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Voorwoord

5

90 jaar oud is onze Leuvense universiteit nu. Wie gaat al die kaarsjes uitblazen? Nog een decennium en we halen de 600 jaar. Dat wordt pas echt
een feest. Maar intussen moet er gewerkt worden. De Alumni hebben
immers een belangrijke taak te
vervullen voor hun universiteit
maar ook voor de samenleving. Van hen verwachten wij
dat zij onze opleiding daadwerkelijk mee ondersteunen,
advies en commentaar geven, maar ook actief deelnemen aan stages en vervolgopleidingen. Al wie in Leuven
de opleiding volgde en nu op
het terrein staat, is goed geplaatst om inhoud en vorm
ervan mee aan te sturen en te
vervolmaken.

Het blijft evenwel hierbij niet.
Alumni van onze
faculteit moeten
veel meer wegen
op het gezondheidszorgbeleid
in dit land. Meer
dan 50 procent van
de Vlaamse artsen
haalde in Leuven zijn
of haar diploma. Aan
ons dus om ook mee
beleidsondersteunend te
een voorbeeld van hoe wij
werken. De Therapiedag is
samen een moeilijke materie
kunnen aanbrengen en verder
uitwerken. Dat er onder onze Alumni veel collegae zijn die deze maatschappelijke taak hebben opgenomen, mag uit onze nieuwe reeks 'Gesprekken met
emeriti' blijken.
Natuurlijk blijven wij veel aandacht hebben voor de jonge collegae uit Medica,
Biomedische Wetenschappen, Ziekenhuiswetenschappen, assistentenvereniging en andere organisaties. ALFAGEN wil graag de diverse initiatieven steunen om zo voor betere aansluiting te zorgen en de toekomst te verzekeren.
Samen hebben wij nog een hoop te doen.
Heel veel leesgenot. Uw commentaren ontvangen wij natuurlijk graag.
Em. prof. dr. C. Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Editoriaal
Een stage en/of carrière in de gezondheidszorg in Brussel
Wat houdt Vlaamse studenten tegen?
Het verhaal
Brussel, de hoofdstad van Vlaanderen, van België, van Europa en van nog zo
veel meer, biedt een vlotte toegang tot ‘de wereld’ dankzij haar ruime multiculturele status, de centrale ligging binnen de westerse wereld en het herbergen
van de hoofdzetel van talloze bedrijven, instellingen en politieke organisaties.
Kortom, wie de wereld in wil, passeert best even langs Brussel. Zoals elk voordeel ook zijn nadeel heeft, kent Brussel echter ook alle problemen van een moderne grootstad. Maar indien de wereld, zoals men zegt, ook ‘ons dorp’ is, zo is
Brussel, gezien op de wereldkaart, niet meer dan een kleine provinciestad. De
gezondheids- en welzijnszorg in Brussel, hoe complex ook, heeft niet de allure
van een grote wereldstad, maar eerder die van de andere grotere Vlaamse steden. Kortom, binnen de gezondheidszorg werken in Brussel, in welke functie
dan ook, blijft nog steeds een beheersbare job, niet ver van huis.
Kandidaten die als arts, verpleegkundige, kinesist of in een andere gezondheidsfunctie naar onze hoofdstad willen trekken voor hun opleiding of om een
verdere carrière uit te bouwen, weten natuurlijk dat hier een grote nood is aan
Nederlandstalige gezondheidszorg- en welzijnswerkers en dat zij dus nooit
zonder werk dreigen te vallen.

Waarom het wel wagen?
De uitdagingen in Brussel zijn groot. Studenten die daar hun humaniora volgden, hebben zonder meer een voorsprong op hun collegae uit de provincies.
Het niveau van wetenschappelijke kennis verschilt waarschijnlijk niet, want
in sommige provincies halen de kandidaten zelfs hogere slaagcijfers dan de
studenten uit de hoofdstad. Maar het contextuele aanbod, gaande van het
politieke over het internationale, het interculturele en het filosofische heeft
duidelijk een zeer grote invloed op de ontwikkeling van jonge mensen in onze
internationale grootstad.
En waarom zou dit bij de universitaire en de verdere professionele opleiding
ook niet een belangrijke factor zijn?
124
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Laat ons de KU Leuven als voorbeeld nemen. Pessimisten en cynici voorspelden een halve eeuw geleden dat deze instelling zou verworden tot een hogeschool van het Hageland. Desalniettemin is de KU Leuven intussen duidelijk
de belangrijkste universiteit van Vlaanderen geworden, ligt zij in de hoofdstad
van Brabant en is de verdere uitgroei naar een van de topuniversiteiten van
Europa geen droom meer. Over de komende en noodzakelijke verankering met
Brussel, de eeuwenoude stadsrivaal van Leuven, is al veel nagedacht en gepraat, maar de concrete realisaties die laten nog op zich wachten. Het is een
feit dat de associatie met de hogeschool, en meer bepaald de KU Brussel, voor
een stevig platform heeft gezorgd en zo de Vlaamse intellectuele aanwezigheid in Brussel mee bevordert. Maar de KU Leuven zal meer en waarschijnlijk
makkelijker aan internationale uitstraling winnen wanneer zij in de hoofdstad
ook meer zichtbaar aanwezig is. Om dit verder te realiseren, hebben wij natuurlijk een meer duidelijke visie en missie nodig vanwege de moederuniversiteit waardoor onze studenten, assistenten en andere kandidaten zich gesteund voelen wanneer zij hun verdere opleiding of carrière in Brussel wensen
uit te bouwen.

Wie helpt daarbij?
Er is jarenlang weinig concrete aandacht geweest voor de mobilisatie van jonge afgestudeerden, in een van de vele opleidingen van de biomedische richtingen, voor een specifieke verdere opleiding en carrière in de Vlaamse hoofdstad.
Gelukkig is hier de laatste decennia duidelijk verandering in gekomen. Alle eer
komt toe aan enkele Vlaamse collegae die al jaar en dag onverdroten vechten
voor deze kwestie. Zowel vanuit bepaalde ziekenhuizen, als binnen artsenorganisaties, politieke instellingen en groeperingen, bleven een aantal gedreven
denkers en activisten de Vlaamse aanwezigheid binnen de Brusselse gezondheidszorg bepleiten.

De stages
De huidige dringende nood aan stageplaatsen voor studenten geneeskunde
heeft zeker de aandacht op deze problematiek toegespitst. De stagewerkgroep van de Faculteit Geneeskunde heeft meer dan een tandje bijgestoken
om het slechts deels ontgonnen Brusselse ‘oefenterrein’ onder de aandacht
te brengen. De meerwaarde als opleidingsplaats voor studenten en assistenten werd duidelijk gemaakt. Men kan hier immers op zeer korte tijd een
of meerdere talen bijleren. Contacten met de multiculturele bevolking, maar
ook met de even diverse collegae en andere gezondheidswerkers, vormen een
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echte verrijking. Via deze samenwerking ontdekt men ook snelle pistes naar
buitenlandse opleidingsplaatsen en werksites voor de verdere ontplooiing van
gewenste deskundigheid.

Ankerpunten
Er bestaat maar één ‘Huis voor Gezondheid’ en wat voor een. Ook hier is de
Leuvense inspiratie niet ver te zoeken en de meewerkende ziekenhuizen en
de eerstelijnorganisaties vormen samen met dit uniek ‘Huis’ een prachtig en
machtig platform vanwaar onze ‘Brussel-kandidaten’ aan de slag kunnen.
Concreet zet onze stageorganisatie vanuit Leuven elkeen goed op weg, terwijl
de opvang in de hoofdstad door diverse instanties goed wordt geregeld.
Er bestaan allerlei organisaties en evenementen die onze Vlamingen, nietBrusselaars of niet-Brabanders van hun koudwatervrees voor de hoofdstad
kunnen afhelpen.

Brussel, allen daarheen
Ontdek uzelf, begin bij de wereld, de wereld begint in Brussel, vlak aan uw achterdeur, zo simpel liggen de zaken. Momenteel doen de KU Leuven, en zeker
de Faculteit Geneeskunde met haar stagewerkgroep, het HvG en diverse Brusselse instanties grote inspanningen om de kwaliteit van de gezondheidszorg
in Brussel verder op te bouwen.
Maar er is meer nodig. Wij denken hierbij vooral aan onze Alumni in en rondom
Brussel die ons waarschijnlijk kunnen helpen om het leven voor onze studenten,
stagiaires, assistenten en jonge artsen nog aangenamer te maken. ALFAGEN
doet dus samen met de Faculteit Geneeskunde beroep op al onze Leuvense
Brusselaars en Alumni van diverse faculteiten om initiatieven te nemen en
steun te bieden aan alle Alumni van de KU Leuven die in Brussel verder aan carrière of opleiding willen werken. Dit kan gaan om huisvesting, sociale en culturele begeleiding, opvang van kinderen, gebruik van diverse netwerken en andere
initiatieven. Kortom, Leuven en Brussel laten elkaar niet los, en onze Alumni
vormen hierbij belangrijke schakels van deze ketting die beide samenhouden.
Allen daarheen dus, en Brussel en de Leuvense Alumni zullen het zich niet
beklagen.
Em. prof. dr. C. Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Nieuws van ALFAGEN
Ledendag (9 mei 2015)
De ALFAGEN-ledendag is sinds enkele jaren een van de
gezelligste momenten van onze jaarwerking en dit jaar
was dat niet anders.

Dr. Ann Cornelis ,
vicevoorzitster ALFAGEN

Het bijzonderste punt van het statutaire gedeelte was de wissel van het penningmeesterschap. Na zeer vele jaren van nauwgezette opvolging van de financiële situatie van ALFAGEN, geeft em. prof. dr. Missotten de fakkel door.
Maar natuurlijk was ‘de prof’, zoals onze personeelsleden hem gemeenzaam
noemen, veel meer dan penningmeester, hij was eigenlijk ALFAGEN.
Wij bestuursleden waren zeer dankbaar dat wij zijn spoor mochten volgen en
‘zijn Anatomisch Theater’ is de mooie resultante van jarenlange visie, inzet en
onvoorstelbare werkkracht.
En vermits alle belangrijke organisaties op het juiste moment de juiste mensen vinden, kregen wij met de komst van prof. dr. Dirk Van Raemdonck een
zeer waardevolle opvolger.
Dit alles hebben wij dan ook uitgebreid gevierd in ‘ons’ Anatomisch Theater,
met dank aan collega dr. Ann Cornelis, plaatsvervangend voorzitter, die voor
het welkomstwoord zorgde en de teugels van de regie strak in handen hield.
Heel veel dank gaat uit naar em. prof. dr. Jacques Gruwez, die onmiddellijk de
uitnodiging heeft aanvaard om de openingsrede te houden. Hij is een goede
vriend van de afscheidnemende penningmeester en ik weet niet wie van beiden hij nu het beste kent, de ex-penningmeester of Jan Yperman, zijn vertrouwde stadgenoot. De toehoorders kunnen dit waarschijnlijk uitmaken.
Over dit alles en nog veel meer gaan de volgende bijdragen en natuurlijk mag
het neusje van de zalm, de laudatio van em. prof. dr. Omer Steeno voor professor Luc Missotten, niet ontbreken.
Em. prof. dr. C. Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Ledendag 2015: toespraak em. prof. dr. Gruwez
Jan Yperman (Theatrum Anatomicum te Leuven, 9 mei 2015)
Mevrouw de ondervoorzitter,
Professor en Mevrouw Missotten,
Geachte toehoorders,
Collega’s,
I
Onze voorzitter, collega Geens (die wij het beste
toewensen) heeft mij gevraagd om, bij de afronding
van het Vesaliusjaar, een korte toespraak te houden
over een andere verdienstelijke historische figuur,
met name Jan Yperman, en tevens een woord over
professor Missotten hieraan toe te voegen.

Em. prof. dr. Jacques Gruwez

Wat het herinneringsjaar betreft aan een reus in onze medische geschiedenis:
de arts, de wetenschapper, de anatomicus Andreas Vesalius, is het mijn mening dat de initiatieven van de Alumni en hun stuurlui, de universiteit, de stad
en de media erin geslaagd zijn om het aureool, dat hij onbetwistbaar verdient,
op eclatante manier bij te werken.
II
Het is bovendien de gelegenheid om dit prachtige gebouw, dit Theatrum
Anatomicum, in ere te herstellen, aan zijn functionaliteit te herinneren, en het
op een ereplaats te laten figureren in de lijst van de Theatra Anatomica, met
name op de vijfde plaats!
De deus ex machina van deze realisatie is prof. dr. Luc Missotten. Luc Missotten
is een bekende figuur. Ontsproten uit een oftalmologische familie (vader en
broer) uit Hasselt, dus Limburger. Luc Missotten heeft nog steeds een ‘contentieux’ met de West-Vlamingen: hij heeft namelijk een van West-Vlaanderens
mooiste studentinnen weggekaapt, die behoorde tot de ‘Bende Bossuut’, een
geheime West-Vlaamse studentengenootschap van de Vandeputtes, ook uit
Izegem.
Ik heb hem steeds beschouwd als een zeer vriendelijk, dienstbaar collega, steeds
bereid om onze progressief toenemende oogpathologie te corrigeren, waarbij
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dan steeds wat scherpe, ironische
humor aan te pas kwam.
Deze ironische karakteristiek is
ook voortdurend tevoorschijn gekomen in zijn Si non è vero’s in
het tijdschrift A.Vesalius van de
Alumni.
Maar als men de indruk weerProfessor en Mevrouw Missotten en Leo Peeters onder het
geeft die hij bij zijn leerlingen na- goedkeurend oog van ALFAGEN-secretaris em. prof. dr. J. Jaeken
liet, komt men in een heel hoge
categorie terecht: "Superintelligent, een zeer goed oftalmoloog in alle domeinen van het specialisme, geliefd diensthoofd en opleider, een talrijke schare
assistenten, muziekliefhebber, zeiler (hij heeft een optrekje aan de westelijke
West-Vlaamse kust) en zoals we goed weten sinds zijn emeritaat zeer actief
in de alumnivereniging en in het ‘Brailleproductiecentrum’."
Dit is, in één adem, wat men een luxueus visitekaartje noemt!
Het is die Deus ex Machina die dit Theatrum Anatomicum van onder het stof
gehaald heeft en het, met de medewerking van zijn stamgenoten en een of
meerdere kompanen, aan zijn oorspronkelijke activiteit en aan de universiteit
en de stad terugbezorgd heeft.
De ‘oorspronkelijke activiteit’ was het doceren van de anatomie via dissectie,
zoals in 1493, met de professor op een spreekgestoelte en de ‘snijders’, die
de dissectie uitvoerden. ‘Lessen van Anatomie’ inspireerden beeldende kunstenaars, zoals hier de ‘Anatomieles van Dr. Tulp door Rembrandt’. Weinigen weten dat er ook een ‘Antwerpse les van Anatomie’ van het penseel van
Hubert Sporckmans bestaat (± 1650). Beste Luc, wij zijn u in ieder geval zeer
dankbaar!
Nu over Jan Yperman. In de eerste plaats bedank ik professor Paul Broos, mijn
opvolger in de Chirurgie, een van onze encyclopedische kenners van de geschiedenis van de heelkunde, een van onze meest prolifere schrijvers van boeken over de chirurgische (en medische) geschiedenis, die mij een aantal dia’s
over Jan Yperman ter beschikking stelde.
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Tekening door Campuskrant-cartoonist Joris Snaet

Reflecterend over Jan Yperman stelde ik vast een drietal eigenschappen gemeen te hebben met Jan Yperman: (1) we zijn beiden in Ieper geboren, (2) hebben beiden de chirurgie bedreven en (3) publiceerden beiden over chirurgie!
Ieper is een mooie stad met schitterende gebouwen: de markt met de Lakenhalle en de Kathedraal Sint-Martinus erachter, een van de karakteristieken is
het grote aantal huizen gebouwd met de West-Vlaamse gele baksteen. Op
een mooie luchtfoto werd met gele pijltjes aangewezen waar ikzelf woonde (in
de Boterstraat) en waar Jan Yperman gewerkt en gewoond heeft (in de Rijselstraat: Belle Godshuis en het huis ernaast).
In 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog, was Ieper niet zo mooi: het
was met de grond gelijkgemaakt (een gele pijl toont waar mijn grootvaders
huis gestaan had).
De stad werd nauwkeurig opnieuw opgebouwd en naast de oorspronkelijke gebouwen kwamen enkele nieuwe merkwaardige gebouwen en structuren erbij,
zoals het Engelse memoriaal, de Menenpoort, waar de welbekende ‘Last Post’
iedere avond geblazen wordt. Ook de held uit Consciences ‘De Leeuw van
Vlaanderen’, met name Robrecht van Bethune (zoon van de toenmalige graaf
Gwijde van Dampierre) ligt in de Sint-Maartenskathedraal begraven.
Jan Yperman leefde waarschijnlijk van 1295 tot 1361, maar de data zijn niet
zeker en variëren nogal. Hij werkte als chirurgijn en kende vanzelfsprekend de
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gebruikelijke talen van zijn streek: Vlaams, Frans, Picardisch, maar ook de taal
van de eruditie: Latijn.
Hij is zeer waarschijnlijk in de leer gegaan bij Lanfranci (uit Milaan weggegaan
omwille van de politieke toestand aldaar en die inderdaad in Parijs doceerde).
Hij was tevens de legerarts bij de Ieperse militie die tussen 1312 en 1324 medestreed tegen de Graaf van Vlaanderen en de Gentenaren.
Zijn grote verdiensten zijn zijn handschriften: de Cyrurgia (tweede decennium
van de veertiende eeuw) en de Medicinia. Hij schreef die voor zijn zoon die
chirurgijn wenste te worden, maar geen Latijn kende. Bijzonder was dat ze
in het ‘Nederlands’, en niet in het Latijn opgesteld waren. In zijn Cyrurgia besprak hij voor die tijd gedurfde ingrepen, zoals de trepanatie, het behandelen
van hazenlippen, bloedstelpen door torsie en ligatuur en niet door cauterisatie;
verschroeiing.
Verder extractie van pijlen en pijlverwondingen en vooral ook een ‘moderne’
behandeling van wonden door zorgvuldige reiniging, haartjes wegscheren en
hechting, en dus niet meer de heling ‘per secundam’ na obligate verettering in
de wonde. Zelfs voor de behandeling van abdominale verwondingen deinsde
Yperman niet terug: dikkedarmletsels werden gehecht, maar dunnedarmletsels werden als onbehandelbaar beschouwd.
Jan Yperman was, dankzij zijn talenkennis, zeer belezen en had op die manier
toegang tot de werken van de ‘grote meesters’.
Het hospitaal waar hij in Ieper werkzaam was, het ‘Belle Godshuis’, bestaat
nog steeds in de Rijselstraat in Ieper en draagt een gedenkplaat naast het
opschrift: "Roemrijke gedachtenis van de befaamde geneesheer en vermaarde
Ieperling Johan Yperman. Hij legde de grondslag der Heelkunde en was werkzaam in Belle Godshuis. Hij woonde in het huis hiernaast".
Van zijn ‘Cyrurgie’ bestaan nog vier exemplaren:
• in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel: het in 1818 door Ch. Van Hulthem, een
Gents bibliothecaris, in Londen gekochte exemplaar (veertiende eeuw). Het
werd uitvoerig bestudeerd en heruitgegeven door prof. dr. E. C. van Leersum
te Leiden in 1912;
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• een tweede exemplaar in het St. John’s College in Cambridge: manuscript uit
de vijftiende eeuw, door dr. J. Carolus in 1854 beschreven;
• Het exemplaar van het British Museum: met afbeeldingen van instrumenten
door Gaillard en De Flou besproken in de Mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Het is een perfecte kopie van
Ypermans werk;
• Ten slotte is er een goed bewaard manuscript uit de nalatenschap van een
dokter: F.A. Snellaert († 1872) in de Gentse Universiteitsbibliotheek.
Van de Medicina is slechts één handschrift bekend en bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Jan Yperman mag terecht de ‘Vader van de Vlaamse Chirurgie’ genoemd worden. Vesalius is onder andere veel bekender geworden door de taal waarin zijn
werken geschreven waren (het Latijn) én door de boekdrukkunst, die ondertussen voorhanden was.
Ten slotte is dit misschien een gelegenheid om een door onbetrouwbaren verspreide mare uit de wereld te helpen.
Toen ik in het eerste doctoraat Geneeskunde examen afnam, moesten de studenten een fiche trekken met vier vragen. Eén ervan was nogal eens een vraag
uit de geschiedenis van de chirurgie. ‘Snoodaards’ beweerden dat er een fiche
voorkwam met een vraag: "Bespreek twee befaamde chirurgen uit Ieper". Ik
kan dus wel bevestigen dat dit niet het geval was!
Ik dank u voor uw aandacht.
Em. prof. dr. Jacques Gruwez
Bronnen

1. De Cyrurgie van Meester Jan Yperman; Dr. E.C. Van Leersum; Leiden; A.W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.; 1912.
2. Johan Yperman, de vader van de Vlaamse chirurgie; blz. 113-134; Dr. L. Elaut; Septingentissimum
Jubileum Hospici Dicti Belle - C.O.O. Ieper, Rijselstraat 38; 1976.
3. In de voetsporen van Jan Yperman; Heelkunde in Vlaanderen; Redactie R. Van Hee; Gemeentekrediet;
1990.
4. Jan Yperman, vader van de Vlaamse heelkunde, ca. 1275-1331; Ziekenhuis Jan Yperman; Ieper; 2005.
5. Over geneeskundigen en geneeskunst. De evolutie van het medisch denken door de eeuwen Paul Broos -Davidsfonds 2011.
6. Meesters met het ontleedmes; Paul Broos; Davidsfonds; 2014.
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Ledendag 2015: dankbetoon aan em. prof. dr. Luc Missotten
voor zijn inzet bij de Vesaliusherdenking 2014-15 te Leuven
(door em. prof. dr. Omer Steeno)
In 1963 schreef prof. dr. Velarde Pérez Fontana, chirurg uit Montevideo (Uruguay) in zijn lijvig boek ‘Andreas Vesalius Bruxellensis y su época’ op p. 502: "La
Universidad de Lovaina olvidó a Vesalio, el hijo que mayor gloria le dió" (vert.:
De Universiteit van Leuven vergat Vesalius, de zoon die haar zoveel luister gaf).
Deze bemerking van prof. Pérez Fontana was onterecht! Immers in 1950
was onder impuls van prof. dr. Gerard van der Schueren de ‘Schola Anatomica
Andreae Vesalii’ (Het Vesaliusinstituut) opgericht en in de gang, leidend naar
het auditorium en de dissectiezalen, had hij in 1951 door de kunstenaar
Fritz Roderburg (1884-1963) uit Sint-Michiels Brugge, hem aangeraden door
mevrouw Godelieve Mulier-Scharpé, brandglasramen met de beeltenis van zes
Leuvense professoren in de anatomie laten produceren en plaatsen. Naast
Andreas Vesalius (waarvan de reproductie nu de cover van het ‘A. Vesalius’tijdschrift van ALFAGEN siert) werden afgebeeld: Philippus Verheyen, Henricus
Jos. Rega, Theodorus Schwann, Arthur van Gehuchten en Carolus Nelis.
In 1952 werd Gerard van der Schueren door Zijne Excellentie Henri Auguste
Borel de Bitche, de Belgische Ambassadeur in Athene, geïntroduceerd bij
Nicolas Ant. Barbianis, gesproten uit een adellijk geslacht en apotheker in
Zakynthos-stad op het gelijknamig Ionisch eiland. Deze apotheker had, naast
een literatuurstudie, ook getracht de lokalisatie te bepalen alwaar Vesalius
aan land kwam op Zakynthos (ook Zante genaamd). Zijn werk had hij langs
prof. Spiros Dondas ingediend bij de Academie te Athene en werd in 1953
in druk gegeven. Ondertussen had Gerard van der Schueren in de Vlaamse
Academie voor Geneeskunde een mededeling gedaan over de iconografie van
Andreas Vesalius.
Apotheker Barbianis had grootse plannen voor een Vesaliusherdenking in 1953
ter gelegenheid van het Congres van de Medische-Chirurgische Sociëteit van
Griekenland op het eiland Zakynthos. Helaas, deze plannen dienden opgedoekt
te worden gezien op 12 augustus 1953 Zakynthos-stad verwoest werd door een
aardbeving. Nicolas Barbianis kwam onder het puin van zijn ingestort huis terecht en logeerde enkele dagen onder de dennenbomen, waarna hij zich zeer
verdienstelijk maakte in het redden van beelden, monumenten en documenten.
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Op 19-24 oktober 1964 had te Brussel, onder de drijvende kracht van
Gerard van der Schueren, de plechtige herdenking plaats van het 450ste geboortejaar en het 400ste overlijdensjaar van Vesalius. Het initiatief ging uit
van Gerard van der Schueren met de Kon. Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België. De Franstalige Academie en de Klasse der Wetenschappen sloten zich daarbij aan. Prof. Corneille Heymans fungeerde als voorzitter van het Inrichtend Comité en de professoren Florkin en van der Schueren
als ondervoorzitters. In het Erecomité vinden we onder meer vermeld:
Kardinaal Suenens, Eerste Minister Theo Lefèvre, Paul Struye, Achiel van Acker,
Paul-Henri Spaak, Jos Custers, Renaat van Elslande, Henri Fayat en vele andere
illustere personaliteiten. De openingszitting werd vereerd met de aanwezigheid
van Koning Boudewijn. Eenendertig buitenlandse vertegenwoordigers woonden de zittingen bij, onder andere O’Malley, Muratori, Belloni, Wolf-Heidegger
en Barbianis. Tijdens deze plechtige herdenking onthulde de Brusselse burgemeester Lucien Cooremans een gedenkplaat op de gevel van de Athénée Robert Catteau
in de Miniemenstraat, op de plaats alwaar ‘t Huys van Vesalius gestaan had.
Het jaar daarop, begin mei 1965, had in Zakynthos-stad, in aanwezigheid van
Ambassadeur Constant Schuurmans (1914-2003), een academische zitting
plaats met onder meer Gerard van der Schueren als spreker. Een borstbeeld
van Vesalius en op het Laganas-strand in Kalogerata een gedenksteen werden
onthuld. De Leuvense delegatie bestond uit: prof. Gerard van der Schueren en
echtgenote, kan. Robert Lagrain (persoonlijke secretaris van rector Descamps)
en dr. Franz-André Sondervorst.
Met het overlijden van prof. Gerard
van der Schueren in 1978 en van
apotheker Nicolas A. Barbianis
in 1980 werd het stil omtrent
Vesalius!

V.l.n.r. : dr. Theodoor Goddeeris (Kortrijk), dhr. Theo Dirix
(Belgische Consul in Athene), em. prof. dr. Omer Steeno en
dr. Maurits Biesbrouck (Roeselare)
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In 1989 kwam er een lokale opflakkering wanneer de Davidsfonds-afdeling OudHeverlee ter
gelegenheid van haar 50-jarig
bestaan, onder impuls van bestuurslid en gemeenteraadslid
Bert Vanhamel, een gedenk-
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plaat onthulde op de frontgevel van het restaurant ‘Spaans Dak’ aan de Zoete
Waters met de vermelding dat aldaar de bakermat van de familie Vesalius
gelegen is. Door Erik Martens werd in opdracht van de DF-afdeling een rijk
geïllustreerde brochure onder de titel ‘Steenbergen, bakermat van Andreas
Vesalius’ verzorgd. Prof. Lemli repliceerde hierop in een artikel dat de bakermat van de familie Vesalius (Wytinck of van Wesele) gelegen is in de stad
Wesel (D), alwaar in de zestiende eeuw het ‘Nederduits’ (na de achttiende
eeuw ‘Nederlands’ genaamd) nog de omgangstaal was, zoals blijkt uit de
grafschriften. Toen grootvader Everard van Wesele, heer van de heerlijkheid
Steenbergen, stierf in 1484 was de vader van onze Andreas Vesalius slechts
vijf jaar oud. We weten niet met zekerheid of zijn vader opgevoed werd op
Steenbergen, dat toen in handen was van diens tante Johanna van Wesele,
echtgenote van Roeland tSeraerts.
In 1998 werd mij gevraagd een delegatie van schepenen en gemeenteraadsleden van drie politieke partijen van Oud-Heverlee te begeleiden naar
het Ionisch eiland Zakynthos met het oog op een jumelage Oud-Heverlee Zakynthos-stad. Het opzet mislukte voornamelijk omdat ter plaatse niet alle
politieke families bereid waren eendrachtig samen te werken. Het doet ons
herinneren aan de anekdote van de Amerikaanse auteur Edith Wharton in
1888, die Theo Dirix, Belgisch consul in Athene, aanhaalt in zijn boek ‘In search
of Andreas Vesalius. The quest for the lost grave’ (Leuven, Lannoo Campus,
2014): "People of Zakynthos are so immersed in local politics, their political
beliefs are so deep that they even fear on their deathbed that a priest from
another party would be administering poison instead of the last sacraments"!
In 2005 uitte prof. Luc Missotten tegenover mij zijn ongenoegen over de gedenkplaat (trouwens niet foutloos!) in de Miniemenstraat te Brussel. Hij was
gebelgd over het woord ‘Bruxellensis’ en omdat bijna niemand weet dat Vesalius
als student aan de Leuvense Universiteit gevormd werd. Voor hem was er
meer reden om te spreken over ‘Andreas Vesalius Lovaniensis’! Ik vertelde
hem over onze reis naar Zakynthos en op zijn aandringen schreef ik voor het
ALFAGEN-tijdschrift het rijk geïllustreerd artikel ‘Herinneringen en eerbetoon
aan Andreas Vesalius op het Ionisch eiland Zakynthos (Zante)’. Het werd de
start van tien jaar bronnenonderzoek en opzoekingswerk in talloze bibliotheken en archieven wereldwijd. Hieruit resulteerden reeds een zeventigtal
publicaties in allerlei tijdschriften maar ook in ‘A. Vesalius’, het tijdschrift van
ALFAGEN (bijdragen in 28 nrs.).
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De toetreding tot ons team van dr. Maurits Biesbrouck uit Roeselare (reeds
veertig jaar actief als Vesalius-kenner) en later ook van dr. Theodoor Goddeeris
uit Kortrijk was een verrijking en verruimde de aandacht- en belangstellingssferen rond de figuur van onze Vesalius.
ALFAGEN werd de menner van de Vesalius-karos met de leidsels in handen
van voorzitter prof. Chris Geens en penningmeester prof. Luc Missotten!
Vanaf 2006 kreeg het ALFAGEN-tijdschrift de naam ‘A. Vesalius’ en kwam
voortaan het brandglasraam van Fritz Roderburg op de cover.
In 2007 kreeg elk lid van de Alumnikring het boekje ‘Omtrent Andreas Vesalius’
(Antwerpen-Apeldoorn, Garant) onder redactie van prof. Luc Missotten
gratis toegestuurd. In deze uitgave werden een eerste reeks artikels van ons
schrijversteam, verschenen tussen 2005 en 2007, opgenomen. Meteen was de
toon gezet in de aanloop naar het Vesaliusjaar 2014!

Prof. dr. Verdonck met echtgenote

Gelukkigerwijs was prof. Luc Missotten penningmeester van ALFAGEN! Door zijn nauwgezet
toezicht op de uitgaven had hij een reservepotje
opzij zodat hij een kopie van een Vesaliusschilderij naar de Oostendenaar E.J.C. Hamman
(1818-1888), dat dr. Maurits Biesbrouck had
opgespoord in een buurland, kon aankopen, net
als een bronzen Vesalius-beeldje van de Franse
kunstenaar Emile Louis Picault (1832-1915), in
het bezit van dr. Jos Michielsen, alumnus uit Lille
(Kempen).

Toen ik in september 2011 bij De Slegte in de Kalverstraat in Amsterdam
een prachtig bronzen borstbeeld van Vesalius door de Brusselse kunstenaar
Isidore De Rudder (1855-1943) - sedertdien herhaaldelijk afgebeeld in het
ALFAGEN-tijdschrift - alsook een facsimile van de eerste Fabrica-editie van
1543 aantrof, deed ik het voorstel aan Luc Missotten beide pareltjes aan te
kopen voor ALFAGEN. Met succes!
Op 30 september 2010 had intussen de eerste bijeenkomst van het Vesaliuscomité plaats onder impuls en het voorzitterschap van prof. Chris Geens.
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Prof. Luc Missotten verdedigde in dat comité zijn plannen tot het openstellen
van het Anatomisch Theater van Rega, gepaard met een kleine tentoonstelling,
tijdens het Vesaliusjaar. Die plannen botsten aanvankelijk op tegenstand uit
niet-medische hoek maar Luc Missotten bleef hardnekkig volhouden, kon de
technische diensten van de Universiteit overhalen tot het toegankelijk maken
en opfrissen van het lang verwaarloosd geklasseerd monument, liet er een tijdelijk mini-auditorium oprichten, transporteerde een oude dissectietafel naar
daar, en zorgde voor een paar videoreportages met het accent op Vesalius
te Leuven (over het leven van Vesalius en met een sfeerbeeld in de Leuvense
straten in de zestiende eeuw door Vanhellemont). Ondertussen zorgde hij voor
meer materiaal voor zijn tentoonstelling in het Anatomisch Theater, onder
meer een facsimile van de ‘Paraphrasis’, het eerste werk van Vesalius, gedrukt
te Leuven door de Maaseikenaar Rutger Rescius in 1537, en als clou zorgde
hij voor de uitgave van de Nederlandse vertaling van het ‘liber primus’ van de
Fabrica (over de osteologie), verwezenlijkt door dr. Maurits Biesbrouck. Hij liet
door de kunstenaar Paul Huybrechts uit Herent een medaille vervaardigen met
zijn stokpaardje als opschrift: Andreas Vesalius Alumnus Lovaniensis! Intussen werkte hij naarstig in zijn garage aan een groot stadsplan uit de zestiende
eeuw en met computerbegeleiding werden lampjes aangebracht om visueel te
aanschouwen waar zich de Leuvense stadspoorten, monumenten, galgen, colleges, kerken, kloosters, brouwerijen, wijngaarden en dergelijke bevonden. En,
last but not least, slaagde hij erin het bezoek aan het Anatomisch Theater in te
schakelen in de stadswandelingen van de Leuvense Gidsenbond.
Leuven en in het bijzonder ALFAGEN en onze Alumni lagen mee aan de basis
van Vesalius-herdenkingen en -vieringen wereldwijd: te Leuven (twee artikels
van onze alumni M.B. en O.S. verschenen in het boek ‘Vesalius. Het lichaam
in beeld’ (Leuven, Davidsfonds, 2014), bij de tentoonstelling in Museum M; de
druk bijgewoonde voordrachtencyclus van prof. Inge Fourneau), in Zakynthosstad (met drie alumni als sprekers: dr. Maurits Biesbrouck, dr. Theodoor
Goddeeris en ondergetekende), Kopenhagen (prof. Paul Suetens), Parijs,
Wenen (met prof. Paul Broos als spreker), Cairo (prof. Paul Herijgers), Budapest
(prof. Raphaël Suy), Padua (prof. Raphaël Suy en prof. Inge Fourneau).
Volgen nog: Astana (Kazachstan) ...
Dat de Leuvense inbreng werd opgemerkt moge blijken uit wat
prof. dr. José Enrique Pons, eveneens chirurg en uit Montevideo in Uruguay,
op 2 december 2014 op de meeting van de Uruguese vereniging voor de ge137
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schiedenis van de geneeskunde liet optekenen: "En la belga, el pais, que más
ha contribuido a la exaltación de la figura de Vesalió" (vert.: België, het land dat
veel heeft bijgedragen tot de verheerlijking van Vesalius). Wat een contrast
met de verklaring van prof. Pérez Fontana in 1963!
We kunnen nogmaals niet genoeg benadrukken welke voorname rol
prof. Luc Missotten bij dit alles heeft verwezenlijkt of als penningmeester van
ALFAGEN heeft mogelijk gemaakt!
Uitgebreide versie van een tafelspeech
door em. prof. dr. Omer Steeno op 9 mei 2015
mede ondersteund door
dr. Maurits Biesbrouck, Roeselare en
dr. Theodoor Goddeeris, Kortrijk

Si non e vero
Mollendael
Grote steden willen hun plaats in de wereld kracht
bijzetten door in het oog springende bouwwerken. Zie
het Guggenheim in Bilbao, het Calatrava Luik-Guillemins station, de Eramusbrug in Rotterdam.
De Koekenstad ziet dat anders. Daar stoppen ze hun inspanningen in de
grond. Vier tunnels onder de Schelde, een tunnel met acht rijstroken onder een
voorstad, een hogesnelheidstunnel diep onder het midden van de stad. Toen
de gelegenheid zich voordeed om over de havendokken een naar mijn mening
sierlijke brug te bouwen, werd dit project de grond in geboord. Nu overwegen
ze de ringlaan te begraven.
Mollen zijn blind.
Em. prof. dr. Luc Missotten
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Lustrumviering promotiejaar 1964 (13 juni 2014)

a. v e s a
lius

FA C U LT

AFGIFTEKA

In ons vorige nummer las u onder de rubriek ‘Nieuws
van ALFAGEN’ een uitgebreid verslag van de lustrumviering Promotie Geneeskunde 1964 KU Leuven.
Een speciale vermelding van de organisatoren dr. Bob Bastijns (onder meer: afscheidsrede), em. prof. dr. Johan Fevery (onder meer: fotomontage), em. prof. Chris Plets (onder meer:
muzikaal intermezzo) en em. prof. dr. Willy
Proesmans (onder meer: feestrede) mag zeker niet
ontbreken. Dank aan deze trouwe ALFAGEN-leden
voor hun inzet en verslaggeving.
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Winnaars wedstrijd voor promovendi 2015 (BMW en Artsen)
De promovendi van Biomedische Wetenschappen en Artsen die ons
een mailtje stuurden met daarin hun (nieuwe) contactgegevens, konden
dit jaar meedingen naar een Acco-waardebon ter waarde van 40 euro.
Hieronder vindt u de winnaars van deze wedstrijd (beide winnaars worden ook bekendgemaakt op Facebook):

Tina Laga
Chiel Hey
Van harte gefeliciteerd!
Ook na deze wedstrijd blijven jullie nieuwe e-mailadressen steeds welkom: info@vesaliusonline.be.
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Ereleden 2015
Dokter
Dokter
Dokter
Dokter
Dokter
Dokter
Dokter
Em. prof. dr.
Em. prof. dr.
Dokter
Dokter
Em. prof. dr.
Dokter
Dokter
Prof. dr.
Dokter
Em. prof. dr.
Prof. dr.
Dokter
Prof. dr.
Dokter
Prof. dr.
Prof. dr.
Dokter
Dokter
Dokter
Prof. dr.
Em. prof. dr.

ABRAMS
AGTEN
COENEGRACHTS
DE NEF
DE PAEP
DEROOVER
DE WITTE
GEENS
JAEKEN
JAMAER
KETELS
KNOCKAERT
KUMS
LACQUET
LEGIUS
LEONARD
LERUT
MENTEN
NIETVELT
THOMEER
VAN DER DONCK
VAN HOOTEGEM
VAN RAEMDONCK
VAN RANSBEECK
VANSTEENKISTE
VERHOEVEN
VERSLYPE
VAN DE WERF

Morton
Clement
Jean Louis
Jaak
Jan
Marc
Elisabeth
Chris
Jaak
Daniël
Robert
Daniël
Renilde
Francoise
Eric
André
Antoon
Joannes
Gustaaf
Michael
Paul
Philippe
Dirk
Hilde
Maria
Eric
Chris
Frans

Een bijzonder dankwoord gaat naar onze groeiende groep ereleden die jaarlijks hun erelidbijdrage (150 euro) storten. ALFAGEN kan dankzij deze Alumni
een aantal activiteiten steunen en opzetten. Ereleden worden daarom door
ALFAGEN als echte vips behandeld en kunnen rekenen op bijzondere aandacht
en zorg bij diverse activiteiten. De bijgewerkte namenlijst kan u steeds vinden
op: www.vesaliusonline.be. Nieuwe ereleden zijn natuurlijk nog altijd meer
dan welkom!
Em. prof. dr. C. Geens
Voorzitter ALFAGEN
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Gesprekken met emeriti
Prof dr. E. Ponette
Gewezen hoofd- en eindredacteur
van Periodiek, tijdschrift van het VGV
Graag beginnen wij dit gesprek met wat informatie voor onze Alumni over uw
functie en carrière binnen de faculteit en de UZ Leuven voor uw emeritaat.
Prof dr. E. Ponette: "Aanvankelijk als lector, daarna als buitengewoon docent
en later als gewoon hoogleraar doceerde ik radiologie van het spijsverteringsstelsel aan de studenten van het eerste doctoraat. De laatste jaren van mijn
loopbaan ontwikkelde ik voor de praktische oefeningen een interactief computerprogramma: de daarin gestopte tijd en energie werden ruim beloond door de
interesse van de studenten.
In het ziekenhuis was ik verantwoordelijk voor de conventionele RXonderzoeken van het spijsverteringsstelsel bij patiënten evenals voor de opleiding van
assistenten in die sector, met inbegrip van de begeleiding van hun publicaties.
Mijn voorafgaande opleiding als internist bevorderde het contact met collega’s
in de andere disciplines.
Verder was ik verantwoordelijk voor de inrichting van het postuniversitair
RXonderwijs aan onze faculteit en richtte ik een samenwerkingsverband op
voor postuniversitair RXonderwijs tussen de Vlaamse universiteiten.
Als jarenlange Nederlandstalige secretaris van de Belgische Vereniging voor
Radiologie, stimuleerde ik gemeenschappelijke colloquia van alle universiteiten in België.
Dit alles was ploegwerk, samen met assistenten en meerdere andere stafleden, en werd ondersteund door de diensthoofden prof. Albert Baert en
prof. Guy Marchal. Wij maakten deel uit van de eerste lichting van ‘Leuven
Vlaams’."
Over uw werk en activiteiten binnen de Vlaamse beweging krijgen wij ook
graag enkele reflecties en bijzondere aandachtspunten.
Prof dr. E. Ponette: "Als voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Professoren
Leuven (VVPL) (1984-1990) kon ik de bestuursleden motiveren om via een petitie bij het academisch personeel en een voorlichtingsvergadering in een volle
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‘grote aula’ te ijveren voor de volledige overheveling van het onderwijs, met
inbegrip van het universitair onderwijs en het wetenschapsbeleid, van de federale overheid naar de gemeenschappen: die werd gerealiseerd in 1988.
Samen met de bestuursleden van het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) (voorzitterschap: 1990-1996) legden we de basis voor de actie voor de overheveling van
de Sociale Zekerheid (SZ) van het federale niveau naar de gemeenschappen.
Als bestuurslid van het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid
(AK-VSZ) sinds 1995 leerde ik talloze plekjes in het Vlaamse land kennen ter
gelegenheid van toespraken met de argumenten voor die overheveling: het
recht van elke gemeenschap om eigen klemtonen te leggen, grotere efficiëntie
door coherente bevoegdheidspakketten en responsabilisering tot een spaar143
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zaam beleid. Mijn echtgenote, die me tijdens die avondlijke ritten vergezelde,
reikte me in de wagen boterhammen aan.
Zoals u weet haalden we een slag thuis tijdens de recente zesde staatshervorming: de kinderbijslagen, een van de vier grote sectoren van de SZ, werd
overgeheveld naar de gemeenschappen.
Als voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV)
(20012003) trachtte ik de neuzen zoveel mogelijk in dezelfde richting te houden: zelfbestuur voor de Vlaamse Gemeenschap binnen de Europese Unie met
de twee mogelijke opties: hetzij binnen een confederaal België in een confederaal Europa, hetzij als onafhankelijke staat in een confederaal Europa.
Ik volg Mahatma Gandhi in zijn stelling: ‘To be an internationalist one has first
to be a nationalist. Internationalism implies that people from different countries or nations come together and agree on a common policy ... To serve one’s
own nation is not inconsistent with the service of humanity as a whole.’
Met het OVV ijveren we onder meer voor het behoud van het Nederlands
in het hoger onderwijs met als argumenten: het belang van genuanceerde
kennisoverdracht, maximale kansen geven aan de sociaal zwaksten, onder andere de allochtonen, en het behoud van het Nederlands als wetenschapstaal."
De voornaamste reden voor dit gesprek is uw afscheid als hoofdredacteur
van Periodiek, het tijdschrift van het Vlaamse Geneeskundigen Verbond. Misschien vertelt u best eerst iets over dit VGV, waarvan u ook voorzitter bent
geweest.
Prof dr. E. Ponette: "Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) is een partijongebonden socioculturele vereniging, die nadenkt over hoe de Vlaamse gezondheidszorg er in de toekomst best zou uitzien en oordeelt dat de bevoegdheid over die gezondheidszorg thuishoort bij de Vlaamse overheid.
De eerste stap daartoe werd gezet met de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen, waardoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd werd voor de persoonsgebonden aangelegenheden. Voor het gezondheidsbeleid ging het uitdrukkelijk om de gezondheidsopvoeding en de preventieve gezondheidszorg (behalve de nationale maatregelen inzake profylaxis),
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en daarnaast om de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen met echter tal van uitzonderingen. Met de zesde staatshervorming werd
een verdere stap in die richting gezet: de preventie werd herbevestigd als gemeenschapsbevoegdheid, de organisatie van de eerstelijnszorg, de ‘residentiële zorg’, de ‘hulp aan personen’ en de ‘geestelijke gezondheidszorg’ werden
gemeenschapsbevoegdheid, samen goed voor dertien à veertien procent van
het totale RIZIV-budget.
Verder verdedigt het VGV de belangen van de Nederlandstalige patiënten in
Brussel, de Vlaamse Rand rond Brussel en op de taalgrens: het VGV speelde
een rol in het verwerven van een MUG voor Halle. Het VGV zet zich ook in voor
het lot van de geïnterneerden.
En in het dossier van de contingentering verdedigt het VGV de rechtmatige
belangen van de Vlaamse artsen.
Ten slotte draagt het VGV zijn steentje bij in de culturele vorming van zijn leden door inrichting van bezoeken aan tentoonstellingen met gidsen en, waar
mogelijk, met een deskundige inleiding ter plaatse."
VGV heeft ook een traditie in de organisatie van spraakmakende symposia
waar ook het beleid mee naar luisterde. Haal eens enkele thema’s aan?
Prof dr. E. Ponette: "In 2001 organiseerde het VGV een symposium over het
thema ‘Welke geneeskunde willen wij in Vlaanderen?’
In 2002 was het thema ‘Integratie van preventieve en curatieve geneeskunde Naar een Vlaams gezondheidsbeleid’.
In 2004 volgde ‘Gezonde gezondheidszorg in een gezonde economie - De economische aspecten van de Vlaamse gezondheidszorg’ en in 2006 ‘Preventie is
samenzorg’.
‘Naar een blauwdruk voor een Vlaamse gezondheidszorg - Leren uit buitenlandse ervaringen’ was het thema in 2008 en in 2010 kwam ‘Armoede en gezondheidszorg in Vlaanderen’ aan bod.
Alle genoemde symposia gingen door in ‘De Schelp’ van het Vlaams parlement
en werden georganiseerd met de medewerking van het Verbond van Vlaamse
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Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen (VVMV), het Doktersgild Van Helmont
en een aantal ook in samenwerking met de Vereniging van Brusselse Huisartsen.
In 2012 was het symposiumonderwerp ‘Contingentering: zegen of vloek? - 15
jaar toelatingsproef voor artsen in Vlaanderen’ en in 2014 ‘Welke toekomst
voor de Forensische Psychiatrie in Vlaanderen? - Forensische Psychiatrische
Centra: een oplossing voor de schande van de internering?’ Deze beide symposia werden gehouden in het Paleis der Academiën te Brussel met de steun van
het Doktersgild Van Helmont en het laatste werd gemeenschappelijk georganiseerd met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België."
U heeft de laatste jaren veel tijd en energie in Periodiek gestoken. Waar is,
volgens u, dit tijdschrift sterk in en wat maakt het zo lezenswaardig?
Prof dr. E. Ponette: "Sinds 1998 was ik verantwoordelijk voor de PeriodiekNieuwsbrief en vanaf 2006, samen met een stevige redactieploeg, voor
Periodiek als geheel.
Het VGV-tijdschrift geeft medische informatie over problemen die Vlaamse
artsen en patiënten aanbelangen, denk aan bijvoorbeeld de contingentering
en de internering.
Verder geeft Periodiek informatie over de politieke actualiteit, zoals recent
over de struikelstenen voor de integratie van moslims.
Ten slotte wordt heel wat ruimte besteed aan culturele informatie over
artistieke tentoonstellingen in binnen- en buitenland, over recente boeken en muzikale CD’s.
De sterkte van Periodiek is de ambitie
van de redactieraad om correcte en
controleerbare informatie te geven."
Met collega Frank Goes (Alumni ‘65 )
als uw opvolger lijkt uw geesteskind
in goede handen. Welke richting ziet
u het uitgaan?
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Prof dr. E. Ponette: "Ik denk niet dat Frank en ikzelf veel van mening verschillen
over de inhoudelijke thema’s die in Periodiek thuishoren. Frank legt wel meer
nadruk op het belang van de vorm, bijvoorbeeld een groter lettertype en meer
illustraties.
Hoe ziet u het met Vlaanderen verdergaan en wat is uw boodschap voor de
Vlaamse wereld en de gezondheidszorg in het bijzonder?
Prof dr. E. Ponette: Ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen stap voor stap verder zal evolueren naar zelfbestuur. De overheveling van de ganse gezondheidszorg zal daar een deel van zijn, maar ook de Vlamingen in Brussel moeten aan die Vlaamse gezondheidszorg kunnen participeren: wij mogen Brussel
niet loslaten.
Er is geen tegenspraak tussen de zorg voor onze volksgemeenschap - dat zijn
allen die in het Vlaamse Gewest en in Brussel wonen en van die gemeenschap
willen deel uitmaken - en de zorg voor de wereldgemeenschap: daarom hecht
het VGV zoveel belang aan medische ontwikkelingssamenwerking."
Hebt u tot slot, vanuit het VGV, nog een boodschap voor onze Alumni?
Prof dr. E. Ponette: "Vooral met onze jonge Alumni wil ik een boodschap delen van Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Kristelijke
Werkgevers en Kaderleden (VKW), in De Tijd van 5 augustus laatstleden:
‘... intelligentie en rekenkracht zijn allicht vervangbaar, maar emotionele intelligentie en empathisch vermogen zijn vooralsnog voorbehouden aan de mens.
Voor het duurzaam succes van onze ondernemingen met vele en gelukkige
klanten is het dringend nodig dat een nieuwe lichting economen afstudeert die
niet enkel gespeend zijn van het waanbeeld van de rationele homo economicus, maar voor wie het om de mens als persoon gaat.’
Die boodschap geldt niet alleen voor economen, maar ook voor mij en voor ons
allen, als artsen."

Wie nader kennis wil maken met het VGV en zijn activiteiten, zie www.vgv.be,
waar ook het tijdschrift te raadplegen is.
10 augustus 2015
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Maurice Appelmans

Maurice Appelmans
Maane noam is Appelmans
maane cursus is compleit in ’t Frans
want ik èm in ghiël maa leive
giënen iëne Vlomsen boek geschreive.
‘k Roep de studente in de piste,
vuial zaa die ‘t miëst de lesse miste,
‘k vroag: "Wa ziede gaa on dat oeëg?
Da links troant, da rechts stoat droeëg.
Dat is toch wel ’t iën en ’t aander:
is dat oeëg triestiger as ’t aander?"
Dat daane brosser er niks van wèt
geift maa serjuize binnenpret.
Daane gast zal zeikes goo geweite
den oeëgappel noeët nemië vergeite!
De splitsing, do was ‘k vriëdeg teige
‘k èm maa gedacht noeët nie verzweige
just optaaid goen ‘k oep pensioen
‘k leet d’aander stoemitaaiten doen,
want al zèn ‘k aagelaak ne pajot
‘k zèn bouven alles ne patriot.
Em. prof. dr. Dirk Lahaye
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Nieuws van
de faculteit
Promotieviering Geneeskunde (25 juni 2015)

Fotograaf: Christine Laureys
Extra foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/134447639@N03/
shares/2531yi
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BMW
Promotieviering BMW: toespraak prof. dr. Philip Van Damme (3/07/2015)
Beste professoren, promovendi en trotse ouders,
Het is mij een genoegen en
een eer om hier, als een van
de docenten Biomedische
Wetenschappen, tot u het
woord te mogen richten.
Afstuderen aan de universiteit is zonder overdrijven een van de grote
mijlpalen in het leven.
Een dag om niet te vergeten. Een dag die voor velen het einde van een
lange periode van opleiding afbakent en een nieuwe - en nog langere periode van tewerkstelling inluidt. De tijd is nu aangebroken om bij te dragen
tot de maatschappij en alle kennis en vaardigheden die je hebt verworven tijdens je opleiding ten dienste te stellen van onze kenniseconomie.
Om nieuwe inzichten in de pathofysiologie van ziekten te verwerven, om nieuwe behandelingen te ontwikkelen, en zo vooruitgang te boeken in de strijd
tegen ziekten, is doorgedreven en innovatief onderzoek de enig mogelijke weg.
Onderzoek brengt ons op paden die tevoren niet betreden zijn (en waar we
dus ook al eens verloren kunnen lopen). Om het met de woorden van Stephen
Hawking te zeggen: "Research is the joy of discovering something no one knew
before." Onderzoek is ook onvoorspelbaar, vol verrassingen en blijft daarom
boeiend. Biomedisch onderzoek is er bovendien op gericht de gezondheid van
mensen te verbeteren - en een goede gezondheid dat is voor iedereen van
primordiaal belang. Daarvoor heeft de opleiding die jullie net voltooid hebben,
jullie klaargestoomd.
De opleiding BMW heeft de voorbije jaren een enorme evolutie doorgemaakt.
BMW’ers hebben gradueel, eerst als masterstudent, maar nadien ook als PhD
student en postdoc, de onderzoekslaboratoria hier op de campus ingepalmd. Het
is de dag van vandaag niet meer mogelijk ze weg te denken. De nieuwe evolutie binnen BMW, met ook aandacht voor meer translationeel onderzoek en zuiver
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klinisch onderzoek in het ziekenhuis kan ik alleen maar toejuichen. De moderne
geneeskunde wordt steeds complexer evenals de richtlijnen voor het stellen van
diagnoses en het opstarten van behandelingen. Het wordt dan ook steeds moeilijker voor artsen om bij te blijven in hun vakdomein. Hierdoor vinden artsen minder tijd voor onderzoek en zal de bijdrage van BMW’ers aan klinisch onderzoek de
komende jaren alleen maar toenemen. Na het labo ook het ziekenhuis inpalmen,
is dus de boodschap. Zonder het zelf te beseffen, geef ik deze boodschap al verschillende jaren mee wanneer ik patiënten meebreng naar de les: "Dit zijn de jonge
onderzoekers, die later een oplossing voor uw ziekte zullen vinden."
Sta mij toe nog kort even stil te staan bij het domein van neurodegenatieve ziekten. Dit betreft aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, waarbij
bepaalde specifieke populaties van zenuwcellen in de hersenen afsterven en
daardoor leiden tot functiebeperkingen bij de patiënt. Deze functiebeperkingen, of die nu betrekking hebben op het geheugen, de communicatiemogelijkheden, de sociale vaardigheden, het oriëntatievermogen of de motoriek, treffen
patiënten in het diepst van hun mens-zijn. Terwijl de mortaliteit ten gevolge
van hart- en vaatziekten en van oncologische ziekten afneemt, neemt die van
neurodegeneratieve ziekten toe. Aangezien leeftijd een belangrijke risicofactor
is voor het ontwikkelen van vele neurodegeneratieve ziekten, neemt de omvang van de problematiek alleen maar toe door de vergrijzing van de bevolking.
Naast de vaak dramatische persoonlijke en familiale gevolgen van neurodegeneratieve ziekten, zijn er dus ook verregaande maatschappelijke implicaties.
De meest voorkomende ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van
Parkinson en ALS, hebben zeldzame erfelijke vormen waarvan we de oorzaak
soms kennen maar niet goed begrijpen hoe een bepaalde genmutatie aanleiding geeft tot het afsterven van een bepaalde groep zenuwcellen. Bij de meeste patiënten echter kennen we zelfs de oorzaak niet en tasten we volledig in
het duister hoe de ziekte tot stand komt.
Laat ons ter vergelijking even kijken naar de situatie bij een ziekte als diabetes.
Prof. Matthieu, ik ben zeker dat u me deze vergelijking zal vergeven. Ook deze
ziekte heeft wereldwijd een enorme impact.
Ik ga jullie geduld niet langer op de proef stellen. I am sure you are now all eager
to know exactly how well you have done and I won’t detain you any longer. Let
me just end by saying that I wish you all a pleasant holiday and all the luck and
prosperity in your professional and personal lives.
Prof. dr. Philip Van Damme
P.S.: Dit is een door de redactie ingekorte versie.
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Kunst, cultuur en reizen
ACCO stelt voor:
Burn-out bij hulpverleners Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?
• geeft inzicht in een (naderende) burn-out en hoe je ermee om kan gaan
• geschreven van hulpverlener tot hulpverlener, in menselijke taal
• gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek naar burn-out
Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe
ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden?
Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet
meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen.
Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en
werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte
op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk
wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en
hoe je dit kan voorkomen of behandelen. De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je
eigen burn-out en/of die van je collega of werknemer. Het boek bevat sterke
getuigenissen, is vlot en menselijk geschreven, van hulpverlener tot hulpverlener, en wil je helpen doorgroeien tot een vrije vogel in drukke tijden.
Nathalie Cardinaels:
• klinisch psychologe
• gedragstherapeute
• mindfulness trainer
• gespecialiseerd in begeleiding bij burn-out en werkgerelateerde stress, mindfulness, kanker &
chronische pijn
• Twitter:
ncardinaels
• Facebook:
nathaliecardinaels
• Blog:
www.drukketijden.com
• LinkedIn:

nathaliecardinaels

Bestel het boek snel en makkelijk online!
Surf naar www.acco.be/burnoutbijhulpverleners en vermeld de actiecode
ALF00GZ2108 bij je bestelling voor gratis verzending. Actie geldig tot en met
31 oktober 2015.
Heb je een probleem met je bestelling? Mail naar actie@acco.be
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Met woord vooraf van

FREDERIK ANSEEL

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het
werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je
te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe
altijd klaarstaat voor anderen.

Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener,
collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht
en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat
een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal
bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of
behandelen. De adviezen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke
bevindingen en helpen je om meer inzicht te krijgen in je eigen burnout en/of die van je collega of werknemer. Het boek bevat een aantal
getuigenissen, is vlot en menselijk geschreven, van hulpverlener tot
drukke tijden.

NATHALIE CARDINAELS is klinisch psychologe, gedragstherapeute en
mindfulness trainer en gespecialiseerd in begeleiding bij burn-out
en werkgerelateerde stress, mindfulness, kanker en chronische pijn.
Naast haar werkzaamheden in een algemeen ziekenhuis coördineert zij
psychologenpraktijk De Meiboom te Hasselt. Op haar blog “Vrije vogel
in drukke tijden” geeft zij regelmatig psychologisch advies voor meer
vrijheid en blijheid in je dagelijkse drukke leven: drukketijden.com.
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Burn-out
bij hulpverleners
HOE WORD JE EEN VRIJE VOGEL
IN DRUKKE TIJDEN?

HOE WORD JE EEN VRIJE VOGEL IN DRUKKE TIJDEN?

hulpverlener, en wil je helpen doorgroeien tot een vrije vogel in

Burn-out bij hulpverleners

te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die

NATHALIE CARDINAELS

Titel: Burn-out bij hulpverleners. Hoe word je een vrije
vogel in drukke tijden?
Auteur: Nathalie Cardinaels
Uitgever: ACCO
ISBN: 978 94 629 2277 8
Publicatiedatum: september 2015
Pagina’s: ca. 168
Prijs: € 24,50
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www.accomedical.be

Boekbesprekingen
Gezond zwanger worden.
Van kinderwens tot kraambed
Dit is werkelijk een allesomvattend boek. Het heeft een erg duidelijke en klare
structuur en is dus goed leesbaar. Maar voor gezonde vrouwen is dit waarschijnlijk een wat te uitgebreid verhaal. Het handelt immers niet alleen over
aandoeningen zoals thallassemie en schildklierafwijkingen maar ook zwangerschap en druggebruik komen aanbod. Zeer zeker is dit allemaal erg nuttig
voor mensen die op zoek zijn naar specifieke informatie over een aantal zaken
in verband met ziekte, gezondheid en zwangerschap, of die hieromtrent meer
willen lezen en weten.
Het gevaar bestaat evenwel dat dit bij een aantal patiënten angsten gaat creëren en mogelijks tot meer medicalisering gaat leiden.
Zeker is wel dat dit werk een betrouwbaar alternatief vormt voor een aantal
dingen die via het internet te vinden zijn.
dr. Carolien Van Doninck
Titel: Gezond zwanger worden. Van kinderwens tot
kraambed
Auteurs: prof. dr. E.A.P. Steegers & drs. A. Geluk
Uitgever: Garant Uitgevers nv
ISBN: 978 90 441 3247 2
Aantal blz.: 324
Prijs: € 29,90
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Andreas Vesalius
‘Post Mortem’ Andreae Vesalii (1514-1564)
Maurits Biesbrouck, Theodoor Goddeeris en Omer Steeno

Deel I: De laatste reis van Andreas Vesalius
en de omstandigheden van zijn dood
Doorgaans baseren biografen zich op het leven en werk van de persoon die zij bestuderen. Nochtans kunnen gebeurtenissen van na hun dood eveneens verheldering brengen. Er is al heel wat verteld en geschreven, over de laatste maanden van
Andreas Vesalius’ leven. Maar het meeste ervan is vrij speculatief. Zo ontstonden
veel van de legenden rond de aanleiding tot zijn Jeruzalemreis pas na zijn dood.
In elk geval begonnen zij pas nadien te circuleren. Volgens het meest hardnekkig
verhaal, zou Vesalius een dissectie uitgevoerd hebben bij een Spanjaard, wiens
hart nog klopte toen hij het bloot legde, hetgeen tot een schandaal leidde. Het
gevolg zou geweest zijn, dat hij door de Inquisitie ter dood veroordeeld werd, een
sanctie die slechts met moeite kon worden omgezet in een boetetocht naar Jeruzalem, dankzij de tussenkomst van Philips II, koning van Spanje.
Dit verhaal begon door een brief van Hubertus Languetus (1518-1581), een Frans
diplomaat, brief die hij op 1 januari 1565 vanuit Parijs schreef naar Caspar Peucer
(1525-1602), dokter en schoonzoon van Philipp Melanchthon (1497-1560). Daarin
verschijnt voor het eerst dit Inquisitie-verhaal, dat daarna door zoveel biografen zou aangegrepen
worden om Vesalius’ vertrek uit
Spanje naar Jeruzalem te verklaren. Vooraleer die brief zelfs maar
te lezen valt reeds iets vreemds op.
Hij bestaat uit amper vierentwintig
korte regels. Voor een brief uit die
tijd is dat erg ongewoon. Een brief
schrijven en hem dan meegeven
met een betrouwbaar persoon Fig. 1. Briefje van Hubert Languet aan Caspar Peucer (Parijs,
1 januari 1565) dat het Inquisitie-verhaal in gang zette (Nawas in die tijd een gelegenheid tional Library of Medicine); zie Michael J. NORTH, ‘The Death
of Andreas Vesalius’ in Circulating Now, U.S. National Library
die zich niet elke dag aandiende. of
Medicine, 15.10.2014, 2 pp., ill. in <http://circulatingnow.
Daarom probeerde de schrijver om nlm.nih.gov/2014/10/15/the-death-of-andreas-vesalius/>
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steeds zoveel mogelijk informatie over te brengen teneinde zijn bestemmeling zo
volledig mogelijk op de hoogte te houden sinds hun vorige contact. De vrij korte
‘nota’ van Languet begint met de woorden ‘Fama est ...’, wat het best kan vertaald
worden met ‘Het gerucht doet de ronde ...’. Dit straalt weinig zelfzekerheid uit en
Languet beperkt zich in zijn korte schrijven alléén tot deze ‘roddel’, zoals wij die
zouden noemen. Hier gaat de volledige tekst:
Transcriptie

Vertaling

[recto]
De morte Vesalii ex literis Huberti
Langueti, scriptis ad D. D. Casparum
peucerum anno Theos krononias 1565
Mense janu.

[recto]
Over de dood van Vesalius uit de brief van
Hubert Languet, geschreven aan de heer dokter Caspar Peucer, in het jaar 1565 sinds de geboorte van Christus, in de maand januari.

Fama est Vesalium esse mortuum audivisti
proculdubio eum Hierosolymam esse profe
ctum. Causa istius profectionis est mirabilis ut
ad nos perscriptum est. Commissus erat eius
curae viri nobilis in hispania, quem cum
obiisse existimaret, nec satis causam mortis
sibi percepisse videretur, petebat ab amicis
uti sibi liceret corpus dissecare. Cumque pe
ctus apperuisset, reperit cor palpitans. Cogna
ti illius mortui non contenti erant illum accusare factae caedis accusarent impietatis
apud inquisitionem existimantur se ibi vindictam vehementiorem assecuturos. Cum iam
constaret de caede, nec tam facile excusa
retur error

Het gerucht doet de ronde dat Vesalius dood is. Ge
hebt ongetwijfeld gehoord dat hij naar Jeruzalem
getrokken is. De reden van zijn vertrek, zoals die
ons schriftelijk meegedeeld werd, is merkwaardig.
In Spanje was hem de zorg voor een edelman toevertrouwd. Toen hij dacht dat deze overleden was,
maar niet voldaan over zijn inzicht in de doodsoorzaak, vroeg hij aan de vrienden de toestemming
om het lijk te dissecteren. Maar wanneer hij de
borstkas opensneed trof hij een kloppend hart
aan. De verwanten van die dode vonden het niet
genoeg om hem van de begane moord te beschuldigen, zij achtten het nodig hem bij de inquisitie
als goddeloos aan te klagen voor een strengere
straf. Eens de doodslag vaststond werd het niet
zo gemakkelijk om de fout te verontschuldigen

[verso]
medici tam periti, voluit omnino inquisitio
de eo sumere supplicium. Vixque potuit
autoritate sua vel potius precibus eum
a tanto periculo eripere Rex ipse. Tandem concessum est Rei, et toti aulae pro
eo deprecanti, ea conditione, ut ad ex
piandum illud scelus proficisceretur
Jerosolymam ad montem Sinai. Vale.
Datur Lutetiae calend Janu. anno a

nato Christo 1565.

[verso]
bij zo’n ervaren arts. De inquisitie wilde hem kort
en goed terechtstellen. En de Koning zelf kon hem
door zijn gezag, of liever door zijn smeekbeden,
nauwelijks aan dat groot gevaar onttrekken.
Uiteindelijk werd aan de Koning toegegeven en aan
het ganse hof dat voor hem om genade smeekte,
op voorwaarde dat hij als boete voor dat misdrijf
naar de berg Sinaï bij Jeruzalem zou trekken.
Het ga u goed. Gegeven in Parijs, 1 januari in het
jaar Onzes Heren 1565. (1)
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Wij moeten ons daarom afvragen of
Languetus zelf wel in dat verhaal geloofde. Want wij mogen ook de publicatie niet vergeten door de Spaanse
pediater José Baron Fernandez van
zijn vondst van een aantal brieven in
de archieven van Simancas (Spanje).
Die publicatie dateert reeds van 1962
maar is blijkbaar weinig gekend. (2)
De eerste brief was van niemand
minder dan Philips II, koning van Fig. 2. Zicht op Zakynthos vanuit zee, in een tekening
van Stoopendael, mogelijks een van de laatste zichten,
Spanje, en gericht aan Garcihernan- die
Vesalius had bij zijn aankomst op Zakynthos, waar
dez, zijn plaatsvervangende ambas- hij vrij plots stierf, bij zijn aankomst. (Bron: O. Dapper,
Naukeurige beschryving van Morea, eertijts Peloponnesadeur in Venetië, om hem ervan te sus; en de eilanden, gelegen onder de kusten van Morea,
verwittigen dat Vesalius naar zijn en binnen en buiten de Golf van Venetien: waer onder de
voornaemste Korfu, Cefalonia, Sant Maura, Zanten, en
stad op komst was met de bedoe- andere in grooten getale, ..., Amsterdam: voor Wolfgang,
ling om uit religieuze redenen! naar Waesbergen, Boom, Someren en Goethals, 1688)
Jeruzalem te trekken. Hierbij vroeg de koning zijn ambassadeur om Vesalius
alle hulp te geven die hij zou wensen om hem veilig en zonder tijdverlies op
weg te helpen en er tevens bij hem op aan te dringen niet langer dan nodig weg
te blijven om zijn functie aan het Hof zo vlug mogelijk te kunnen hernemen.
Deze brief in het Spaans van Philips II luidt in vertaling:
De Koning aan Garcihernandez, de door ons aangestelde secretaris.
Dokter Vesalius, die u deze [brief] overhandigt, was de geneesheer van de Keizer,
wijlen mijn vader, hetgeen hij nu ook voor mij is. Hij diende zijne Majesteit, net
zoals hij mij dient, zodat ik hem nu, met de grootste welwillendheid, de toestemming heb gegeven om naar Jeruzalem af te reizen, om er uit piëteit het
Heilig Graf van onze Verlosser te bezoeken. Met mijn dankbare toestemming,
dring ik er bij u op aan hem op weg te helpen, zodat hij daar vlot en veilig naartoe kan trekken en er zo kort mogelijk te verblijven, om met dezelfde spoed
terug te reizen teneinde zijn dienst bij mij verder te zetten. Wil hem daartoe
van mijnentwege vriendelijk aansporen. Monzon, januari 1564. (3)
Deze brief is niet gedagtekend. Heeft de koning hem geschreven op een ogenblik dat hij niet in de mogelijkheid was om hem direct te versturen of dit om
een of andere reden niet opportuun vond? Baron wijst erop dat hij in elk geval
ten laatste van 24 januari moet dateren, aangezien de monarch toen Monzon
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verliet, nadat de vergaderingen van de Aragonese Cortes achter de rug waren.
(4) De Cortes van Aragon begon op 13 september 1563 en liep tot januari 1564.
Vesalius was toen eveneens in Monzon. Vanaf de eerste weken verzorgde hij
daar Thomas Chaloner voor zijn nierstenen en ging hem daarvoor een paar
keer opzoeken in het nabij gelegen Barbastro. (5, 6) De koning keerde in januari
via Barcelona en Valencia naar Madrid terug om er in mei aan te komen. (7)
Vesalius moet dus de toestemming voor zijn Jeruzalemreis in Monzon gekregen hebben. Monzon ligt op ongeveer 240 km van Perpignan aan de Franse
grens, Madrid op 600 km. We moeten ons bijgevolg afvragen of Vesalius Spanje niet rechtstreeks via Monzon verlaten heeft om zich de terugweg naar de
hoofdstad en vandaar de veel langere tocht naar Frankrijk te besparen. Hij
kan de koning in geen geval terug tot in Madrid vergezeld hebben, want uit
het antwoord van Garcihernandez aan de koning blijkt dat Vesalius reeds op
10 maart in Venetië was.
Wij kunnen ons ook moeilijk voorstellen, dat de ultra-katholieke koning, naar
zijn ambassadeur, over Vesalius zou geschreven hebben, in zo’n bewoordingen, mocht hij door de Inquisitie veroordeeld zijn. Laat staan, indien hijzelf had
moeten tussenbeide komen om hem van de doodstraf te redden. Mocht daar
ook maar iets van waar zijn, dan moeten wij veronderstellen dat de koning
zich totaal anders zou uitgedrukt hebben. Wat meer is: in de archieven van de
Inquisitie is geen spoor van Vesalius te bekennen. Een instelling als de Inquisitie, die zo goed georganiseerd en gedocumenteerd was (met altijd details over
aanklacht, ondervraging, straf enzovoort), had een zo grote ‘vis’ als Vesalius
niet laten ontsnappen als er iets geweest was; met andere woorden het is alleen mogelijk dat er niets te vinden is omdat er niets is.
De brief weerlegt ook elke bewering dat er tussen Vesalius en de koning wrijvingen waren, zoals sommigen suggereerden. De koning was blijkbaar bezorgd
om Vesalius’ welzijn en neemt veiligheidsmaatregelen, ten zijnen gunste. Dit
was geenszins overdreven daar, zoals Jean Zuallart (1541-1634) beschrijft in
zijn reisverhalen, deze reis een van de gevaarlijkste was. (8) Het is ook opvallend hoe nadrukkelijk Philips II zijn ambassadeur vraagt, er bij Vesalius op aan
te dringen om vlug terug te keren. Het is net alsof hij zich daarover niet zo op
zijn gemak voelde.
Op 13 maart schreef Garcihernandez zijn koning een antwoord:
Doctor Vesalius arriveerde hier op de 10de van deze maand. En, om geen tijd
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te verliezen op zijn reis,
zal hij - van zodra de omstandigheden het toelaten - van hier afzeilen
naar Cyprus, en zal hij,
zeer goed uitgerust en
in gezelschap, naar Jeruzalem trekken. Hij zegt
dat hij zo vlug mogelijk
zal reizen. De ambassadeur Paulo Tiepolo, en
een broer van Giovanni
Soranzo, hebben hem,
om tegemoet te komen
aan de wens van Uwe Fig. 3. Verslag (Augsburg, 1566) van Solenander’s ooggetuige van VeMajesteit, heel vriendelijk salius’ wedervaren op zee (Thomas Theodor Crusius, Vergnügung müssiger Stunden, Leipzig: Michael Rohrlachs Wittib und Erben, 1722)
geholpen. ... Venetië, 13
maart 1564. [Getekend] Garcihernandez. (9)
Vijftien dagen later, op 28 maart, stuurde de secretaris zijn koning nog een
brief, met slechts een korte passage over Vesalius. Daarin schrijft hij:
Er worden naar Cyprus 500 soldaten gestuurd, en 100 naar Corfu. De schepen
bleven tot nu in de haven, wegens het tegenvallende weer, en Doctor Vesalius
zal meereizen in één ervan, zoals ik Uwe Majesteit schreef... (10)
Met deze brieven bevestigt Garcihernandez dus, dat Vesalius aangekomen
was in Venetië op 10 maart en dat hij daar op 28 maart nog steeds was. Hij
beklemtoont dat er geen tijd zal verloren worden, en dat hij de wens van de
koning aan Vesalius heeft overgemaakt, om zo vlug mogelijk terug te keren.
Enkele maanden later volgde nog een brief, deze keer van broeder Bonifacio de
Ragusa (nu Dubrovnik), overste van het klooster op de Berg Sion, en bewaarder (‘custos’) van de Heilige Plaatsen. Deze is gedateerd op 29 mei 1564, in
Jeruzalem. Dat is twee maanden later en hij was eveneens gericht aan koning
Philips II. Daar veel in die brief religieus van aard is, vertalen wij enkel wat hier
belangrijk is:
Heilige en Koninklijke Majesteit, ... Doctor Vesalius, een devoot pelgrim in Jeruzalem, én de drager van deze brief, ondernam het risico, om ons de koninklijke
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gift van 500 dukaten te brengen, bestemd voor de katholieke gelovigen van het
koninkrijk Jeruzalem, als een bijdrage voor zijn heiligdommen ... (11)
Dit betekent dus dat Bonifacio de Ragusa bevestigt dat Vesalius in Jeruzalem
was. In de brief zelf staat vermeld, dat hij persoonlijk met Vesalius werd meegegeven voor de koning. Dit is erg belangrijk, want de brief bestaat nog steeds
in Spanje. Hij is goed bewaard en de tekst is zeer leesbaar.
Dankzij de vier brieven, gevonden door José Baron Fernandez, is het doel van
zijn reis nu duidelijk: een bedevaartstocht naar het Heilig Land, om redenen
van devotie, én met een geldelijke steun voor de Heilige Plaatsen, vanwege de
koning van Spanje. Zo’n gift was niet iets uitzonderlijks, want de koning had de
gewoonte dat elk jaar te doen.
Vesalius was gedurende ten minste vijf maanden in Palestina: van het einde
van maart tot het einde van augustus 1564 en wij kunnen ons afvragen, wat hij
daar al die tijd deed. Het enige dat wij daarover weten is wat Bonifacio élders
schrijft. Namelijk dat hij, samen met Vesalius, de vlakten van Jericho bezocht,
en dat zij geïnteresseerd waren in de geneeskrachtige eigenschappen van de
verschillende vruchten en kruiden uit die regio. Dit wordt bevestigd door een
passage in Bonifacio’s boek Liber de Perenni Cultu Terrae Sanctae. (12)
Laten wij nu Vesalius’ terugreis bekijken. Volgens Jean Zuallart vond de terugreis meestal plaats in the herfst, wanneer het weer niet zo gunstig was, en het
soms winderig of zelfs stormachtig kon zijn. De traditionele stopplaatsen op
de terugweg waren, na Jeruzalem: Tripoli, Cyprus, Candia in Kreta, Zakynthos
en dan naar Corfu en tenslotte Venetië. Dit was een route zonder al teveel omwegen. Hoe avontuurlijk en onzeker de tocht was, wordt geïllustreerd doordat
Zuallart zelf er op zijn terugreis niet in slaagde om Zakynthos opnieuw te bereiken. Hij zeilde voorbij het eiland, wegens de ongunstige wind.
Wij weten dat Vesalius stierf op Zakynthos. Maar de redenen en omstandigheden van zijn dood bleven mysterieus. De meeste auteurs verwijzen naar een
schipbreuk ten gevolge van een storm. Maar zij hebben het dan steeds over
Vesalius als het énige slachtoffer, terwijl er bij een schipbreuk steeds meerdere slachtoffers zijn. En - zoals reeds gezegd - het feit dat Vesalius de brief bij
had van Bonifacio voor de koning, en dat die brief nog steeds goed bewaard is,
sluit definitief de mogelijkheid van een schipbreuk uit. Uitputting door gebrek
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aan voedsel of drinkwater, en door lange tijd op zee rond te zwalpen, is zeker
een mogelijkheid.
De meest plausibele uitleg lijkt inderdaad ziekte, mogelijk verergerd door een
algemene verzwakking, door om het even welke oorzaak. Pavlos Plessas, afkomstig van Zakynthos zelf, heeft de zaak bestudeerd en denkt aan de mogelijkheid van scorbuut. Hoewel wij dat zeker niet kunnen uitsluiten, kan het
evenmin bewezen worden. (14)
Een interessant verhaal, verteld door Reiner Solenander (1524-1601), verdient
hier onze aandacht. Hij was een Leuvense alumnus, afkomstig van Büderich
bij Wesel. (15) Zijn rapport is belangrijk, maar het was erg moeilijk te vinden,
want het is opgenomen in een werk van Thomas Theodor Crusius, namelijk
zijn Vergnügung müssiger Stunden, uit 1722. Een van ons (TG) vond daarvan
een exemplaar in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (Duitsland). Het
bevat een ooggetuigenverslag van Vesalius’ levenseinde, opgetekend door
Solenander, in Augsburg, in mei 1566: één jaar en zeven maanden na Vesalius’
dood. Samengevat schrijft hij het volgende:

..., ze keerden terug naar het schip. Eerst dreven zij af door het stormweer. En
wanneer zij in open zee terecht gekomen waren, werd de lucht zo rustig dat
het schip gedurende weken op praktisch dezelfde plaats bleef ronddrijven. Het
was volop zomerweer en snikheet. Toen vielen de meeste reizigers ziek en
velen stierven ... Vesalius werd moedeloos en begon zelf ook ziek te worden ...
De voorraden geraakten op. Er was een algemeen tekort én een ernstig tekort
aan drinkwater. ... Na lange tijd op zee rondgedreven te hebben, begon de wind
eindelijk opnieuw op te zetten, en waren ze in staat om verder te zeilen. ...
Toen land in zicht kwam werd iedereen gek, maar hij werd zelfs nog zieker. Pas
toen kwamen ze aan op Zakynthos. Toen zij de zeilen vierden, en temidden het
kraken van de touwen en het lawaai van de kamelen, stierf Vesalius. (15, 16)
Vesalius stierf dus helemaal niet bij een schipbreuk, maar hoogst waarschijnlijk ten gevolge van ziekte en uitputting. 						
(wordt vervolgd)
Dankwoord
Onze oprechte dank aan Theo Dirix, Consul van België in Athene, voor het nalezen van het manuscript en voor zijn nuttige wenken.
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Ontwikkelingssamenwerking
Prijs Prof. Jozef Vandepitte 2015
toegekend aan prof. K. Mubagwa

www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

De Prijs Prof. Jozef Vandepitte 2015 wordt toegekend
aan prof. Kanigula Mubagwa. Prof. K. Mubagwa
werd geboren in Bukavu. Hij studeerde geneeskunde aan de Nationale Universiteit van Zaïre waar hij
promoveerde in 1977. Hij is licentiaat in de medische
wetenschappen (1984) en geaggregeerde van het
Hoger Onderwijs (1985) aan de KU Leuven waar hij
sinds 2006 gewoon hoogleraar is aan de Faculteit
Geneeskunde. Hij verbleef drie jaar aan de UniversiProf. Kanigula Mubagwa
teit van Zimbabwe, Harare, en nog eens drie jaar aan
de University of Connecticut, Farmington, VS. Sinds 1992 is hij visiting professor in de humane fysiologie en fysiopathologie aan de universiteiten van
Bukavu, Kinshasa en Kisantu.
Hij krijgt de Prijs Prof. Jozef Vandepitte voor zijn inspanningen op gebied van
medisch onderwijs in Congo met de uitgave van een handboek ‘Physiologie du
Corps Humain Normal’ en de oprichting van de ‘Foundation for the Advancement of Science and Technology in Africa’ (FAST-Africa). Prof. K. Mubagwa is
tevens coördinator van de Institutional University Cooperation program van
de VLIR-Universitaire Ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaamse universiteiten en de Katholieke Universiteit van Bukavu (UCB). Hij is directeur van
het International Center for Advanced Research and Training (ICART), Panzi,
Bukavu, DR Congo.
Als excellent lesgever ligt onderwijs hem nauw aan het hart. Hij ziet onderwijs
als de hefboom tot kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg.
De Prijs Prof. Vandepitte is een initiatief van onze vereniging ter bevordering
van het medisch onderwijs en vorming in de tropen. De Prijs bestendigt hiermee het levenswerk van prof. Vandepitte die zich hier actief voor heeft ingezet.
De prijs bedraagt 2500 euro en wordt tweejaarlijks toegekend. De uitreiking
zal plaats vinden op woensdag 2 december 2015 in de Faculty Club, samen
met de ALFAGEN-viering van de Alumnus van het Jaar 2015.
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Nieuws uit UZ Leuven
Tien jaar KanActief Revalidatie en re-integratie na kanker
Dit jaar is het tien jaar geleden dat een eerste groep sportende KanActiefdames aan de slag gingen in UZ Leuven. Twee pioniers vertellen en blikken
vooruit naar de toekomst.
Lies Serrien, verantwoordelijke
voor KanActief in UZ Leuven, en
prof. dr. MarieRose Christiaens,
borstkankerchirurg,
herinneren
zich de start van KanActief nog als
de dag van gisteren. Het begon allemaal met een brief.

De brief van Lies
Lies Serrien: "Dertien jaar geleden had ik zelf borstkanker. In KanActief-pioniers Lies Serrien en
UZ Gent liep toen een pilootproject prof. dr. Marie-Rose Christiaens
om ex-borstkankerpatiënten te helpen zich weer te integreren in de maatschappij door middel van sport en levensstijlbegeleiding. Ik ben van opleiding licentiate lichamelijke opvoeding en psychomotorisch therapeute. Als
ervaringsdeskundige leek het me een goed idee om een gelijkaardig project
in Leuven op te starten. Dus schreef ik een brief naar professor Christiaens,
die mij geopereerd had in Leuven."
Prof. dr. Marie-Rose Christiaens: "Ik heb die brief nog. Verstuurd op 27 april 2004.
Het was een uitdaging om zoiets out of the blue voor te stellen. Maar in UZ Leuven
vond iedereen het meteen een goed idee. Alleen was er geen geld voor."

De start
Lies Serrien: "Ik kreeg onmiddellijk de steun van de artsen en het borstcentrum
in UZ Leuven. Ze gaven me het advies om met allerlei mensen te gaan praten
over het project. Dat was best een inspannende periode. Het duurde nog een
jaar eer we effectief van start konden gaan."
Professor Christiaens leest voor uit haar dossier: "Op 30 augustus 2004 kreeg
je welgeteld 40 959,13 euro van de Nationale Loterij. Op 15 september schre163
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ven we een brief naar de VLK: toen is de eerste keer het woord KanActief gevallen. Met de 75 000 euro van de VLK konden we definitief van start gaan. Ik
liet KanActief toen ook opnemen in de beleidsplannen van het borstcentrum in
UZ Leuven: het werd een van de snelst gerealiseerde projecten in dat beleidsplan. (lacht) Lies was een uitstekende pleiter voor haar zaak."
Lies: "In april 2005 begon ik met een eerste groepje gemotiveerde dames. Ik
geloofde er rotsvast in. Hoewel er geen enkele wetenschappelijke basis was
om zwart-op-wit te bewijzen wat het nut was van een project als KanActief."

Multicentrische studie
Aan die wetenschappelijke basis wordt nu gewerkt met een grote multicentrische studie. "We zitten in de eindfase van een studie gefinancierd door het RIZIV", zegt Lies Serrien. "We werken daaraan samen met veertien andere ziekenhuizen. De resultaten zijn nog niet bekend, maar wat we al kunnen afleiden uit
onze eigen resultaten is dat de deelnemers van KanActief betere fysieke prestaties leveren dan de deelnemers uit de controlegroep. Dat bevestigt de evaluaties
die we krijgen van de patiënten: ze zijn fitter, minder moe en sterker dan voor
het programma. Het is duidelijk dat het groepseffect een belangrijke rol speelt."
Professor Christiaens: "Het doel van die studie is ook om aan standaardisatie
in de verschillende centra te werken. De studie ging van start in januari 2013,
tegen eind dit jaar zullen alle resultaten verwerkt zijn. En dan zal de officiële
terugbetaling hopelijk een feit zijn."
Deelnemers aan KanActief komen twaalf weken lang twee keer per week naar
campus Gasthuisberg. Daar krijgen ze spierversterkende oefeningen en conditietraining, naast ook een infosessie over bijvoorbeeld vermoeidheid, menopauzale klachten, voeding of seksualiteit. Het programma wordt voor een stuk
terugbetaald door het ziekenfonds, maar de patiënt zelf betaalt nog altijd ongeveer acht euro remgeld per sessie.
Lies Serrien: "Dat lijkt niet veel, maar vermenigvuldigd met twaalf weken en de vervoersonkosten is dat toch een som die voor sommige mensen een drempel vormt."

KanActiefplus
Per jaar beginnen in UZ Leuven tussen de 90 en 120 deelnemers met een KanActief-programma, dat drie keer per jaar georganiseerd wordt. KanActief omvat
vandaag meer dan de twaalf weken die je volgt in het ziekenhuis. Met KanActiefplus blijven de deelnemers elkaar ook daarna nog ontmoeten om te sporten
en bij te praten. KanActiefplus vzw telt al meer dan tweehonderd leden.
Lies Serrien: "Het succes van KanActief bestaat uit drie even belangrijke fa164
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cetten. Ten eerste is er het fysieke aspect: je spieren worden krachtiger en
je bouwt conditie op. Minstens zo belangrijk zijn de infosessies. En dan is er
natuurlijk het groepseffect: je leert van elkaar, lacht samen en sport samen. Er
hangt een positieve sfeer, geen prestatiesfeer."
"We horen vaak dat KanActief de brug is tussen ziek zijn en weer deelnemen
aan het maatschappelijke leven", zegt professor Christiaens. "Niet alleen weer
aan het werk gaan telt, maar ook je leven als vrouw en moeder is belangrijk."

Toekomstplannen
Welke wensen hebben de initiatiefnemers nog voor de toekomst van KanActief? Lies Serrien: "Binnen twee jaar verhuizen we in principe naar campus
Pellenberg. Een goede zaak, want de sportaccommodatie is daar beter en je
werkt samen met andere patiënten aan je conditie in een mooie omgeving. Ik
hoop natuurlijk op een snelle terugbetaling voor de patiënten. En vooral dat in
de toekomst álle kankerpatiënten een dergelijk programma zouden kunnen
volgen. Vandaag is KanActief er alleen voor patiënten met borstkanker, hematologische aandoeningen en - sinds twee jaar - gynaecologische kanker. Maar
eigenlijk zou het voor elk type kankerpatiënt moeten bestaan."
Meer info: www.uzleuven.be/kanactief

Programma’s Permanente Vorming
en alumni-activiteiten
ALFAGEN
Therapiedag (zaterdag 10 oktober 2015)
Auditorium GA1 - O&N1 Campus Gasthuisberg
Meer informatie volgt nog: www.vesaliusonline.be
Viering Alumnus van het Jaar: dr. Marc Desmet (woensdag 2 december 2015)
Uitreiking Prijs Prof. Jozef Vandepitte 2015: prof. K. Mubagwa
Faculty Club
Meer informatie volgt nog: www.vesaliusonline.be en
www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be
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Lenteconcert (vrijdag 18 maart 2016)
Auditorium GA1 - O&N1 Campus Gasthuisberg
Meer informatie volgt nog: www.vesaliusonline.be
(zie affiche op p. 139)

FARMALEUVEN
40 jaar FarmaLeuven (zaterdag 14 november 2015)
Meer informatie volgt nog:
https//alum.kuleuven.be/farmaleuven

Fonds Zeldzame Ziekten
en Weesgeneesmiddelen
Symposium: Zorg voor zeldzame ziekten en de eerstelijn: de missing link?
(donderdag 19 november 2015)
Congreszaal van het Federaal Parlement te Brussel
Meer informatie: www.vesaliusonline.be of www.kbs-frb.be

NEUROCHIRURGIE
Permanente Vorming Neurochirurgie 2015-2016
UZ Leuven Campus Gasthuisberg - donderdag 18.00 uur
Auditorium ‘Gauguin’ (gouden pijl - zesde verdieping)
08/10/15
Neuropathologie
		
22/10/15
Patiënten rechten en wilsverklaringen 2.0
		
29/10/15
Zenuwchirurgie
		
19/11/15
The neuroanatomy of free will
		
26/11/15
Neuropathologie
		
03/12/15
Screening instrument voor een
preoperatief geriatrisch consult
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Raf Sciot
(Leuven - België)
Tom Goffin 		
(Leuven - België)
Willem Pondaag
(Leiden - Nederland)
Marcel Brass
(Gent - België)
Raf Sciot
(Leuven - België)
Katleen Fagard
(Leuven - België)
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14/01/16

Ongeruptureerde aneurysmata:
afklemmen, opvullen of een pil?
21/01/16
Intraoperatieve monitoring bij tethered
cord ingrepen
		
04/02/16
Spinale afwijkingen bij achondroplasie
		
		
18/02/16
Neuropathologie
		
03/03/16
Neuropathologie
		
24/03/16
Neuropathologie
		
21/04/16
Whole body MR bij patiënten met
neurofibromatose
28/04/16
Maximal safe surgery in glioma treatment
		
		
12/05/16
Neuropathologie
		

Gabriel Rinkel
(UMC - Nederland)
Eelco Hoving
(UMCG Groningen - 		
Nederland)
Carmen Vleggeert		
Lankamp
(Leiden - Nederland)
Dietmar Thal
(Leuven - België)
Raf Sciot
(Leuven - België)
Dietmar Thal
(Leuven - België)
Steven Pans
(Leuven - België)
Jannick Brennum
(Kopenhagen Denemarken)
Raf Sciot
(Leuven - België)

Op 8 oktober gaat Pentalfa weer van start. De sessies gaan zoals elk jaar door
op donderdagavond. U wordt onthaald met een hapje en een drankje vanaf
19u30 en om 19u55 beginnen we er aan. Rond 22u00 worden de sessies beëindigd. We hebben weer een zeer gevarieerd programma voor u klaar. Hieronder vindt u alvast een lijstje van de eerstvolgende sessies. Op onze website
vindt u het programma van het gehele eerste semester.
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Pentalfaprogramma eerste trimester 2015-2016
08/10/2015
15/10/2015
22/10/2015
19/11/2015

26/11/2015
03/12/2015
10/12/2015

17/12/2015

Borstreconstructies:
stand van zaken
Statistiek voor de clinicus
Het Electronisch Medisch
Dossier, veel meer dan een
patiëntendossier
JAK-2 the future:
het vernieuwde landschap
van myeloproliferatieve
aandoeningen
Aanpak van congenitale
vasculaire malformaties
bij kinderen
HIV en AIDS anno 2015
Hemodynamische monitoring
op Intensieve Zorgen:
het tijdperk na de
Swan-Ganz Katheter
Van longembool tot CTEPH:
nieuwe therapeutische inzichten

Prof. dr. Patrick Neven
Prof. dr. Geert Molenberghs
Prof. dr. Birgitte Schoenmakers
Prof. dr. Timothy Devos

Prof. dr. Veerle Labarque
Prof. dr. Eric Van Wijngaerden
Prof. dr. Catherine Ingels

Prof. dr. Stefan Janssens

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 registreren via de website
onder de rubriek ‘Registreren’. Sessie gemist? U kan de opname bekijken onder
de rubriek ‘Herbekijken’.
Facebook: http://www.facebook.com/kuleuven.pentalfa
Twitter: http://www.twitter.com/KUL_Pentalfa
LinkedIn: http://www.LinkedIn.com/groups/Pentalfa-4571026
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, dan kan u ons ook via de gebruikelijke kanalen contacteren:
Adres:

Pentalfa - Onderwijs en Navorsing II
Herestraat 49 bus 400 - 3000 Leuven
Telefoon: 016 37 77 09
E-mail:
pentalfa@med.kuleuven.be
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In Memoriam
Tijdens de eindredactie van dit nummer vernamen wij het overlijden van em. prof. dr. G. Deneffe, bekend thoraxchirurg en anatoom aan onze faculteit.
Tijd- en plaatsgebrek maken het ons onmogelijk om het
‘In Memoriam’ van de Dienst Thoraxheelkunde
nog in dit nummer te plaatsen.
Wij bieden de familie, zijn vrienden en collegae onze christelijke deelneming aan.
In het volgende nummer, alsook op
onze website, geven wij ruim aandacht aan de figuur van deze bijzonder begaafde en innemende alumnus en emeritus.
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Vereniging van Alumni van de Faculteit Geneeskunde
(ALFAGEN) van de KU Leuven
O&N2 − Campus Gasthuisberg − Herestraat 49 bus 400 − 3000 Leuven
Tel. +32 16 33 06 24 / +32 16 33 06 11
Email: info@vesaliusonline.be

Lidmaatschap 2015: ................................................................................................................................. € 50
Erelid: ................................................................................................................................................................. € 150
Afgestudeerd vóór 1974: ...................................................................................................................... € 35
Afgestudeerd in 2012, 2013 of 2014: .......................................................................................... € 30
Laatste fase basisopleiding arts: ........................................................................................... GRATIS
Laatste fase BMW: ............................................................................................................................. GRATIS
Werkzaam in een ontwikkelingsland: ................................................................................ GRATIS

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
Email: info@vesaliusonline.be
Website: www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be
Bijdragen voor de actie "Medische Ontwikkelingshulp" zijn steeds welkom op
rekening IBAN: BE80 4310 0585 0177 en BIC: KREDBEBB
van "Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven"
Meer info op www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be
***Stortingen van minimum 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar***
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