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Alfagenae et Alfageni,

Men heeft me gevraagd 
om de functie van 
hoofd- en eindredac-
teur over te nemen 
van em. prof. dr. Chris 
Geens, die al een halve 
eeuw lid is van onze 
alumnivereniging. Een 
niet te onderschatten 
taak daar we weten 
met welk een passie 
en deskundigheid Chris  
sinds vele jaren met een 
vlotte pen het tijdschrift 
op een hoog niveau 
heeft gebracht. Daarom 
zou ik van de gele-
genheid gebruik wil- 
len maken om Chris ex- 
tra in de bloemekes te zetten voor zijn jarenlange inzet voor het  
Vesaliustijdschrift. 

De ALFAGEN missie, visie en strategie die we terug onder de loep zullen 
nemen moet zich reflecteren in een vernieuwd Vesalius tijdschrift en website.

Uit een vroegere enquête en uit recente gesprekken blijken er 3 ele-
menten belangrijk voor de ALFAGEN leden: lustrumvieringen, weten-
schappelijke informatie en sociale activiteiten.

Het blijkt ook belangrijk dat de regionale collega's meer intens betrok-
ken worden bij het ALFAGEN gebeuren, en vooral de jongeren. Binnen 
de redactieraad hebben we dan ook de jeugd opgenomen.

Bij de enquête zegt 60 % alleen een digitale versie van het tijdschrift 
nodig te hebben. Het lijkt me aangewezen ieders keuze te respecteren 
en dienaangaande een navraag te doen.

De organisatie van de lustrumvieringen verloopt vlot. 

Chris Geens geeft de fakkel als voorzitter door.



Wetenschappelijke informatie zal meer videobased gebeuren, waarbij 
interessante informatie via een videoboodschap digitaal wordt verzon-
den naar alle leden. 

Bij de organisatie van wetenschappelijke symposia dient er rekening 
gehouden te worden met nieuwe mogelijkheden. Congressen kunnen 
op 3 manieren gevolgd worden: fysiek aanwezig, online tijdens het con-
gres ofwel outline achteraf waarbij e-learning met accreditering mogelijk 
wordt. Er wordt reeds veel wetenschappelijke informatie ter beschik-
king gesteld via het internet en andere media. Met welke wetenschap-
pelijke informatie kan ALFAGEN een meerwaarde bieden?

Wat betreft sociale activiteiten, vragen we ook aan de regionale colle-
ga's om interessante activiteiten, waaraan zij zullen deelnemen, ken-
baar te maken zodat we met een grote groep ALFAGEN leden hieraan 
mee kunnen deelnemen. De opmerking van sommigen, dat alles teveel 
in Leuven is gecentraliseerd, is terecht.

Meer actieve deelname van de regionale alumni vooral van de jongeren 
is belangrijk maar uiteraard dient er een duidelijke link te blijven bestaan 
met onze Alma Mater.

Een mooi tijdschrift en een website met een goede inhoud zijn soms 
onvoldoende. Men moet ook rekening houden met de "User Experi-
ence Design" waarbij we trachten te weten wat de gebruiker van de 
website en van het tijdschrijft verwacht. Vandaar dat alle suggesties 
en voorstellen tot verbetering ten zeerste welkom zijn. We zullen deze 
voorstellen dan bekijken binnen de werkgroep "Vesaliustijdschrift en 
website" en het nadien aan het bestuur voorstellen.

In ons tijdschrift en onze website zullen we trachten nieuwigheden aan te 
brengen waardoor alles meer aantrekkelijk wordt vooral voor de jongeren.

Daarom zal de website herbekeken en geëvalueerd worden door 
experten om een nog betere lay-out en gebruiksvriendelijkheid te ver-
krijgen. De huidige website bevat geen video's, terwijl we weten dat 
informatieoverdracht in de toekomst grotendeels videobased zal zijn. 
De jongeren zoeken alle informatie op hun smartphone en wanneer 
deze niet boeiend is wordt na een paar seconden de website verlaten. 

We onderzoeken de mogelijkheid om de foto's 
van alle ALFAGEN leden op onze website te 
plaatsen evenals andere items b.v. ludieke 
verhalen uit onze opleidingsjaren, Vesalius 
kruiswoordraadsel, collega's uit vroegere jaren 
vertellen over de toenmalige geneeskunde 
(b.v. een huisarts van 102 jaar oud vertelt over 
zijn huisartsenpraktijk terwijl een andere huis-
arts de evolutie schetst van de geneeskunde 
gedurende 60 jaar), verhalen van alumni in het 
buitenland, kulturele en sportieve activiteiten 
waaraan we samen kunnen deelnemen, alumni 
die buiten geneeskunde nog een andere ver-
meldingswaardige activiteit ontplooien, rubriek’ 
we luisteren naar de jongere generatie’ enz...  
Alle suggesties zijn welkom.
(bmortelmans@icloud.com)

Met vriendelijke groeten,

Dr. Bruno Mortelmans

Hoofdredacteur
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editoriaal

2019: Het nieuwe ALFAGEN bestuur
medium dat we hanteren om jullie allen wat 
nieuws te brengen over andere Alumni of over 
onze faculteit. Hij heeft/had ook een zeer vlotte 
(bij wijlen soms ook relatief scherpe) pen.
Om onze voormalig voorzitter te bedanken voor  
al die jaren van inzet hebben we op onze eerste 
(nieuwe) Raad van Bestuur begin januari 2019 
met eenparigheid van stemmen beslist om 
hem dan ook -meer dan terecht- te benoe-
men tot erevoorzitter voor het leven voor zijn 
uiterste toewijding en professionaliteit. Chris 
heeft echter ALFAGEN nog niet achter zich 
gelaten en zal nog verder zetelen als gewoon 
bestuurslid in de huidige Raad van Bestuur.

Een woord van dank moet zeker ook nog uit-
gaan naar de voormalig mede-ondervoorzitter, 
Dr. Herwig Van Dijck.
Hij was zeker de drijvende kracht achter de 
grote hervormingen, het herschrijven van de 
statuten en het herinrichten van onze gover-
nance structuren.
Het vorige bestuur is hem dan ook heel erken-
telijk voor de geleverde inspanningen. We ho- 
pen dat we in de toekomst nog vaak op zijn 
expertise mogen rekenen.

De nieuwe Raad van Bestuur telt 12 leden.
De volgende 12 leden (in alfabetische volg-
orde) maken deel uit van onze huidige Raad 
van Bestuur: Jan Clement, Ann Cornelis, Fre-
derik Deman, Chris Geens, Jan Goffin, Jaak 
Jaeken, Toni Lerut, Bruno Mortelmans, Eric 
Van Cutsem, Philippe Van Hootegem, Dirk Van 
Raemdonck, en Kristof Van Schelvergem. 
In de huidige Raad van Bestuur worden ook 
waarnemende leden toegelaten, uit hoofde 
van hun functie. Zij mogen aanwezig zijn op de 
vergadering, kunnen voorstellen formuleren, of 
participeren. Ze hebben wel geen stemrecht.
Zo wordt de faculteit vertegenwoordigd door 
de decaan, prof. dr. P. Herijgers en zetelt prof. 
dr. Fons Verdonck namens de "Ontwikkelings-

Ik vermoed dat deze zonnige warme februaridagen jullie toch wel enig 
lentegevoel bezorgen: niet?
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid” -een u welbekend gezegde- be- 
dacht ik me vanmorgen.
En in 2019 is er … “het nieuw ALFAGEN bestuur”.
Wie de ALFAGEN actualiteit recentelijk wat gevolgd heeft, of zijn emails 
en/of brieven gelezen heeft, heeft zeker gemerkt dat er de laatste tijd 
toch enige bedrijvigheid kon worden opgemerkt aan het ALFAGEN 
halfrond.
Het voorgaande bestuur dat reeds geruime tijd in functie was, heeft 
immers behoorlijk wat tijd gespendeerd aan nieuwe statuten en een 
nieuwe governance structuur.
Deze nieuwe statuten zijn volledig, vanaf de basis, herwerkt. Onze 
belangrijkste doelstelling was vooral onze structuren en statuten wat te 
actualiseren, in de hoop meer en vooral ook jongere leden aan te trek-
ken. Zo wordt er bv in de huidige statuten de mogelijkheid geboden om 
‘deelverenigingen‘ op te richten (in navolging van Alumni verenigingen 
van andere faculteiten). Zo kunnen de jongeren- indien ze dit zouden 
wensen- een jongeren deelvereniging oprichten. Dit geldt echter ook 
voor eventuele andere ‘subgroepen’.
Graag willen we vooral de leden en de diverse (sub)groepen aansporen 
om op één of andere manier deel te nemen aan het bestuur, tot partici-
patie: cfr ook infra oproep Algemene Vergadering.

Deze verschillende veranderingen zijn op een zeer gestructureerde 
wijze, ordentelijk verlopen.
In maart 2018 werden de nieuwe statuten goedgekeurd door de leden-
vergadering.
In oktober 2018 werd een nieuwe algemene vergadering boven de 
doopvont gehouden.
De leden van deze (relatief kersverse) Algemene Vergadering hebben 
dan in december 2018 een nieuwe Raad van Bestuur gekozen.

Vooraleer deze nieuwe Raad van bestuur en zijn leden te beschrijven 
wil ik heel graag dit medium gebruiken om onze voormalige Voorzitter 
in de bloemetjes te zetten.
Em. prof. dr. Chris Geens heeft onze ALumni vereniging van de Facul-
teit  GENeeskunde (of dus ALFAGEN) gedurende 17 jaren geleid. 
Jarenlang heeft hij zich 100 % en belangeloos ingezet voor onze ver-
eniging. Hij beheerste zijn dossiers en zetelde jaren in allerlei raden. 
Het vernieuwde curriculum, de stages, de huisartsen geneeskunde, de 
Vlaamse zaak: het zijn maar enkele van de topics waar hij voor streed.
Ook was hij al die jaren hoofdredacteur van ons Vesaliusboekje: het 
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samenwerking Artsen & Apothekers Alumni 
Leuven vzw". 
De Leuvense Vereniging van Geneesheer-As-
sistenten wordt op dit ogenblik vertegenwoor-
digd door Frederik Deman, de huisartsen in 
opleiding (VZW HAIO Overleg Platform HOP) 
door Filip Hendrikx of Eline Vernieuwe en 
Cedric Vanluyten vertegenwoordigt als praeses  
de studentenvereniging MEDICA. 
Deze manier van vergaderen verschaft een 
breed draagvlak waar meerdere geledingen in 
principe op kunnen aanwezig zijn. 
Bij de installatievergadering in januari laatstle-
den werden de verschillende functies verdeeld 
en een aantal werkgroepen opgericht.
Zoals ik supra reeds meldde, hebben we vol-
ledig nieuwe statuten geschreven. Maar er is 
nog steeds behoorlijk wat werk aan de winkel.
Zo gaan een aantal leden van de Raad Van 
Bestuur onder leiding van prof. Jan Goffin het 
huishoudelijk reglement uitschrijven. Tevens is 
er een werkgroep Missie en Visie.
Ook is er nieuwe Redactieraad van het Vesa- 
liusboekje samengesteld. Vanaf heden is 
Bruno Mortelmans de hoofdredacteur. Hij heeft  
zich met heel veel energie en enthousiasme 
geworpen op zijn nieuwe taak en zit boordevol 
nieuwe plannen. Naast het Vesaliusboekje wil 
hij zich ook graag meer focussen op de web-
site en dgl meer. Jullie merken het nog wel.
Binnen de Raad van Bestuur is er uiteraard ook 
nood aan een Dagelijks Bestuur. Dit dagelijks 
bestuur werd ook op de installatievergadering 
en met eenparigheid van stemmen verkozen.
De penningmeester prof. dr. Dirk Van Raem-
donck en de secretaris prof. dr. Jaak Jaeken 
blijven op hun ‘vroegere functie’.
Net zoals voorheen zijn er ook nu 2 ondervoor-
zitters. Prof. dr. Eric Van Cutsem is nieuw in 
het ALFAGEN bestuur maar geen onbekende 
in de faculteit en het ziekenhuis. Hij wordt als 
ondervoorzitter geflankeerd door een zeer 
jonge kracht, dr. Deman die op dit ogenblik 

assistent in opleiding is. We hopen samen met hem dat dit een posi-
tief signaal mag worden voor andere ‘jongeren’ om onze vereniging te 
vervoegen.
Ondergetekende heeft -zoals u vermoedelijk al kon raden- sinds januari 
het voorzitterschap op zich genomen.
Ik kijk er met volle verwachting naar uit om deze vereniging te mogen 
leiden in deze tijden van transitie. Het was een bewuste keuze om onze 
vereniging te reformeren.
We hebben geopteerd voor een grondige 'make-over' om er daarna 
wat jonger en stralender uit te zien (en hopelijk te zijn).

Tot slot wil ik eindigen met een warme oproep tot jullie allen om 
u kandidaat te stellen voor de Algemene Vergadering. Om regle-
mentair- volgens de statuten- in orde te zijn, zijn er op dit ogenblik nog 
enkele mensen te kort. Vandaar onze warme oproep.
Als lid van de Algemene vergadering word je 1 (max. 2) maal per jaar 
verwacht op de Algemene Vergadering.
Qua belasting valt dit dus wel mee.
Wel draag je op die manier je steentje bij tot deugdelijk bestuur en doe 
je een ‘statement ‘ naar je Alma Mater toe.

Hopelijk mag ik jullie kortelings in groten getale ontmoeten op de vol-
gende Algemene Vergadering,

Met vriendelijke groeten,

Dr. Ann Cornelis
Voorzitter ALFAGEN
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nieuws van ALFAGEN

Voorstelling nieuw bestuur  
van ALFAGEN
Bestuursleden

Waarnemende leden

Ann Cornelis

voorzitter

Jan Clement

Paul Herijgers

decaan Faculteit 
Geneeskunde

Frederik Deman

ondervoorzitter

Chris Geens

Fons Verdonck

Ontwikkelingssamenwer-
king Artsen & Apothekers

Alumni Leuven vzw

Eric Van Cutsem

ondervoorzitter

Jan Goffin

Filip Hendrickx

huisartsen in opleiding

Dirk Van Raemdonck

penningmeester

Philippe Van Hootegem

Cedric Vanluyten

praeses 

Studentenvereniging 
Medica

Jaak Jaeken

secretaris

Toni Lerut

Eline Vernieuwe

huisartsen in opleiding

Bruno Mortelmans

hoofdredacteur

Kristof Van Schelvergem

Frederik Deman

assistentenvereniging

LVGA
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medica

De mens achter de diagnose
9:45       Gevoel voor Tumor, kanker eerlijk en taboeloos

10:30       Kanker door de ogen van een arts

11:40       Het financieel aspect van kanker

12:20       Kom op Tegen Kanker

De wetenschap achter de diagnose
14:00       Immuuntherapie bij urologische tumoren

14:30       Het protoncentrum
                  

15:00       Levende bacteriën als kankertherapie
                  

16:00       Debat: Screening van kanker

Leander Verdievel
Ervaringsdeskundige

Prof. Dr. Hans Prenen
Adjunct-diensthoofd oncologie, UZA

Ann Verheyden
Regiocoördinator, Stichting Tegen Kanker

Marc Michils
Algemeen directeur, Kom op Tegen Kanker

Prof. dr. Benoit Beuselinck 
Laboratorium Experimentele Oncologie, UZL

Prof. dr. Karin Haustermans
Staflid radiotherapie-oncologie, UZL

Dr. Jan Theys
Onderzoeker, Maastro Clinic, Nederland

symposium.medica.be • inschrijven voor volledige of halve dag
                  Startuur: 9u30 • Lunch en receptie inbegrepen 

arts: €40/€20 • assistent: €20/€10
                  Student: €5 (hele dag / halve dag)

aula GA2, Onderwijs en Navorsing 1
                  Herestraat 49, 3000 Leuven

voormiddag

namiddag

accreditering verzorgd door

De ar ts  van morgen
Mensen rond kanker

Symposium

Zaterdag 30 maart 2019

Flyer Symposium.qxp_Layout 1  20/01/19  14:42  Page 1

Beste erelid van Medica,

Reeds vele jaren levert Medica inspan-
ningen om uit te groeien tot één der 
meest veelzijdige studentenverenigin-
gen van België. Centraal hierin staan 
onder andere het faciliteren van projec-
ten en de zelfontplooiing van onze stu-
denten op velerlei vlakken. Zo getuige 
ons symposium ‘De arts van morgen’, 
een symposium volledig georganiseerd 
door studenten. Extra speciaal is dat 
ons symposium dit jaar zijn 5de verjaar-
dag viert.

Graag nodigen wij u daarom uit op deze 
lustrumeditie die doorgaat op 30 maart 
2019. Centraal dit jaar staat kanker, een 
ziekte die nog elke dag aan prevalentie 
wint. In de voormiddag plaatsen we de 
patiënt centraal en ’s namiddags gaan 
we dieper in op bepaalde behandelings- 
aspecten. In bijlage vindt u alvast meer 
informatie over de sprekers en topics.

Hopend om u te mogen verwelkomen 
op ons symposium ‘De arts van morgen 
2019’

Met vriendelijke groeten, 

Kathleen Van Hoofstadt
Coördinator Development ’18-‘19 

development@medica.be
+32 495 21 94 91

Medica 
Brusselsestraat 246 – 3000 Leuven 
www.medica.be
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ontwikkelingssamenwerking

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

In memoriam  
Professor Dr. Jozef Vandepitte
(Uitkerke 27 maart 1922 – Brugge 8 november 2018)

Prof. Jozef M.J.K Vandepitte werd geboren te 
Uitkerke (nu een deelgemeente van Blanken-
berge) op 27 maart 1922. Zijn vader was een 
Oud-Strijder van de Eerste Wereld Oorlog en 
een radiopionier. Hij studeerde Grieks-Latijnse 
humaniora aan het Sint Lodewijkscollege 
in Brugge. In 1939 trok hij naar Leuven om 
geneeskunde te studeren. 

Hij vertelde over zijn vrijwilligerswerk in 1945 
samen met zijn vriend en jaargenoot Prof. Dr. 
Alfons Van Orshoven in het concentratiekamp 
Bergen-Belsen. Dit kamp werd door de Engel-
sen op 15 april 1945 bevrijd. Er heerste een 
epidemie met tyfus. Enkele weken voor de 
bevrijding van het kamp zijn Anne Frank en 
haar zus Margot er overleden waarschijnlijk 
ten gevolge van tyfus. Toen het kamp geëva-
cueerd was hebben de Engelsen de houten 
barakken met tanks met vlammenwerpers 
platgebrand vanwege het zeer hoge risico van 
besmetting met tyfus en luizen. Prof. Jozef 
Vandepitte verklaarde in een interview in 1978 
met het Geneeskundig Magazine (1): “Van de 
ene op de andere dag werd ik daar gecon-
fronteerd met catastrofegeneeskunde, met de 
problemen van de groepspathologie.” 

Na het behalen van zijn artsendiploma in 1946 
werd hij assistent in het laboratorium van 
bacteriologie van Prof. Richard Bruynooghe 
in Leuven. Op 18.02.1948 was hij laureaat 
van de sessie Tropische Geneeskunde in het 
gelijknamige instituut in Antwerpen. 

Hij huwde met Ivonne Van 
Zandweghe. Zij kregen een 
dochter, vier zonen, twaalf 
kleinkinderen en 11 achter-
kleinkinderen. 

In 1948 vertrok hij naar het 
toenmalige Belgisch-Congo 
als arts voor de Belgische 
overheid. Hij werkte er als 
laboratoriumarts tot 1958 
in Stanleystad (Kisangani), 
Leopoldstad (Kinshasa) en 
Luluaburg (Kananga). In het-
zelfde interview uit 1978 met 
het Geneeskundig Magazine 
lezen we (1): “Er waren labo-
ratoria met het meest moderne materiaal en waar de nieuwste cultuur-
technieken werden gebruikt. Tijdens de oorlog was dat allemaal vanuit 
de Verenigde Staten en Zuid-Afrika het land binnengekomen. In feite 
stond ik daar plotseling in een milieu dat technisch-bacteriologisch tien 
jaar voor was op België. Wetenschappelijk was dat natuurlijk erg stimu-
lerend”. Reeds in 1950 had hij vanuit Stanleystad vijf wetenschappelijke 
artikels gepubliceerd: één over Salmonella met de toenmalige autori-
teit Kaufmann F. en Van Oye E., drie over Shigella waarvan twee met 
Courtois G. en één over de prevalentie van de rhesus factor in Stan-
leystad. Op 27.03.1953 behaalde hij het getuigschrift serologie aan de 
Universiteit van Parijs. In 1957 publiceerde hij met Prof. Alexandre Fain 
in Nature over een tot dan onbekende humane parasiet, die de naam 
kreeg Poikilorchis congolensis, n.g., n.sp., een trematode worm uit 
retro-auriculaire cysten bij vier patiënten in Congo. 

In 1958 werd hij benoemd tot docent microbiologie, parasitologie en 
hygiëne aan de Universiteit Lovanium in Leopoldstad (nu UNIKIN in Kin-
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shasa) in de dienst van Prof. Albert Dubois (toen “rustend” directeur 
van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen), steeds 
bekend van de Histoplasma capsulatum var. duboisii (verwekker van 
de Afrikaanse histoplasmose), die in 1952 werd beschreven door Prof. 
Raymond Vanbreuseghem. Van 1960 tot 1965 was hij gewoon hoog-
leraar in Lovanium. Tijdens deze periode werkte hij samen met Prof. 
Franco Gatti, die hem te Lovanium opvolgde en later de naar hem 
genoemde Cryptococcus gattii in Lovanium isoleerde. 

In 1964 werd hij geassocieerd hoogleraar microbiologie aan de faculteit 
geneeskunde van de KU Leuven en in 1971 gewoon hoogleraar. In 1970 
werd hij plaatsvervangend hoogleraar (in 1972 buitengewoon hoogle-
raar) protozoölogie aan het Tropisch Instituut te Antwerpen. Tevens was 
hij gasthoogleraar in diverse buitenlandse instellingen, docent helmintho-
logie vanaf 1966 aan de Nationale Universiteit in Kinshasa (Lovanium nu 
UNIKIN), vanaf 1974 docent aan de Universiteit van Rwanda in Butare, en 
vanaf 1975 als docent bacteriologie aan het Pasteur Instituut in Algiers. 
In Leuven werd hij eveneens hoofd van het laboratorium voor microbio-
logie van de Universitaire Kliniek Sint-Rafaël (later Gasthuisberg), in de 
beginperiode met Prof. Piet De Somer, die vanaf 1968 tot zijn overlijden 
in 1985 rector van de Universiteit was. Aan de Leuvense Regaschool (nu 
UC Leuven-Limburg) doceerde hij microbiologie aan het medisch labora-
torium technologen. Hij was stagemeester medische microbiologie voor 
talloze artsen en apothekers kandidaat klinisch biologen. 

Hij was eveneens voorzitter van Medicus Mundi, opgericht door Prof. 
P.G. Janssens, directeur van het Tropisch Instituut in Antwerpen, om na 

de onafhankelijkheid van Congo aan medische 
noodsituaties te kunnen voldoen. Bij wijze van 
voorbeeld beheerde hij met Medicus Mundi 
in onderaanneming van ABOS (Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) een 
medisch project in Pikine, een voorstad van 
Dakar in Senegal. Hij was actief als ondervoor-
zitter bij FOMETRO (Tropisch Medisch Fonds) 
dat logistieke steun aanbood bij diverse over-
zeese projecten. Het laboratorium in Lovanium 
maakte dikwijls gebruik van deze diensten. 
Hij was erevoorzitter van Memisa België, dat 
steeds actief is bij ontwikkelingsprojecten zoals 
de samenwerking tussen LUMOS (Leuvense 
Universitaire Medische Ontwikkelingssamen-
werking en Solidariteit) en het ziekenhuis Saint-
Luc in Kisantu, Congo. Hij was lid van de Raad 
van Bestuur van de “Rega Stichting” in Leuven, 
een Belgisch wetenschappelijk onderzoeksin-
stituut opgericht in 1954 door Prof. Piet De 
Somer, dat verbonden is aan de KU Leuven. 
Het is een samenwerkingsverband van de 
faculteiten geneeskunde en farmacie.

Hij was stichtend lid en bezieler, samen met 
Prof. Eugène Yourassowsky van de ULB, van 
de “Belgische Vereniging voor de Kwaliteitszorg 
in de Klinische Biologie” en van het “Nationaal 
Referentie Laboratorium voor Pneumokokken”. 

Staf van het laboratorium Microbiologie van Sint-Rafaël in 1969, helemaal rechts Prof. J. Vandepitte

Prof. Dr. Jean-Jacques Muyembe, opvolger van Prof. Dr. Jozef Vandepitte 
in UNIKIN en laureaat in 2013 van de prijs “Jozef Vandepitte”
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ontwikkelingssamenwerking

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

Hij was hoofd van het “WHO Collaborative 
Centre for External Quality Assessment in Clini-
cal Microbiology”. Hij fungeerde regelmatig als 
expert voor de Wereld Gezondheids Organisatie 
(hemoglobines, cholera, antibiotica, …). Gedu-
rende jaren was hij expert benoemd bij Ministe-
rieel Besluit voor de externe kwaliteitskontrole 
microbiologie geörganiseerd door het “Weten-
schappelijk Instituut voor de Volksgezondheid” 
(WIV nu Sciensano). Hij was lid van een tiental 
Belgische en Internationale wetenschappelijke 
verenigingen. Van 1982 tot 1988 was hij voor-
zitter van de “Belgische Vereniging voor Men-
selijke en Dierlijke Mycologie” met Prof. Eugène 
Yourassowsky als ondervoorzitter. Hij was 
eveneens secretaris van de “Vereniging van 
Geneesheren Alumni” (nu ALFAGEN) en van de 
zustervereniging “Ontwikkelingshulp Artsen en 
Apothekers Alumni Leuven”, waar hij ook een 
van de stichters was. Deze vereniging beheert 
steeds de tweejaarlijkse “Prof. Jozef Vandepitte 
Prijs” (2), die duurzame, educatieve initiatieven 
in de Tropische Geneeskunde beloond en 2500 
€ bedraagt. Zo kreeg zijn opvolger in Congo 
aan de UNIKIN (ex-Lovanium) Prof. Jean-Jac-
ques Muyembe eveneens deze prijs in 2013. 

Al deze activiteiten beletten Prof. Jozef Van-
depitte niet om meer dan 200 wetenschappelijke 

artikels te publiceren over diverse onderwerpen zoals antibiotica dikwijls 
met Prof. Ludo Verbist, bacteriologie (o.a. Flavobacterium meningosep-
ticum, pneumokokken dikwijls met Prof. Eugène Yourassowsky van de 
ULB, Prof. Ludo Verbist en Prof. Jan Verhaegen, salmonellosen, shigel-
losen, Yersinia enterocolitica dikwijls samen met Prof. Georges Wauters 
van de UCL en Dr. Raymond Van Noyen), hemoglobines (o.a. bij sik-
kelcelanemie), mycologie (o.a. blastomycose, chromoblastomycose, 
cryptococcose, histoplasmose, Madura voet, phycomycose, rhinospo-
ridiose), (tropische) parasitologie (o.a. amoeben meningo-encephalitis, 
Cryptosporidium spp., Cyclospora spp., levamisole met Prof. Denis 
Thienpont, malaria, mebendazole met Prof. Denis Thienpont, Physalop-
tera spp., Poikilorchis congolensis met Prof. Alexandre Fain), en anderen. 

Professor Jozef Vandepitte was een uitstekende leermeester, bezieler 
en didacticus met onder meer prachtige practica zoals het opsporen 
van kiemdragers van Staphylococcus aureus in de neus, en auteur 
van cursussen en atlassen, in het Nederlands en in het Frans (voor 
Afrika), die ook ver buiten Leuven werden gebruikt. Men mocht altijd 
een beroep doen op zijn expertise wanneer men geconfronteerd werd 
met een diagnostisch probleem. Bovendien bezat hij ook de gave om 
zijn medewerkers te motiveren en toonde hij altijd begrip en interesse 
voor de individuele menselijke aspecten.

Prof. Jozef Vandepitte werd in Leuven als diensthoofd microbiologie 
opgevolgd door viroloog Prof. Jan Desmyter en in zijn labo door Prof. 
Ludo Verbist en Prof. Jan Verhaegen. 

Professor Jozef Vandepitte bleef heel zijn leven geboeid door zijn geboorte-
streek, West-Vlaanderen, waar hij ook de laatste jaren permanent verbleef.

Marc Lontie, Fons Verdonck, Jan Verhaegen
Ontwikkelingshulp Artsen en Apothekers Alumni Leuven

1.  Uit het interview door Fiet de Weijer van Prof. J. Vandepitte in het Geneeskundig Magazine van juni 1978.

2.  Giften voor het “Fonds Prof. Jozef Vandepitte” per adres “Ontwikkelingshulp Artsen en Apothekers Alumni Leuven” 
zijn vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar (IBAN: BE 80 4310 0585 0177, BIC: KREDBEBB).

Prof. Jozef Vandepitte, de heer P. Gyselinck en zijn Congolese chauffeur, 
en Prof. Eugène Yourassowsky in Kimuenza, Congo, 1978
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nieuws uit UZ Leuven

Eerste resultaten bekend van 
studie over kankerscreening  
via NIPT-test
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen bloedkankers 
opgespoord worden. En dat niet alleen bij zwangere vrouwen, 
maar bij iedereen. Bij de test wordt namelijk het DNA in het bloed 
onderzocht en dat kan ook genetisch materiaal van kankercellen 
zijn. De eerste resultaten van een studie die dat aantoont, zijn 
gepubliceerd in Annals of Oncology.

De NIPT is een prenataal bloedonderzoek dat afwijkingen in de chro-
mosomen van de foetus, zoals het syndroom van Down, opspoort. 
Voor de test wordt bij de zwangere vrouw een kleine hoeveelheid bloed 
afgenomen, dat kleine stukjes DNA van de baby bevat.

Afwijkende NIPT kan op kanker wijzen 
In het centrum menselijke erfelijkheid (CME) van UZ Leuven werd de 
afgelopen jaren na het uitvoeren van de NIPT bij acht zwangere vrou-
wen kanker vastgesteld. De afwijkende resultaten van de NIPT bleken 
bij nader onderzoek niet te wijzen op chromosoomafwijkingen van de 
foetus, maar wel op kanker bij de moeder. Het DNA van veel kankers 
circuleert namelijk ook in het bloed.

Kankerscreening in algemene populatie
Dat bracht onderzoekers op het idee om de NIPT te gebruiken voor 
kankerscreening in een algemene, gezonde populatie. In een grote 
studie onder leiding van professor Joris Vermeesch (CME), professor 
Frédéric Amant en doctor Liesbeth Lenaerts van de afdeling gynaeco-
logische oncologie werd bij 1.002 vijfenzestigplussers een bloedstaal 
afgenomen. Daarbij werd gezocht naar genetisch materiaal dat kon 
wijzen op een beginnende kanker.

De eerste resultaten van die studie zijn nu gepubliceerd in Annals of 
Oncology. “Bij een klein aantal mensen werd een bloedkanker vastge-
steld”, legt doctor Lenaerts uit. “Bij vijf proefpersonen ontdekten we de 
ziekte van Hodgkin of non-Hodgkinlymfomen. Bij een zesde persoon 
werd een voorloperstadium vastgesteld dat een verhoogd risico geeft op 
het later ontwikkelen van een bloedkanker. Bij 24 andere proefpersonen 

werden genetisch afwijkingen gevonden, maar 
zij hadden geen kanker. Zij worden opgevolgd 
om na te gaan of ze in de toekomst toch de 
ziekte zullen ontwikkelen.”

Kleinschalige studies bij patiënten die eerder 
al een kankerdiagnose hadden gekregen, stel-
den eerder al vast dat de NIPT kanker kan 
detecteren. Deze nieuwe resultaten wijzen er 
echter op dat de NIPT ook als screeningsin-
strument voor – vermeend – gezonde perso-
nen gebruikt kan worden. Verder onderzoek 
moet nu uitwijzen of de test op grote schaal 
kan worden ingezet om gezonde personen te 
screenen op bloedkankers in een vroeg sta-
dium, en of de test aangepast kan worden om 
nog andere types van kanker te detecteren.

Bron: UZ Leuven

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen bloedkankers  
opgespoord worden.

11

A.VESALIUS nr. 1 – maart 2019



nieuws uit UZ Leuven

Voedingsondersteuning, psychologische begeleiding, fysieke 
training of de opvolging van val- of geheugenproblemen: heel 
wat zeventigplussers met kanker hebben extra hulp nodig om 
hun behandeling goed te kunnen doorstaan. Maar die hulp komt 
meestal niet tot bij de patiënt. Een Leuvense studie in 22 Belgi-
sche ziekenhuizen wijst op een gebrekkige opvolging na geriatri-
sche evaluatie.

De zogenaamde G8 raakt ondertussen goed ingeburgerd in zieken-
huizen over de hele wereld. Het is een korte vragenlijst die een snelle 
inschatting geeft van de algemene gezondheidstoestand van een 
oudere patiënt. Eerdere publicaties van prof. dr. Hans Wildiers toonden 
aan dat zo’n korte vragenlijst bij een eerste bezoek aan de oncoloog al 
heel wat informatie geeft over de levensverwachting, onafhankelijk van 

de kanker. Bij maar liefst 70 procent toont de 
G8 een risico op kwetsbaarheid en onderlig-
gende leeftijdsgebonden problemen.

22 Belgische ziekenhuizen
In een nieuwe studie, gepubliceerd in het vak-
blad Annals of Oncology, toonde de onder-
zoeksgroep van prof. dr. Hans Wildiers aan 
dat er te weinig gebeurt met de resultaten van 
die geriatrische evaluatie. De onderzoekers 
volgden in 22 universitaire en niet-universitaire 
Belgische ziekenhuizen 8 500 kankerpatiënten 
ouder dan 70, bij wie een beslissing over de 
kankerbehandeling genomen moest worden. 

Ondermaatse opvolging van 
algemene gezondheidsproblemen 
bij oudere kankerpatiënten
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De meeste personen hadden een operatie, 
chemo- of radiotherapie voor de boeg. Na 
een screening met de G8-vragenlijst kwam 
70 procent in aanmerking voor een meer 
grondige geriatrische evaluatie. In die groep 
wees de geriatrische evaluatie uit dat er bij 
80 procent nood was aan bijvoorbeeld voe-
dingsondersteuning, psychologische onder-
steuning, fysiotherapie of het aanpakken van 
val- of geheugenproblemen. Maar die extra 
hulp werd vaak niet of onvolledig aan de pati-
ent gegeven.

Identificeren niet genoeg
Prof. dr. Hans Wildiers: “Kankerspecialisten zijn 
experts in hun eigen vakgebied, maar zouden 
ook meer naar de algemene gezondheidstoe-
stand van hun oudere patiënt moeten kijken. 
We zijn blij met het feit dat de korte G8-vragen-

lijst ondertussen min of meer bekend is bij oncologische zorgverleners 
in België, al wordt de screening in de dagelijkse praktijk nog te weinig 
gebruikt. Belangrijker is dat het niet genoeg is om problemen bij oude-
ren te identificeren, er moet ook iets mee gedaan worden.” “Als iemand 
ernstig ondervoed is, kun je niet met chemotherapie starten zonder iets 
aan dat voedingsprobleem te doen. Beginnende geheugenproblemen 
kunnen het correct innemen van antikankerpillen bemoeilijken. Een zware 
kankertherapie is ook niet evident bij een oudere persoon die regelmatig 
valt en botbreuken kan oplopen.”

Samenwerking met huisartsen  
en geriatrisch dagziekenhuis
Een typische eigenschap van ouderen is dat ze vaak verschillende 
gezondheidsproblemen tegelijk hebben. De oncoloog werkt daarom 
het best samen met geriatrische teams en met de huisarts om te 
zien welke problemen eerst aangepakt moeten worden. De korte 
G8-screeningtest kan gemakkelijk door de behandelende arts of ver-
pleegkundige afgenomen worden, maar de meer uitgebreide evalu-
atie en de interventies gebeuren beter door gespecialiseerde teams, 
bijvoorbeeld in het geriatrisch dagziekenhuis. Prof. dr. Hans Wildiers: 
“Het geriatrisch dagziekenhuis en geriatrisch supportteam hebben 
meer ervaring met ouderenzorg dan de oncologie-afdelingen. In UZ 
Leuven werken we daarom voor oudere kankerpatiënten nauw samen 
met de dienst geriatrie, onder leiding van professor Flamaing.”

Farmaceutische industrie
Ook vanuit de farmaceutische industrie is er meer aandacht nodig voor 
ouderen met kanker. Professor Wildiers: “Ouderen moeten niet syste-
matisch op dezelfde manier behandeld worden als jongeren. Het is niet 
altijd aangewezen om een 85-jarige dame met borstkanker dezelfde 
behandeling te geven als een 50-jarige. Toch merken we dat het voor 
de farmaceutische industrie geen prioriteit is om studies op te zetten 
naar kankergeneesmiddelen bij zeventigplussers. Het resultaat is dat 
wij vooral geneesmiddelen gebruiken die getest zijn op jonge mensen, 
terwijl bijna de helft van alle kankers voorkomt bij zeventigplussers.”

Bron: UZ Leuven

Prof. dr. Hans Wildiers is medisch oncoloog, borstkankerspeci-
alist en coördinator van het multidisciplinair borstcentrum in UZ 
Leuven. Vanaf november 2018 is hij president van de International 
Society of Geriatric Oncology (SIOG), die de zorg en educatie voor 
ouderen met kanker wil verbeteren. 

Prof. dr. Hans Wildiers: “Een geriatrische evaluatie op zich volstaat niet, 
er moet ook iets mee gedaan worden. Als iemand bijvoorbeeld ernstig 
ondervoed is, kun je niet met chemotherapie starten zonder iets aan dat 
voedingsprobleem te doen.”
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kunst, cultuur en reizen

 Zakboek Anatomie 
(aanbieding bij Acco boekhandel 

 zolang de voorraad strekt) 

Dit zakboekje (320 pagina’s, formaat 
15x17cm) presenteert schitterende 
oorspronkelijke gravures uit het klassieke 
handboek Gray’s Anatomy (© 1858!) in 
combinatie met een up-to-date tekst.  

Aanbieding via ALFAGEN: 9 EUR ipv 
17,50 EUR – zolang de voorraad strekt – 

indien besteld bij arnout@acco.be 

Thuisbezorging mogelijk aan 2,45 EUR 

Clarus physiologicus
notus humoristicus
professor immortalis
inventor spiritualis.

Op  zestien aan d’ universiteit
blonk hij reeds uit door schranderheid
hij werd ras als zeer slim beoordeeld
en was voor zijn twee broers een 
voorbeeld.

Hij bood zich vrijwillig aan
om de Teutonen te verslaan
wierp zich aan d’ Yzer in de strijd 
met veel moed en heldhaftigheid.

Deze slimmerik uit Oostende
die zijn leerstof van buiten kende
deed al vrij snel zijn debuut
als chef van ’t fysiologisch instituut.

J.P. was ‘n encyclopedist
die over ’t lichaam alles wist
en heel zijn leven bestudeerde
hoe elk orgaan functioneerde.

Hij vertelde onverkort
hoe de mens geboren wordt
voor die tijd een topprestatie
want bij de kerk  niet in de gratie.

Hij doceerde hand in de broekzak
altijd op zijn dooie gemak
over d’ actiepotentialen
en hun verband met  hartspierfalen.

Wie hem zelf iets wou vertellen
moest eerst langs juffrouw van de 
Capelle
zelfs op pensioen  in werktenue
bleef hij de ster van de revue.

Dirk Lahaye
Emeritus buitengewoon  
hoogleraar in de sociale  

geneeskunde

J.P. BOUCKAERT
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Mecenaatsdag 
KU Leuven
Elk jaar laten duizenden mensen zich van hun meest genereuze kant 
zien. Ze steunen de onderzoekers, studenten en het erfgoed van KU 
Leuven en leveren zo ook een wezenlijke bijdrage aan de maatschap-
pij als geheel. Deze giften hebben zo’n impact dat we die graag in de 
spotlights zetten op onze Mecenaatsdag KU Leuven op zaterdag 25 
mei 2019.

Het wordt een feestelijke dag waarop we schenkers, alumni en andere 
geïnteresseerden laten kennismaken met enkele faculteiten en afdelin-
gen van KU Leuven en UZ Leuven. We leiden u niet alleen rond achter 
de schermen, in aanwezigheid van professoren en fondsmedewerkers, 
maar laten u ook genieten van heuse wetenschapscafé's, inspirerende 
momenten waarop toponderzoekers inzicht bieden in hun levenswerk 
en de cruciale rol die weldoeners daarin spelen.

Website: https://www.kuleuven.be/mecenaat/mecenaatsdag-kuleuven

Geachte kringvoorzitter, kringmedewerker,

Graag brengen we u op de hoogte van de 
jong-alumnicantus (incl. receptie vooraf) 
die zal plaatsvinden op 19 april 2019 in de 
Jubileumzaal (Naamsestraat 22) te Leuven 
voor 300 jong-alumni (-35j). De cantus is 
€15 per persoon, dit zowel voor water of 
bier (geen eigen drank) en er zit ook een 
biermok in de prijs inbegrepen. Een werk-
groep bestaande uit kringmedewerkers 
uit verscheidene alumniverenigingen heeft 
gedurende de laatste maanden de koppen 
bij elkaar gestoken om dit evenement in 
elkaar te steken en we lichten graag toe 
hoe de communicatie en organisatie hier-
omtrent zal verlopen! U kan een overzichtje 
in bijlage vinden.

We kunnen een sjabloon voorzien voor 
reclame voor dit evenement, beeldmate-
riaal of een tekstje voor op Facebook ter 
promotie. Indien u dit graag wenst, kan u 
dit via dit mailadres (of jongalumnicantus@
gmail.com) bekomen. We zoeken nog een 
heel aantal vrijwilligers voor de avond 
zelf (tappen, surveillantie, etc.), dus als u 
graag meewerkt aan dit toffe initiatief of col-
lega's kent die dit graag willen, laat dit dan 
zeker weten. Uiteraard zijn er voordelen 
verbonden aan uw inzet op het evenement 
zelf (gratis inkom of korting) afhanke-
lijk van wat u doet die avond. Hebt u nog 
vragen of opmerkingen dan kan u die ook 
doorsturen. Stuur zeker dit bericht door 
binnen uw alumnivereniging als u nog geïn-
teresseerden kent!

Met welgemeende alumnigroet en namens 
de hele werkgroep

Michael Bauwens
Voorzitter

Alumni Taal- en Letterkunde Leuven

Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
mobiel: +32 494 19 65 45

mail: atl@alum.kuleuven.be

kunst, cultuur en reizen
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Alumnireizen 2019
Unieke plaatsen, uitstekend gezelschap, verrassende ont-
moetingen, … Al op zoek naar een fascinerende reisbestem-
ming voor 2019? Misschien is dan één van onze alumnirei-
zen iets voor jou! Ook in 2019 biedt Alumni Lovanienses vzw 
i.s.m. KU Leuven een aantal boeiende reisbestemmingen 
aan, zowel ver van huis als dichterbij. (Her)ontdek samen 
met andere alumni Noord-Spanje, New York of Moskou en 
de oude historische steden van de Gouden Ring van Rus-
land. De experten-begeleiders openen vaak onverwachte 
deuren of tonen je de projecten die KU Leuven ter plaatse 
heeft. Benieuwd? Bekijk regelmatig deze pagina voor ons 
volledige reisaanbod: https://alum.kuleuven.be/alumnirei-
zen/programma-alumnireizen-2019 

Noord-Spanje: 
https://alum.kuleuven.be/alumnireizen/2019/alumni-
reis-noord_spanje_mei_2019 

New York: 
https://alum.kuleuven.be/alumnireizen/2019/alumnireis_
new_york_augustus-september_2019 

Moskou en de Gouden Ring: 
https://alum.kuleuven.be/alumnireizen/2019/alumnireis_
moskou_gouden_ring_augustus_2019 
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De valse Vesalius-postzegel, 
ten onrechte toegeschreven  
aan Djibouti, nog steeds online 
te koop!
Het Vesalius-jaar 2014 (herdenking 500ste 
geboortejaar en 450ste jaar van overlijden) gaf 
een ‘boost’ aan de uitgifte wereldwijd van 
postzegels met de afbeelding van zijn persoon 
en/of zijn werk. Einde 2014 stond de teller op 
20 verschillende postzegels verspreid over 9 
landen, te weten:

1942 België artiest: Maurice Poortman  
  en Emiel Renard 
1958 Tunesië  
1964 België Jean de Bast
1985 Transkei John Mayer
1989 Hongarije Tibor Szántó
1993 België Rob Buytaert
2006 Djibouti
2007 Letland Arta Ozola-Taunaraja
2012 Marshall Eilanden Ivan Sushchenko
2014 België (5 zegels) Guillaume Broux, lay-out Kris Maes
2014 Tsjechië Zdenek Ziegler
2014 Portugal (5 zegels) Guillaume Broux, lay-out Kris Maes

Begin 2016 suggereerde Dr. Guy Cobolet van BIUSanté Paris (‘Biblio-
thèque interuniversitaire de Santé’) aan één van ons (M.B.) om de lijst 
van Vesalius-postzegels wereldwijd met de nodige toelichtingen op te 
nemen op zijn Vesalius-website (www.andreasvesalius.be). Om die lijst 
ordentelijk en zo volledig mogelijk op te stellen, was het wenselijk om 
van elke zegel over technische details (o.m. namen van graveurs en 
evtl. designers) te beschikken.

De Vesalius-postzegel van Djibouti
Deze Vesalius-postzegel (uitgifte op 23 november 2006) maakt deel 
uit van een reeks met afbeeldingen van vier geleerden (‘Les Grands 
Scientifiques de la Renaissance’). Naast Vesalius zijn alzo afgebeeld 
Leonardo da Vinci, Nicolaus Copernicus en Galileo Galilei. 

Voor de technische details namen wij op 21 februari 2016 per e-postbe-
richt contact op met ‘Le Service Philathélique de la Poste de Djibouti’. 
Op 23 februari liet Mme Fathia Ali van de ‘Service Philatélie’ ons weten: 

De reeks van vier postzegels onder de hoofding ‘Les Grands Scientifiques 
de la Renaissance’, ten onrechte toegeschreven aan de postale diensten 
van de Republiek Djibouti.
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“Nous la Poste de Djibouti, n’avons jamais édité ni distribué un timbre sur 
le personnage du célèbre anatomiste flamand”. Onmiddellijk na ontvangst 
maakten wij een scan over van de bedoelde reeks postzegels. Per e-post, 
op woensdag 24 februari 2016, bevestigde Mme Fathia Ali haar vorig 
bericht: “Comme nous vous avions affirmé, ceci est un faut (sic) timbre qui 
n’a jamais fait parti de timbre émis par la poste de Djibouti”.

Bij verder nazicht op Internet bleek de postzegel geproduceerd én met 
een valse afstempeling te koop aangeboden door een postzegelfirma, 
gerund door Bernard en Alexandre Lollini, onder de naam Espace Lol-
lini met als adres: Villa Galaxie, Route du Mont Chauve 1762, F-06950 
Falicon, nabij Nice. De verkoopprijzen van hun zegels zijn meestal aan-
gegeven in Euros, USD en Yen.

Contact met de vervalsers
Met een e-postbericht, d.d. 25 februari 2016, stelden wij de firma Espace 
Lollini in kennis van de antwoorden van de postale diensten van de 
Republiek Djibouti. Met een bericht langs dezelfde weg op 1 maart 2016 
(katy2@espacelollini.com) liet Annie Lollini ons weten: “Nous ne pouvons 
pas nous engager quand à l’authenticité des timbres et documents…. 
Ce n’est pas notre métier ni notre compétence de confirmer ou de con-
tester l’authenticité des timbres: notre métier est d’aider le collectionneur 
intéressé par nos thématiques à trouver ce qu’il recherche”.

De valse Vesalius-postzegel:  
geen uniek geval!
Verder speurwerk bracht aan het licht dat de Lollini-familie ook de Bel-
gische Vesalius-postzegel van 1942 (de eerste Vesalius-postzegel ter 

wereld!) opnieuw geproduceerd heeft en te 
koop aanbiedt.

Ook zal Prof. Jan Roegiers (KUL) zich 
omdraaien in zijn graf! Naar aanleiding van de 
tentoonstelling over Gemma Frisius in de Uni-
versiteitsbibliotheek te Leuven van 29 mei tot 
10 juli 2008 werd in de begeleidende publi-
catie ‘Meten/Weten. Gemma Frisius 1508-
2008’ op p. 48 een postzegel (zogezegd uit 
Mali) met de beeltenis van Gemma Frisius 
afgebeeld! Na contact met de ‘Office Natio-
nal des Postes du Mali’ in Bamako liet Yero 
Wary op 24 maart 2016 weten: “Pour toutes 
fins utiles, j’ai l’honneur de vous informer que 
ce timbre poste ci-joint en PJ est une fausse 
émission”. In de zomer van 2008 was Prof. 
Jan Roegiers (ten onrechte, zo blijkt) zeer 
trots op het bestaan van deze zegel!

Verder verloop van deze  
bedenkelijke toestand
Op aanraden van Dr. Michel Deruyttere, fila-
telist en secretaris van Montanus (‘Collegium 
Medico-Historicum Brugense’), maakten wij 
onze gegevens bekend aan de medische fila-
telisten door een publicatie in ‘MediTheme’, 
uitgegeven door de ‘Medical Philately Study 
Group’ in Ashford, Kent, UK, met Dr. S.W.S. 
Menzies als hoofdredacteur. Onze bijdrage 
verscheen onder de titel: ‘On the falsification 
of a Vesalius stamp wrongfully ascribed to the 
postal service of Djibouti’ (eMediTheme, New 
Series, 2016 (2), 61-62).

Een uitvoeriger verhaal publiceerden we in het 
Nederlands Tijdschrift ‘Filatelie’ onder de titel: 
‘De valse Vesalius postzegel ten onrechte toe-
geschreven aan Djibouti’ (94 (7/8), 486-487, 
2016).

Een oud zeer…
Reeds in 1862 maakte J.-B. Moens (Doornik, 
1833 – Elsene, 1908), vader van de filatelie in 
België, de goegemeente attent op de postze-

De F.D.C. (‘First Day Cover’) van de uitgifte op 23 november 2006 van de reeks valse postzegels met de afbeel-
dingen van Leonardo da Vinci, Nicolaus Copernicus, Andreas Vesalius en Galileo Galilei.
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gel-vervalsingen in zijn werk: ‘De la falsification des timbres-poste ou 
nomenclature générale de toutes les imitations et falsifications, ainsi 
que des divers timbres d’essais de tous pays’ (Bruxelles: Moens, Librai-
re-expert, et Misonne et Bonnet, 1862). Dit werk werd in het Engels 
vertaald door E. Doble onder de titel: ‘On the falsification of postage 
stamps, or a general nomenclature of all the imitations and forgeries: as 
well as of the various essay stamps of all countries’ (1862).

Postzegelverzamelaars blijken zich onvoldoende of zelfs niet bewust 
van deze vorm van ‘oplichting’ en ‘bedrog’ vanuit winstbejag. Wij durven 
zelfs gewagen van ‘maffia-praktijken’!... Opvallend is dat deze ‘crimine-
len’ voor hun vervalsingen en imitaties kiezen voor landen in ontwikke-
ling zodat geen vrees voor rechtszaken zal dreigen: o.a. Tchad, Mali, 
DR Congo, Djibouti, Dominica, Madagaskar, Gabon, Andorra,… In 
hoeverre in sommige ‘bananenrepublieken’ plaatselijke machthebbers 
medeplichtig zijn en een graantje meepikken, laten we voor onderzoek 
over aan gerechtelijke instanties.

Immers art. 18 van de ‘Universal Postal Union’ (26 mei 1906), sectie 2 
van art. 3 van het ‘1929 Protocol’ en art. 46 (b) van het ‘1952 Agree-
ment’ verplichten landen vervalsingen en imitaties van postzegels straf-
baar te stellen en overtreders te vervolgen (Basiouni, M. Cherif: ‘Inter-
national Criminal Law. A Draft International Criminal Code’, 1980).

Lakse Franse gerechtelijke instanties (?)
Reeds in 2016 hebben wij onze gegevens schriftelijk overgemaakt aan 
de ‘Service Régional de la Police Judiciaire de Nice’. Er volgde geen 
ontvangstmelding noch enige reactie of actie!...

Wij hebben daarna de aanklacht herhaald vergezeld van alle gegevens 
met inbegrip van kopieën van onze publicaties terzake en overgemaakt 
aan de ‘Procureur de la République au Tribunal de Première Instance 
de Nice’. Opnieuw geen ontvangstmelding en geen reactie of actie!... 

Het meest ergerlijke is dat de ‘beruchte’ Vesalius-postzegel nog steeds 
online op Internet te koop is aan 7 euro!...

Omer Steeno en Maurits Biesbrouck 

Na ons verzoek voor technische details ontvingen wij prompt antwoord 
van de dienst ‘Service Philatélie de la Poste de Djibouti’ en bevestiging 
nadat wij een scan van de valse zegels overmaakten.

Ook de postzegel met de afbeelding van Gemma Frisius, uitgegeven in 
2005 door dezelfde familie Lollini, werd ten onrechte toegeschreven aan 
de ‘Office National des Postes du Mali’ in Bamako.
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Op 21 februari startte de tweede semester van het inter-
actief postacademisch afstandsonderwijs Pentalfa. Pental-
fasessies blijven een vaste waarde op donderdagavond. U 
wordt onthaald met een hapje en een drankje vanaf 19u30 
en om 19u55 begint de lezing zelf. Rond 22u00 worden de 
sessies beëindigd. We hebben voor u een zeer gevarieerd 
programma klaar, hieronder vindt u alvast een lijstje van de 
eerstvolgende sessies. Op onze website vindt u het pro-
gramma van de gehele semester. 

Pentalfaprogramma februari - april
21/02/2019 Endoscopische screenings voor kanker:  
 bij wie en hoe?
 Prof. dr. Raf Bisschops
28/02/2019 Niet-tuberculeuze mycobacteriële 
 infecties in de pneumologie
 Prof. dr. Pascal Vanbleyenbergh
14/03/2019 Laat ons Evidence-Based Medicine 
 toepassen in de praktijk
 Prof. dr. Bert Aertgeerts
21/03/2019 Hoogbegaafdheid: risico- of 
 beschermingsfactor?
 Prof. dr. Marina Danckaerts
28/03/2019 Tendinopathie: een overzicht van nieuwe
 inzichten
 Dr. Stijn Bogaerts

04/04/2019 Cardiotoxiciteit in de oncologie: preventie, 
 behandeling en opvolging
 Prof. dr. Stefan Janssens
25/04/2019 Nieuwe inzichten in detectie, diagnose, 
 preventie en behandeling van dementie
 Prof. dr. Jan Delepeleire

Blijf op de hoogte!

Website: http://www.pentalfa.be/. Wenst u graag per 
sessie een herinneringsmail te ontvangen, of tweemaal per 
jaar per post of e-mail de brochure, dan kan u zich regis-
treren via de website onder de rubriek “Contact”. Sessie 
gemist? U kan de opname bekijken onder de rubriek “Her-
bekijken”. 

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
Telefoon: 016 37 77 09
E-mail: pentalfa@kuleuven.be

PENTALFA

Beste Alumni,

U heeft er waarschijnlijk al van gehoord: kandidaten van de 
Koningin Elisabethwedstrijd voor muziek worden opgevan-
gen bij Belgische gastgezinnen. Dit model inspireerde ons.
Elk jaar kampen we in de opleiding geneeskunde met 
een tekort aan stageplaatsen en toch geraken som-
mige plaatsen in de periferie niet ingevuld. We hante-
ren immers het principe dat studenten maximaal 1 uur 
moeten pendelen om op de praktijk te geraken. 
Wellicht zijn uw kinderen de deur uit en/of hebt u een 
leuke logeerkamer. 
Zou u bereid zijn om als gastgezin te fungeren voor onze 
stagiairs? Leuk om opnieuw wat jonge mensen over de 
vloer te krijgen. De kijkstages in de bachelorjaren duren 4 
dagen, de masterstages 6 weken, de interprofessionele 
stages 1 tot 6 weken. Deze stages zitten verspreid over 

het jaar. U kiest uiteraard de periode die voor u mogelijk is. 
U kan hier een billijke vergoeding voor vragen. Een richt-
prijs van 20 euro/dag voor overnachting en eventueel 
ontbijt leek ons correct. 
Lijkt het u een leuk idee neem contact op met: 
karen.devue@kuleuven.be 

Vriendelijke groeten,

Dr. Eveline Boogaerts
Prof Jan De Lepeleire, verantwoordelijke huisartsenstages
Department of Public Health and Primary Care KULeuven
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
Kapucijnenvoer 33 Blok J, 3000 Leuven, België
www.achg.be
+32477/33.78.54

Zoekertje
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lustrumvieringen

Jaarbijeenkomst Geneeskunde, 
afstudeerjaar 1970
Gevolg gevend aan een wijze beslissing van 
onze praeses, Chris Verelst, hebben enkele 
enthousiastelingen het initiatief genomen om 
jaarlijks een gezellige, maar wellicht ook een 
leerrijke bijeenkomst te organiseren en aan te 
bieden aan onze jaargenoten. Wij zijn prak-
tisch allemaal gepensioneerd, maar ook “oud” 
geworden en regelmatig verliezen we jammer 
genoeg een collega. De tussenperiode van 5 
jaar vinden we te lang. Er werd voorgesteld 
om dit weerzien telkens in een andere pro-
vincie te doen. Onder het kundig leiderschap 
van Erik Fierens hebben we zo de haven van 
Antwerpen mogen bezoeken, bekeken vanuit 
een boot, in september 2017. Door het feit dat 
de boot vol zat en dit door de deelnemers als 
zeer geslaagd werd aanzien, heeft het comité 
(Marleen Anseeuw, Erik Fierens, TonI Lerut, 
Paul Steels, Bert Van Den Langenberg, Marc 
Vanden Bulcke en Chris Verelst) beslist om dit 
in 2018 te herhalen, maar nu in de provincie 
Oost-Vlaanderen met een bezoek aan Gent. 

In de Brasserie “de Foyer” van de NTG 
schouwburg van de Artevelde stad hadden 
wij afspraak voor een uitgebreide brunch, heel 
lekker en gezellig en dit op een heel zonnige 
zondag, 2 september 2018. Met 50 tal deel-
nemers kunnen genieten van de enthousi-
aste inzet en heel gevatte uitleg van Monique 
Emmerechts, echtgenote van Christian, inter-
nist-cardioloog, samen met haar even getalen-
teerde collega gids.

Wij hebben een heel boeiende uitleg gekregen 
over de “high lights” van Gent’s rijke verleden 
Monique is een perfecte gids: zij kent haar job 

Antwerpen 2017

Gent 2018
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Verslaggever

buitengewoon goed. We waren allemaal heel gelukkig met haar duide-
lijke, scherpzinnige uitleg en hebben bijgevolg veel bijgeleerd over de 
Gentenaars hun geschiedenis. Wij hebben o.a. kunnen kennis maken 
met het gerestaureerde, prachtige Lam Gods van de gebroeders Van 
Eyck in de Sint Baafskathedraal en hebben kunnen uitrusten tijdens 
een koffiepauze in het indrukwekkende Groot Vleeshuis. Tijdens onze 
stadswandeling en de pauze hebben velen van ons kunnen praten met 
mekaar en vernemen hoe iedereen op zijn of haar manier zijn/haar vrije 
tijd invult. 

Conclusie: we doen verder! Maar nu in Limburg, in 2019. 

Op 23 april komen we samen in Borgloon voor een verkenning van de 
fruitstreek in haar volle Lentepracht.

En op 10/10/2020 voor de grote viering van 50 jaar uit zien we ons in 
Mechelen!

Paul Steels

Gent 2018 Gent 2018

Gent 2018
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In de rand van ALFAGEN

Inleiding door Dr. Eric Denys
Faculty Club Leuven
5 December 2018

Geachte ViceRector, Decaan, Professoren, Collegae, Alumni,  
Vrienden en Familieleden

Prof. Geens gaf daarnet een eloquente inleiding maar heeft mij toch 
gevraagd om Sonja even te introduceren. Het is een ware eer en een 
groot genoegen U in deze historische gebouwen te mogen toespreken. 
Wij bevinden ons in een zaal van het oude Begijnhof dat vroeger de 
Infirmerie was maar gelukkig vandaag een feestzaal is geworden.

Prof. Van Raemdonck publiceerde reeds een mooi verhaal over de 
Alumnus 2018 in het Vesalius tijdschrift. Ik zal mij dus beperken tot 
enkele anekdoten.

Ik heb natuurlijk een ‘conflict of interest’ en zou mogelijks vooringeno-
men kunnen zijn. Anderzijds is het wel zo dat ik ‘insider information’ 
bezit en informatie kan verschaffen die Sonja, wegens haar beschei-
denheid, niet zou vermelden. Ik ben uiteraard zeer fier en hoop dat U 
mij zult vervoegen om even terug te blikken op de voorbije 50 jaar.

Uit de FarWest komend en U natuurlijkerwijze in het Nederlands toe-
sprekend zullen wij het gezegde van Guido Gezelle, dat hij 150 jaar 
geleden schreef, indachtig zijn: ‘De vlaamsche tale is wonder zoet, voor 
die heur geen geweld en doet’.

Het jaar 1968 was een zeer belangrijk jaar voor de universiteit, maar 
ook voor ons. Sonja gradueerde immers in dat jaar en werd ook onze 
eerste zoon geboren. Ons verhaal begint echter iets vroeger. In mijn 
eerste doctoraat geneeskunde ging ik naar een samenkomst van ‘Soci-
ale Hulp’ in de kelder van een huis in de Blijde Inkomststraat en ont-
moette een studentin van het tweede jaar geneeskunde. Er ontsprong 
een vonk. Toen we elkaar een jaar later opnieuw ontmoetten startte de 

vonk een vuur en we huwden in 1967. Toen 
we nog student waren en de eindexamens 
deden was het Sonja’s gewoonte om een dag 
voor het examen haar boeken dicht te doen 
en letterlijk ‘a walk in the park’ te maken. Op 
mijn verbazing antwoordde ze ‘als ik het nu 
nog niet vast heb dan zal ik het nooit kennen’. 
Daarenboven, drie weken na de geboorte van 
onze eerste zoon Steven op 23 mei, 1968 
moest Sonja haar eindexamen geneeskunde 
afleggen wat ze deed ‘Magna Cum Laude’. Dit 
terug, kenmerkt zowat haar aanpak.

In 1969 namen wij stappen om verder te stu-
deren in de Verenigde Staten van Amerika. 
Het probleem dat zich natuurlijk stelde was 
het vinden van een positie voor ons beiden. 
Sonja zal U over die perikelen wel een en 
ander vertellen. Het eindresultaat was dat 
Sonja aanvaard werd als assistent in het chi-
rurgisch departement van oftalmologie aan 
Stanford University in California. Dat was 
terug, zoals ze zal uitleggen, niet zo gewoon. 
Na haar opleiding werd haar de positie van 
diensthoofd oftalmologie aan het Veterans 
Administration Hospital aangeboden. Dit is 
een hospitaal dat behoort tot Stanford en 
waar iedereen die legerdienst heeft gedaan 

Dr. Sonja Declercq 
Alumnus 2018

Dr. Eric Denys
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Ze was daarnaast veel jaren actief in de beheerraad van lokale orga-
nisaties van hulpverlening voor de minder-zienden.

Ik hoop U hiermee een beeld geschetst te hebben van Alumna Sonja. Het 
is duidelijk dat zij iemand is die weet wat ze wil, doet wat ze graag doet 
en wat ze onderneemt zeer goed uitvoert. Haar patiënten bleven haar 
trouw en zeer dankbaar wat verklaart waarom Sonja zo lang, tot enkele 
jaren terug, haar beroep bleef uitoefenen. Ik kan U verzekeren dat ze 
ook steeds een ambassadeur geweest is voor haar Alma Mater. Zij hield 
een drukke correspondentie met o.a. Prof. De Somer, Prof. Verstraete en 
Monseigneur Maertens in verband met de het feit dat het Vlaamse KU 
Leuven van 1969 niet officieel erkend werd in de Verenigde Staten. Het 
promoveren van haar Alma Mater bleef een levenslange ambitie.

Sonja, onze Alumna, studeerde aan de meest innovatieve universiteit 
van Europa, de KU Leuven en eindigt haar loopbaan aan de meest 
innovatieve universiteit in de USA, Stanford University. Met deze Alum-
nus erkenning is de cirkel rond.

En dat alles voor iemand die niet van plan was geneeskunde te stude-
ren. Ik laat nu het woord aan de Alumna zelf.

Eric Denys, M.D.
Em. Associate  

Clinical Professor
Neurology

University of California,  
San Francisco, USA

terecht kan voor medische verzorging. Zij was 
toen pas 27 jaar! Wij hadden op dat ogenblik 
echter reeds beslist om terug naar België te 
komen omdat Sonja haar Belgische licentie in 
oftalmologie wou behalen. We belandden dus 
terug in Leuven, met daarna een tijd praktijk 
in Kortrijk waar wij zeer goede herinneringen 
aan overgehouden hebben en waar onze 
tweede zoon geboren werd. Maar de Far 
West bleef in de kijker en wij beslisten terug 
naar de Verenigde Staten te gaan. Sonja had 
immers een ‘standing invitation’ ontvangen 
waarbij Stanford University haar onmiddellijk 
een facultaire benoeming aanbood waar ze, 
naast klinische en chirurgische activiteiten, 
research deed o.a naar het effect van oxidatie 
processen op de retina. In de volgende jaren 
ging Californië door enorme veranderingen. 
Toen wij in 1969 aankwamen telde Califor-
nië 20 miljoen mensen terwijl dat vandaag 
bijna 40 miljoen geworden is. Wij beleefden 
de opkomst van technologie en Silicon Valley. 
Private praktijk nam toe en stelde Sonja in de 
mogelijkheid om ook daar haar chirurgische 
en Laser specialiteit toe te passen terwijl zij 
academisch aan Stanford verbonden bleef, 
medewerkte aan de opleiding van assisten-
ten en studenten geneeskunde adviseerde. 

Vicerector Groep Biomedische Wetenschappen prof. dr. Chris Van Geet Dr. Sonja Declercq en dr.Eric Denys
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Toespraak van Dr. Sonja Declercq
Faculty Club Leuven
5 December 2018

Geachte Professoren, Collegae, Genodigden, Vrienden en Familie.

Eerst en vooral wil ik U zeggen dat ik mij bijzonder vereerd voel dat U 
mij tot Alumna van het jaar verkozen hebt. Ik wil jullie ook bedanken 
voor het vertrouwen dat U in mij stelt want, zoals Prof. Van Raemdonck 
mooi schreef in het tijdschrift Vesalius, zo goed ben ik hier niet bekend. 
Ik wil mij dan ook even voorstellen.

De eerste vraag die men mij altijd stelt is ‘Van waar ben je?’. Ik vermoed 
dat ik jullie zou ontgoochelen mocht ik zeggen van Californië, waar ik 
al meer dan 50 jaar woon. Natuurlijk bedoel je waar ben je vandaan in 
België. Mijn vader was rijksambtenaar en voor zijn beroep hebben wij 
op verschillende plaatsen in het Vlaamse land gewoond. Zo gezien heb 
ik in feite de langste periode in Leuven doorgebracht. 

De tweede vraag die men mij stelt is ‘Voel je je meer Amerikaan of meer 
Belg?’. Mijn antwoord daarop is dat ik een Belgische bril heb waar-

mee ik de Belgen bijzonder goed begrijp maar 
ik heb daarnaast ook een Amerikaanse bril 
waardoor ik ook de Amerikanen best begrijp. 
Gezien ik in de Bay Area nabij San Francisco 
verblijf ken ik de Aziaten en de Latinos ook 
goed. Als dokter ben ik uiteindelijk tot de con-
clusie gekomen dat de menselijke emoties 
universeel dezelfde zijn. 

De derde vraag is ‘Waarom heb jij voor oftal-
mologie gekozen?’. Eigenlijk ben ik toevallig 
dokter geworden. Toen ik opgroeide wilde ik 
diplomatieke wetenschappen studeren. Mijn 
vader, die realist was, zei dat ik als vrouw 
moeilijk een man zou vinden die met mij de 

Dr. Sonja Declercq Prof. dr. Dirk Van Raemdonck
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wereld zou willen rond toeren. En ik wou ook niet als celibatair door 
het leven gaan. Waarom studeer je niet voor dokter zei hij want je bent 
toch een goeie student. Ik was echter toen pas 15 jaar wanneer ik in 
het middelbaar moest beslissen. Nog 10 jaar verder studeren, want 
ik zag mezelf niet als algemeen practicus, leek mij toch wat te lang, 
goede student of niet. Een ander voorstel was dat ik misschien ortho-
dontie zou kunnen studeren. Mijn ouders kenden immers een vrou-
welijke orthodontiste. Dit beroep leek werkelijk heel aantrekkelijk. Je 
deed esthetisch werk, vooral met kinderen; het was precies de perfecte 
keuze voor een vrouw. 

Ik begon mijn studies in Leuven als de enige universiteit die voor mij 
in aanmerking kwam. De eerste drie jaren, toen de kandidaturen 
genoemd, verliepen vlot. De zomer daarop zou ik mij dus inschrijven in 
de dienst tandheelkunde. Ik herinner mij nog dat, toen ik op het secre-
tariaat aankwam, er mij een grote doos overhandigd werd. De secre-
taresse zei mij dat die doos de instrumenten bevatte die ik zou nodig 
hebben gedurende mijn opleiding tandheelkunde. Toen ik de doos op 
mijn kot in de Beriotstraat open deed en al de gebitten en misvormde 
tanden mij aanstaarden, dacht ik, tandheelkunde is wellicht een mooi 
beroep maar is toch niet voor mij weggelegd. ‘s Anderendaags ging ik 
vlug met de doos terug naar het secretariaat en de dame vroeg, wat ga 
je nu doen? Ik wist het echt niet. Eric, die twee jaar verder gezet was in 

geneeskunde, moedigde mij aan omdat hij de 
doctoraatstudies zeer interessant vond en zo 
kwam ik er terecht op het dokters pad. Daarna 
kwam de keuze van specialisatie. Wij hadden 
destijds Professor Buyse voor psychiatrie, die 
met zoveel enthousiasme sprak over de psy-
chosomatiek dat ik overwoog, mede door zijn 
aanmoediging, om psychiatrie te studeren. 
Maar Eric, die toen als assistent in neurolo-
gie reeds meer ervaring had, wees er mij op 
dat veel psychiatrie eigenlijk neurologie was 
en dat ik, met mijn temperament, mij moeilijk 
aan de psychosomatiek zou wennen. Waarom 
dan niet voor oftalmologie kiezen? Die speci-
aliteit bood het voordeel dat het ook chirurgie 
kon insluiten, wat mij bijzonder aantrok. En zo 
belandde ik bij Professor Appelmans als assis-
tent. 

We waren toen nog jong en voelden ons 
klaar om de wereld te verkennen. Ik stelde 
mij daarom kandidaat bij de Belgian American 
Educational Foundation (BAEF), ook destijds 
CRB genoemd, naar President Hoover die de 
‘Commission for Relief in Belgium’ oprichtte na 
de eerste wereldoorlog. Mijn aanvraag werd 
goedgekeurd en ik werd uitgenodigd voor het 
finaal interview in Brussel. De juryleden lieten 
om beurt de kandidaten binnen om hun beslis-
sing kenbaar te maken. Toen het mijn beurt 
was feliciteerde de voorzitter van de jury mij 
en voegde eraan toe dat ik volledig aan de 
criteria beantwoordde. Natuurlijk was ik zeer 
opgetogen. Maar hij ging verder, we hebben 
ook vernomen dat je gehuwd bent en eigenlijk 
moet uw echtgenoot voor je materiële noden 
kunnen instaan. Dus kreeg ik geen geld, geen 
reis, alleen de honorary titel. We lieten ons 
echter niet ontmoedigen and bleven onder-
handelen met verschillende Amerikaanse uni-
versiteiten. We kregen een positief antwoord 
van de universiteit van Stanford waar we in de 
zomer van 1969 aankwamen. We hadden al 
onze bezittingen in twee valiezen gestopt en 
trokken op met onze oudste zoon die een 
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De studie werd een zware opgave want er was 
toen nog geen sprake van een elegant Laser 
instrument zoals wij dat nu kennen. Het Zeiss 
fotocoagulatie toestel dat ik bediende was 
precies een kanon dat ikzelf moest manipule-
ren over de patiënt die in een horizontale posi-
tie lag. Na een aantal maanden werd het ons 
reeds duidelijk hoe uitstekend de resultaten 
waren. Het meest aangetaste oog dat volgens 
het protocol moest behandeld worden werd 
het beste oog en had niet verder gebloed, in 
tegenstelling tot het andere oog dat verdere 
deterioratie vertoonde. Professor Dellaporta 
stuurde mij naar verschillende internationale 
congressen om die klinische doorbraak mee 
te delen en kenbaar te maken in afwachting 
van de publicaties die destijds heel wat tijd in 
beslag namen. We konden namelijk niet alleen 
aantonen dat licht energie, dus fotocoagulatie, 
diabetische retinopathie kon behandelen maar 
die studie vormde ook de grondslag voor wat 
vervolgens evolueerde naar de huidige Laser 
toepassingen in oftalmologie en ook in andere 
specialiteiten. Voor mij persoonlijk betekende 
deze doorbraak een groot succes en een 
belangrijke mijlpaal in mijn loopbaan.

Na een korte onderbreking terug in België en 
de geboorte van onze tweede zoon kreeg ik 
van Stanford een academische benoeming 
en ging ik mij meer toespitsen op de klinische 
maar vooral de chirurgische aspecten in oftal-
mologie.

Graag wil ik nu wat vertellen over mijn persoon-
lijke ervaringen. Gezien ik betrokken was bij de 
opleiding van onze nieuwe assistenten kwam 
ik in contact met een brede waaier van stu-
denten uit verschillende Amerikaanse universi-
teiten. In de Verenigde Staten is het trouwens 
zo dat, wanneer je afgestudeerd bent van een 
medische school, je meestal naar een andere 
universiteit gaat voor verdere specialisatie. 
Zodoende waren de meeste nieuwe assisten-
ten niet afkomstig van Stanford maar wel van 

jaar oud was. We kwamen toe op Stanford met zijn bijzonder mooie 
campus die sommigen onder u waarschijnlijk reeds bezocht hebben. 
De medische school en het hospitaal waren pas 10 jaar oud, gebouwd 
in 1959. 

Ik werd aangenomen als resident/assistent in oftalmologie voor een 
drie jaar opleiding met slechts drie assistenten per jaar (numerus clau-
sus). Het werd mij vlug duidelijk dat ik de enige vrouwelijke assistente 
was op de dienst in grote tegenstelling met Leuven, waar er toen al 
veel vrouwen oftalmologie studeerden. Het was ook zo dat oftalmolo-
gie in Amerika een chirurgische specialiteit was, trouwens oftalmolo-
gie in Stanford behoorde tot het departement van chirurgie. Gezien de 
moderne faciliteiten voelde ik mij precies zoals “Alice in Wonderland”, 
alles was immers zo nieuw. Professor Dellaporta, die het hoofd van 
oftalmologie was, werd aangesproken door het de National Institutes 
of Health (NIH) om als enig centrum aan de westkust een studie te 
doen over de mogelijke toepassing van fotocoagulatie op diabetische 
retinopathie. Op een zekere dag vroeg hij mij of ik zou willen meewer-
ken en ik nam die opdracht aan want de studie leek mij zeer aantrek-
kelijk. Laat mij toe te vertellen aan de jongeren onder u dat diabetes 
destijds moeilijk te contoleren was en onvermijdelijk leidde tot com-
plicaties met netvlies bloedingen en blindheid. Oftalmologen konden 
daarvoor geen therapie aanbiedenen en stonden volledig machteloos. 

Overhandiging bloemen door em. prof. dr. Jaek Jaeken
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andere universiteiten. Wat me opviel was het 
enthousiasme en de lof waarmee ze spraken 
over hun Alma Mater. Iedereen beschreef hun 
universiteit op de meest glorieuze manier, dui-
delijk de reflectie van een echte verbondenheid 
met hun Alma Mater. We denken soms dat de 
Tshirts alleen te maken hebben met het sport 
imago van de universiteit maar in werkelijkheid 
gaat het om een diepere emotionele band. Dat 
merkte ik niet alleen bij studenten van private 
maar ook andere universiteiten. Immers, de 
competitie om aanvaard te worden is soms 
zeer groot maar van zodra je door de univer-
siteit verwelkomd wordt voel je reeds dat je 
tot hun Alumni kring behoort. Eens afgestu-
deerd kan je beroep doen op het netwerk van 
de Alumni om er raad te vragen of een positie 
te verwerven. Later, bij een succesvolle loop-
baan, is het niet ongewoon dat de Alma Mater 
genereus beloond wordt met een schenking of 
een legaat. Een echte win-win! 

Het is dit gevoel van samenhorigheid dat ik 

graag aan onze jonge studenten zou willen overdragen, want “It feels 
good to belong to a winning team”. Denk maar even terug aan het 
veralgemeend enthousiasme wanneer de Rode Duivels aan het winnen 
waren in de World Cup. 

Het gevoel van club mentaliteit hoeft zich echter niet te beperken tot de 
sportwereld maar kan zich eveneens uiten op intellectueel vlak. Stan-
ford werd trouwens grotendeels ‘Stanford’ dank zij de Alumni. 

Hierbij belicht ik nog een ander aspect van mijn ervaringen. Het ver-
baasde mij dat de eerstejaars-assistenten bitter weinig of niets afwisten 
van oftalmologie. Verder bleek het dat zij evenmin iets wisten over neus-, 
keel- en oorziekten, dermatologie noch psychiatrie. Blijkbaar maakte dit 
geen deel uit van het medical school curriculum, zelfs niet bij top univer-
siteiten. Ik had nooit verder nagedacht over mijn eigen geneeskundige 
opleiding aan KU Leuven, maar nu ik kon vergelijken, werd het mij dui-
delijk dat mijn basisopleiding volledig in competitie kon treden met de 
Amerikaanse top universiteiten en die zelfs overtreffen. Vanaf dan sprak 
ik eveneens met veel lof over mijn Alma Mater, een universiteit die terug-
gaat tot de Middeleeuwen, gestart in 1425 met Luminaria zoals Vesa-
lius, Erasmus en Mercator! Ik opende een wereld die zij absoluut niet 
kenden. Daarop maakte ik de bedenking dat Belgen zeer nederig zijn en 
te bescheiden. Het is niet omdat je nederig bent dat je niet fier kan zijn, 

Overhandiging prijs door em. prof. dr. Chris Geens
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waarde die je niet kunt kopen; het behoort 
precies tot ons “genetisch patrimonium”. Tra-
ditie heeft trouwens iets magisch. Waarom 
gaan Amerikaanse studenten aan Oxford en 
Cambridge studeren? Duidelijk met de hunker 
naar eeuwenoude, gevestigde waarden en 
een stuk ceremonie. 

Poëtisch bekeken wil ik onze Alma Mater ver-
gelijken met een Franse wijn Château die een 
‘Grand Cru’ produceert. Wat biedt een derge-
lijk Château aan: traditie, kennis en terroir. 

‘Traditie’, dat bezit onze Alma Mater sinds 
1425.

‘Kennis’ is er eveneens want KU Leuven staat 
uitstekend aangeschreven op wereldvlak. Ik 
weet ook dat U allen, hier in deze aula, star 
performers bent in uw eigen discipline en daar-
naast een bijzonder brede en diverse interes-
sesfeer hebben. Hier vind ik echte renaissance 
mensen wat niet zo vanzelfsprekend is aan de 
andere kant van de oceaan. 

De ‘Terroir’, die ligt hier in Leuven, zijn oude, 
historische stenen, het begijnhof, het Vesalius 
auditorium dat recent in eer werd hersteld. 

Daarom kan KU Leuven ieder jaar honder-
den ‘Grand Cru’ Alumni produceren. Daarop 
kunnen wij allen fier gaan.

On this happy note, wil ik Prof. Geens en het 
organisatorisch comité van harte bedanken 
om deze gezellige avond mogelijk te maken en 
dank ik U allen voor Uw aanwezigheid.

Sonja Declercq, M.D.
Em. Clinical Associate Professor

Oftalmologie
Stanford University, California, USA

fier zijn op de universiteit waar je gestudeerd hebt, fier zijn op de verwe-
zenlijkingen van je Alumni. Wellicht voelen we ons fier maar kunnen we 
het niet voldoende verwoorden.

Recent las ik dat de KU Leuven voor de derde maal door Reuters, een 
onafhankelijke organisatie, werd uitgeroepen tot de meest innovatieve 
universiteit van Europa. Prof. Marc Decramer vermeldde nog recent 
dat dergelijk nieuws niet eens de voorpagina van de dagbladen haalde. 
Dan vraag ik mij af waar de journalisten blijven die hier in Leuven gestu-
deerd hebben?

Ik wil ook even uitweiden over het begrip internationalisering, dan vooral 
met betrekking op de KU Leuven. Internationale aanwezigheid is duide-
lijk een noodzaak. Ik ben er van overtuigd dat rector Sels en vicerector 
Lievens, die momenteel in het buitenland verblijven, een strategisch 
plan bedacht hebben met het oog op een win-win resultaat. Vandaag 
zijn universiteiten niet alleen academische maar eveneens financiële 
instellingen die optimaal beheerd moeten worden. Om even een finan-
cieel voorbeeld te geven: momenteel vraagt Stanford $ 51.000 per jaar 
tuitie aan zijn undergraduate studenten en dat bedrag verhoogt nog 
wanneer je een graduate degree wilt behalen. In vergelijking daarmee 
is het inschrijvingsgeld aan Leuven en andere Europese universiteiten 
enorm sociaal gericht maar laat ons niet vergeten dat dit gesubsidieerd 
wordt door de belasting betalende gemeenschap.

Een ander facet van internationalisering bestaat uit het beschermen 
van patenten, zeker voor een innovatieve universiteit zoals KU Leuven. 
Stanford beschikt daarom over een contingent advocaten om zijn 
patenten te beschermen.

Even belangrijk bij internationalisering is Public Relations en daarin zijn 
Stanford en andere Amerikaanse universiteiten terug ongeëvenaard. 
Trouwens, iedereen in business beseft het belang van de “Name”, de 
‘Brand Identity’. We mogen niet vergeten dat sommige van onze Belgi-
sche buurlanden er niet voor terugdeinzen om zelf hun eigen universi-
teiten tot de beste van de wereld uit te roepen.

In verband met de internationalisering en uitstraling van de universiteit 
wil ik de unieke inzet van Prof. Geens vermelden. Voor veel jaren kende 
ik hem als de spreekbuis van ALFAGEN maar duidelijk eveneens als de 
persoon die aan PR doet. Daarin kunnen en moeten alle Alumni Prof. 
Geens steunen.

Ten slotte, wat men in Vlaanderen misschien vanzelfsprekend vindt is 
Traditie, wat veel andere universiteiten niet bezitten. Traditie is een meer-

30



In de rand van ALFAGEN

Academisch Centrum  
Huisartsgeneeskunde  
viert 50-jarig jubileum

Zeer boeiend was de blik naar de toekomst. 
De nieuwe Burgemeester van Leuven kaderde 
het toekomstige zorglandschap in Leuven en 
stelde dat de huisarts in de stad en het ACHG 
als kenniscentrum een boeiende rol te spelen 
hebben in de uitdagingen waar we als samen-
leving voor staan. 

Op 15 december 2018 werd er gefeest in de promotiezaal van de Hallen 
voor het 50-jarig bestaan van het Academisch Centrum Huisartsge-
neeskunde KU Leuven. Inderdaad, tijdens het woelige jaar 1968 werd in 
Leuven, na Edinburgh en Utrecht, een hoogleraar huisartsgeneeskunde 
benoemd: Prof Raoul Boelaert. Deze benoeming werd mogelijk gemaakt 
door de drijvende kracht van Prof Josué Vandenbroucke, diensthoofd 
inwendige geneeskunde (Zijn zoon minister van Staat Prof Frank Van-
denboucke was op de viering aanwezig). Hij had drie jaar eerder al 
aanzet gegeven tot de oprichting van de Wetenschappelijke Vereniging 
van Vlaamse Huisartsen, vanuit de overtuiging dat de functie van huisarts 
onmisbaar is in de gezondheidszorg. Hij was de mening toegedaan dat 
de huisarts degelijk moest opgeleid worden. Prof Van Orshoven was de 
eerste voorzitter en werd kort nadien ook in Leuven benoemd. Bij de aan-
stelling in 1988 van prof Heyrman kwam er naast onderwijs ook onder-
zoek bij. Nu 20 jaar en 40 doctoraten verder, blijft het ACHG een centrum 
waar de klinische praktijk (onder andere de Universitaire Groepspraktijk 
in de Blijde Inkomststraat), onderwijs en onderzoek eclectisch met elkaar 
verbonden zijn. De ene functie inspireert en bekrachtigt de andere. Het 
ACHG heeft bij deze ontwikkeling steeds in nauwe voeling gestaan met 
wat op het Europees en wereldvlak gebeurde. En was er vaak een kern-
speler zoals bij de oprichting van Euract waarvan het secretariaat meer 
dan 20 jaar in Leuven gevestigd was. 

Rector L. Sels aan het woord

Prof. W. Robberecht, CEO UZ Gasthuisberg, licht zijn methaangas toe
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H  art van het gezondheidssysteem versterken
U itstekende zorgkwaliteit en performantie 

realiseren
I nkomen verwerven op basis van efficiënte 

financieringsmechanismen
S ensitiviteit voor diversiteit ontwikkelen (“glo-

calisering”)
A anbod en (wo)manpower waarborgen
R ol van de patiënten ondersteunen en ont-

wikkelen
T oegankelijke en laagdrempelige zorg verze-

keren
S amenwerking met andere zorgverleners 

uitbouwen en waarmaken
E health omarmen
N ieuwe technologieën en innovatie integreren.

De heer Jo De Cock van het RIZIV wijst de weg

De genodigden tijdens de toespraak van de nieuwe burgemeester van Leuven de heer Mo Ridouani

Prof. B. Aertgeerts, Diensthoofd ACHG KU Leuven

Rector Sels van de KU Leuven verwoordde hoe het ACHG binnen de 
universitaire structuur een onvervangbare rol heeft in het integreren van 
onderwijs en onderzoek, in het verbinding maken met het ziekenhuis 
en de ontwikkeling van kennis waarbij eenieder zijn eigen unieke rol 
kan spelen en ontwikkelen. De nieuwe CEO van Gasthuisberg Prof W 
Robberecht schetste een duurzaam en waardecreërend gezondheids-
zorgsysteem aan de hand van de structuurformule van methaangas 
(CH4).

Het koolstofatoom, de patiënt, staat daarin centraal verbonden met de 
overheid, de sector, de private partners en de kenniscentra. Daarin ziet 
hij een driespan: de universiteit, het universitair ziekenhuis en het ACHG. 
Ook hij benadrukte hoe de kennis en insteek van het ACHG sàmen met 
het UZ en de universiteit, een sterk team is om die veranderende toe-
komst mee vorm te geven. Deze gedachtengang werd ook ontwikkeld 
door Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV. Na zijn schets 
van de aan gang zijnde evolutie binnen het RIZIV, onderbouwd en onder-
steund door internationale evoluties als de recente verklaring van Astana, 
40 jaar na Alma Ata, beklemtoonde hij dat de huisarts binnen de gezond-
heidszorg onmisbaar is en niet zal vervangen worden door artificiele intel-
ligentie of andere evoluties. 

Hij gaf de tien letters van in het woord ‘Huisartsen’ een zeer originele 
invulling, waarin elementen vervlochten zitten die door alle sprekers aan 
bod kwamen 
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Bert Aertgeerts sprak over het ACHG en de 
toekomst. Hij begon met een metafoor voor 
de gezondheidszorg. Een groot orkest dat 
speelde voor veel mensen in een mooie con-
certzaal. Geen verschillen tussen de eerste, 
tweede en derde lijn maar een samenspel 
van muzikanten die zich allemaal richten 
op dezelfde partituur. Af en toe een valse 
noot kan geen kwaad zolang al deze muzi-
kanten maar het beste van zichzelf geven 
om de mensen in de zaal (onze bevolking) 
mooie muziek te laten horen. Elke discipline 
krijgt een plaats in het orkest en via enkele 
voorbeelden, niet in het minste ondersteund 
door heel wat wetenschappelijke publica-
ties, werd de plaats van de dirigent toebe-
deeld aan de huisarts. De metafoor behoeft 
wel nog wat schaafwerk, maar het schetst 
wel een beeld van een nieuwe kijk naar onze 
gezondheidszorg. Aertgeerts gaf daarna ook 
heel wat voorbeelden waar het ACHG een 
bijdrage heeft geleverd en in de toekomst 
zal leveren om een geïntegreerde inclusieve 
(voor iedereen) zorg mogelijk te maken. 
Dit baseerde hij op zes pijlers (patiënt- 
gericht, populatie gebaseerd, proactief, evi- 
dence-based, technologie gedreven en trans- 
disciplinair. 

Het was boeiend om vast te stellen dat de 
sprekers, onafhankelijk van elkaar en ieder 
vanuit zijn eigen perspectief, een congruente 
boodschap gaven: huisartsgeneeskunde is 
onmisbaar en kan zich, in samenspan met 
andere geledingen van de gezondheidszorg 
en de samenleving, ontwikkelen tot een boei-
end vak. Wat een huisarts tijdens de feeste-
lijke receptie deed zeggen: “Ik ben fier huis-
arts te zijn”.

De Lepeleire J, Aertgeerts B, Buffels J 

Prof.Fons Van Orshoven kon, 50 jaar nadat hij meebouwde aan het Academisch Centrum, de viering meemaken 
begeleid door één van zijn dochters.

Vlnr Prof J Fevery, gewezen decaan, Prof J Craenen huisarts ACHG, Prof Chris Geens, Huisarts en ALFAGEN erevoorzitter
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in memoriam

Jan De Groote, de leuvense faculteit, 
de universitaire ziekenhuizen en  
de gastroenterologie in Vlaanderen

gastro-enterologen, internisten, chirurgen, 
radiologen, pathologen, pediaters.... waarbij 
collegialiteit en convivialiteit belangrijk zijn. Hij 
is jaren lang secretaris en stuwende kracht 
geweest van de VVGE.

Professor Dr. Jan Fevery

Jan De Groote, geboren op 2 april 1925, is overleden op 12 augus-
tus 2018. Een vorig In Memoriam, overgenomen uit Journal of Hepa-
tology, heeft zijn rol belicht in de European Association for the Study 
of the Liver (EASL), maar Jan heeft ook veel betekend voor de locale 
gastroenterologie gemeenschap.

In Leuven werd hij benoemd tot kliniekhoofd en heeft hij het laborato-
rium Hepatologie opgericht in 1959, met Karel Heirwegh als biochemi-
sche medewerker. Verschillende gastroenterologen en klinisch-biolo-
gen hebben in dit laboratorium hun doctoraatswerk uitgevoerd. Samen 
met zijn leeftijdsgenoot Marc Verstraete was hij een gewaardeerd les-
gever in de Propedeutica en in de Laboratoriumonderzoeken. Jaren 
heeft hij ook Begrippen van Geneeskunde onderwezen in de School 
voor Verpleging.

Hij werd verantwoordelijke voor de stages in de samenwerkende zie-
kenhuizen over Vlaanderen, de zogenaamde complementaire regionale 
medische centra (CREMEC), en als stagedecaan ging hij regelmatig 
op bezoek in die ziekenhuizen om raad te geven over een didactische 
aanpak. Prof Paul Rutgeerts heeft later die taak van hem overgenomen. 
Vanuit die aandacht voor didactiek en praktisch bed-side onderricht is 
bij zijn emeritaat de Prijs Jan De Groote opgericht door de CREMEC 
centra. Deze prijs beloont de stagiair(e) die uitblinkt in practische kennis 
en in patiënt-gerichtheid en met een uitmuntende houding in commu-
nicatie en wil op dergelijke manier de essentiële waarde beklemtonen 
van een efficiënte en empathische benadering bij het verstrekken van 
de medische zorg (“sociaalvaardig, leergierig, professioneel en bena-
derbaar”). 

Jan was medeoprichter van de Vlaamse Vereniging voor Gastroentero-
logie (VVGE) in 1954. Deze groep specialisten had zich tot doel gesteld 
de kennis van maag-, darm- en leveraandoeningen te bevorderen en 
te verspreiden door het organiseren van voordrachten en symposia in 
het Nederlands, en dit in een periode waar nog veel gedomineerd werd 
door franstaligen. De vereniging werd ook een ontmoetingsforum voor 

Professor Dr. Jan De Groote
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Coördinatie: Vereniging van de Alumni van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven

Campus GHB ON2, Herestraat 49 bus 400, 3000 Leuven

Tel. +32 16 33 06 11

Verantwoordelijke uitgever: Ann Cornelis, ON2 – Campus Gasthuisberg 

Herestraat 49 bus 400 – 3000 Leuven

ALFAGEN
vereniging van ALumni  

van de FAculteit GENeeskunde

ON2 – 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 2019:  € 50

Steunend lid: € 150

Afgestudeerd vóór 1978:  € 35

Afgestudeerd in 2016, 2017 of 2018:  € 30

Laatste fase basisopleiding arts:  GRATIS

Laatste fase BMW:  GRATIS

Werkzaam in een ontwikkelingsland:  GRATIS

Uw bijdrage voor het lidmaatschap 2019 is welkom op  
rekening van 'ALFAGEN vzw' met vermelding van 'LIDGELD 2019' en uw MD-NUMMER 
IBAN: BE37 4310 2075 4128 en BIC: KREDBEBB

Ontwikkelingshulp geneesheren en apothekers 
Alumni Leuven 
ON2 - 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

Lidmaatschap  
2019!


