160 € voor 2 dagen, 85/100 € per dag
Industriestraat 14, Poperinge
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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:

Vernieuwing
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

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.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***

Coördinatie: Vereniging van de Alumni van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven
O&N2, Herestraat 49 bus 400, 3000 Leuven
Tel. +32 16 33 06 11
Verantwoordelijke uitgever: Chris Geens, O&N2 – Campus Gasthuisberg
Herestraat 49 bus 400 – 3000 Leuven

