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Voorwoord

H

ier gaat ons eerste nummer van 2013 en wij beginnen met de vele alumni te danken die
al in ruim aantal hun lidmaatschapsbijdrage overmaakten. Het doet de organisatie deugd
om ieder jaar opnieuw zoveel enthousiaste leden te mogen verwelkomen. Ook de positieve
commentaren die wij telkens weer op het A.Vesaliustijdschrift krijgen moedigen ons allen aan om
hier verder werk van te maken.Zo denken wij dat het nummer dat nu in uw handen ligt, en waar
weer heel veel tijd en werk in gestoken is, met veel aandacht zal gelezen worden.
Binnen de organisatie zijn wij ook steeds aan vernieuwing toe en de nauwere samenwerking met
de faculteit, Medica, Alumni Lovanienses en de andere faculteitskringen waaronder Farmaleuven
en de Ingenieursvereniging bieden ons boeiende contactmomenten en leiden tot originele initiatieven.
Kijk daarom regelmatig naar www.vesaliusonline.be en zie en lees waar uw vereniging mee bezig is.
Helemaal nieuw is www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be waar u vanaf maart 2013
alles te weten komt over onze meest geliefde afdeling "Ontwikkelingssamenwerking". Voor de
leden die het zouden vergeten zijn, storten kan nog steeds voor dit belangrijke initiatief , waar
ALFAGEN heel graag veel tijd en aandacht aan besteedt en waar wij tamelijk uniek in zijn.
Geef ook aandacht aan ons jaarlijks cultuurgebeuren. Vice- voorzitter Ann Cornelis zette haar beste beentje voor om onze leden en hun familie en vrienden weer een uniek concert aan te bieden.
Reageer snel, want het wordt een formidabel succes. Onze leden ontvingen reeds een persoonlijke
uitnodiging en zij lezen hierover meer in het tijdschrift.
En verder houdt het Andreas Vesalius project ons natuurlijk stevig in de ban. Museum M, de stad
Leuven en onze universiteit hebben de lokroep van Prof. O. Steeno gehoord. Geen van allen kon de
sirenenzang weerstaan. Van 2014 tot 2015 is de stad Leuven en haar universiteit niet enkel in de
ban van de "grote oorlog", maar ook de aandacht voor het halve milleniumfeest van onze voornaamste Alumnus A.Vesalius. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar sponsoring om van deze viering
een unieke gebeurtenis te maken. Leden die graag zelf een steentje bijdragen kunnen dit doen volgens de regels die in het tijdschrift en op de web-pagina vermeld staan. De graag gelezen reeks van
onze Vesalo-fielen blijft natuurlijk doorlopen, want de bron lijkt nog lang niet opgedroogd.
Onze trouwe lezers vinden verder nog nieuws over lustrumvieringen, emeritaten,vormingsaanbod,
Medica, Biomedische Wetenschappen en andere trouwe rubrieken.
Tot slot krijgt onze unieke gastronomische tempel van de KU Leuven bijzondere aandacht, want de
Faculty Club is nog veel meer dan een uitstekend eethuis.
Smakelijk en veel leesgenot,
Prof. em. dr. Chris Geens
Voorzitter ALFAGEN vzw
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Editoriaal
De universiteit en haar alumni
Hoe belangrijk zijn alumni voor een universiteit? Heel belangrijk, zeggen ons de collegae die kennis
hebben van de status die alumni genieten aan de Amerikaanse universiteiten. Dankzij de financiële bijdragen van de alumni maken de universiteiten daar grote sier. En hoe zit dat in Europa,
cum quod in Vlaanderen? Wel, hier betreft het een heel andere situatie en is de geldelijke bijdrage
van de alumni aan de universiteiten haast onbestaande. Maar aangezien fondswerving steeds
belangrijker wordt en alumni hier een belangrijke factor bij zijn, wordt de relatie van alumni met
hun universiteit een bepalende factor.
Het goede nieuws is dat hier in Vlaanderen geen enkele universiteit, en zelfs niet in heel Europa,
zoveel alumni heeft die hun jaarlijkse bijdrage betalen, als de KU Leuven. Ongeveer een vierde van
de oud-studenten van onze universiteit betalen jaarlijks hun lidmaatschap en dit is ruim boven
het Europese gemiddelde en onze vereniging ALFAGEN scoort hierbij de beste.

De missie van ALFAGEN
Waarvoor dient een alumnivereniging en wat doet zij? Dat zijn de redenen waarom de alumni, ja
dan neen, hun jaarlijks lidgeld betalen.
• Het levenslang leren vormt het eerste aandachtspunt van een alumnivereniging. Omdat afgestudeerden nooit echt afgestudeerd zijn gaan zij voortdurend op zoek naar nieuwe kennis
en vaardigheden tijdens hun beroepsleven. In de dagelijkse praktijk ontdekken de alumni ook
heel wat praktijkvragen die handelen over normen en waarden, die ethische kwesties naar voor
brengen en vaak ook met attitude te maken hebben. De faculteit en de universiteit hebben een
bijzonder ruim aanbod aan opleidingen allerhande die de meest veeleisende alumni moeten
bevredigen en hen kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden voor deze delicate vragen
• Informatie-uitwisseling is daarnaast een kerntaak voor de alumniverenigingen die hun leden
moet inlichten over het hele aanbod van vorming, maar die ook de nieuwste ontwikkelingen
binnen de opleiding moeten toelichten. En hier is ook een belangrijke taak voor onze alumni
weggelegd die met een kritische blik de doorgemaakte opleiding evalueren. Maar zij hebben ook
de vinger aan de pols van de ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen zo heel nuttige
adviezen aanreiken voor de veranderende opleidingen. Deze voortdurende wederzijdse uitwisseling van informatie tussen de alumni en hun universiteit en faculteit verloopt best langs de
alumnivereniging en geeft inhoud aan de ambassadeursfunctie die afgestudeerden krijgen toegewezen.
• De organisatie van culturele manifestaties is sinds het ontstaan van alumni- kringen een van
hun voornaamste bestaansredenen. De jaarreünies, de lustrumvieringen en de verkiezing van
de "Alumnus van het Jaar" zijn hier de bekendste voorbeelden van en kennen de laatste jaren
een stijgend succes.
“"Het Lente concert van ALFAGEN" heeft intussen een vaste plaats verworven op de kalender. En
nu komt het "Vesalius Project" er aan en waarschijnlijk ook de "Arenberg Nocturne". De universiteit moet duidelijk inzien dat deze culturele organisaties, die een grote inspanning vragen van
144
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de verenigingen, mee zorgen voor de uitstraling van de Alma Mater. De interfacultaire samenwerking rond cultuur zijn een bewijs van de kracht en de invloed die alumni-organisaties op het
universitaire leven kunnen hebben.
• Ontwikkelingssamenwerking en internationalisering krijgen veel aandacht van onze alumnivereniging en zijn bij onze leden goed bekend. Vooral het aanbod in de landen in ontwikkeling,
in casu Congo, vinden wij belangrijk wegens onze voorgeschiedenis in Lovanium. Wat betreft
de contacten met onze Alumni in de diverse continenten hebben wij nog een hele weg af te
leggen en ook bij ontwikkelingssamenwerking komen wij steeds handen te kort. Maar ook heel
wat alumni van de KU Leuven maken een internationale carrière en hier kan nog heel wat werk
verricht worden wat betreft het onderhoud van contacten en uitwisseling.

De Alumni Lovanienses
Eens aangesloten bij ALFAGEN of bij de eigen faculteitskring, krijgen de leden vlot toegang tot
alle informatie en activiteiten van de vereniging, maar zijn zij automatisch ook lid van de koepel
organisatie Alumni Lovanienses en worden zij opgenomen in het ruime en bijzonder interessante
netwerk van de KU Leuven. Wij werken er hard aan om een gezellig en centraal gelegen onthaal
in te richten, waar alle alumni doorlopend welkom zijn en waar zij de meest diverse en nuttige
contacten kunnen maken. Parijs en Keulen zijn niet in één dag gebouwd, maar wij zijn goed op weg
om hier iets mooi te maken. Vanuit de centrale koepel worden ook de regionale en internationale
interfacultaire kernen aangestuurd en richten zij lezingen, seminaries, studiedagen en ontmoetingen in voor een ruim publiek.
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat al onze alumni steeds hartelijk welkom zijn op het eigen
secretariaat van de faculteitsvereniging. Zowel de studentenverenigingen, als de deelnemers aan
de vervolgopleidingen en de pas-afgestudeerden zijn hier graag geziene gasten.

Eens Alumnus, altijd Alumnus
Al wie aan de KU Leuven een volwaardige studiecyclus met succes heeft gevolgd beschouwen
wij als alumnus van de KU Leuven. Binnen de richting Biomedische wetenschappen hebben wij
diverse faculteitskringen zoals ALLOREKI voor de Faculteit Lichamelijke Opvoeding, Revalidatie,
Kinesiterapie, LUTV voor Tandheelkunde, FARMALeuven voor Farmaceutische Wetenschappen,
AZW voor Artsen Ziekenhuiswetenschappen, Logopedie en Audiologie en ALFAGEN voor Alumni
Faculteit Geneeskunde. Wij gaan steeds weer op zoek naar hechte samenwerking en bieden ook
vaak gezamenlijke programma’s aan.
Het is een kenmerk van alle faculteitskringen dat jongeren relatief lang wachten alvorens zich aan
te sluiten tot hun eigen kring. Waarschijnlijk zijn de moderne communicatiemedia goede hulpmiddelen om hier snelle aansluiting te realiseren. Ook voor jonge alumni moet het immers duidelijk
zijn dat snel aansluiting vinden bij het performante netwerk van de KU Leuven, zowel in binnenland als binnen Europa of de andere werelddelen, heel wat voordelen biedt.
Wij kijken samen met alle alumni van de diverse faculteiten uit naar snelle aansluiting van alle
pasafgestudeerden en van alle alumni van de KU Leuven.
Prof. em. dr. C. Geens
Voorzitter ALFAGEN vzw
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NIEUWS VAN ALFAGEN
Si non e vero

De kip of het
Een kip legde een ij, met een lange ij. Wat een lijdensweg! Gelukkig had de kip zelf een ijlijder met dubbele
lange ij. De problemen hadden kunnen vermeden worden indien De Vries en Te Winkel wat meer eenvoud
hadden gelegd in onze spelling. Geen wonder dat
sommige scholen chinees doceren; foutloos Nederlands schrijven is veel te moeilijk.
Toegegeven, de ontwerpers stelden dat aan eenieder
die van mening is dat een woord anders zou moeten
worden gespeld dan hun woordenboek voorschreef, het vrij moest staan dat dan ook te doen.
Vandaag, is hiervoor heel wat durf vereist.
Prof. em. dr. L. Missotten

Ereleden
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Lidmaatschap 2013
ALFAGEN boert goed, en wij hebben een relatief stabiel ledenbestand, waarvoor dank aan onze
trouwe Alumni, die jaar na jaar hun bijdrage tijdig overmaken.
Het goede nieuws is dat wij dank zij de voortdurende prima zorgen van onze penningmeester,
Prof. em. dr. L. Missotten, die man verdient echt een warm applaus, al vijf jaar aan dezelfde tarieven kunnen werken. Ook ons secretariaat mag in dezelfde hulde worden betrokken.
Maar, willen wij dit de volgende jaren zo houden, dan moeten alle betalende leden snel opnieuw
intekenen, en wensen we dat eveneens jongafgestudeerden snel lid willen worden. Daarom bieden we onze jonge collegae een lidmaatschap aan een zeer voordelig tarief.
In ons editoriaal vertelden wij wat onze missie is en welke activiteiten wij organiseren. Op onze
webpagina www.vesaliusonline.be leest u in de linker kolom wat dergelijk lidmaatschap u allemaal als voordelen oplevert.
Denk dus niet teveel na en reageer snel op de folder die in uw bus viel. Veel dank natuurlijk aan
alle leden die al hun storting overmaakten. Maar kijk ook even in uw buurt, of op de afdeling, in
de praktijk of bij familie en vooral op de eigen dienst of daar niet wat Alumni kunnen aangepord
worden om hun lidmaatschap te regelen.
Dank dus voor alle inspanningen, steeds welkom op ons secretariaat en tot een volgende ontmoeting.
Prof. em. dr. C. Geens
Mede namens het ALFAGEN bestuur

Viering alumnus van het jaar
Kalenderperikelen zorgden er voor dat
de viering van de Alumnus van het jaar
2012 naar de laatste maand van het jaar
verschoof. Hoewel wij de laureaat al in de
maand mei kenden kwam de laudatio er
ruim zes maanden later aan. Zie hiervoor
A.Vesalius 24ste jaargang nr. 2, juli 2012 en
de webstek www.vesaliusonline.be.
Maar uitstel is zoals het spreekwoord zegt, Prof. dr. Chantal Mathieu en Voorzitter ALFAGEN
niet steeds afstel en de viering van collega Chantal Mathieu was er niet minder feestelijk of hartelijker om. De grote belangstelling toonde aan dat onze leden het bij hun keuze weer bij het goede
eind hadden zoals al bij alle voorgaande edities al bleek.
Het was fijn dat de vicedecaan prof. Jan Eggermont namens het faculteitsbestuur een mooie korte
huldiging bracht. De laudatio door Professor Willy Peetermans tekende het portret van Chantal
147
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Rector Prof. Waer

Mathieu ten voeten uit en bracht bevestiging van het beeld dat de aanwezigen al zelf hadden
opgebouwd. Wij publiceren hier dan ook met dank het verhaal van de laudatio.
Maar de rede die de gevierde ons voorhield was er eveneens één van een uitzonderlijk gehalte
naar inhoud, opbouw en echtheid. Elk jaar opnieuw denken wij weer " zo een Alumnus vinden wij
nooit meer", en zie telkens weer valt ons een uitzonderlijke verrassing te beurt.
Het was ook terecht dat de rector als slotspreker kon zeggen dat Prof. Chantal Mathieu iemand is
die werkelijk aan alle gestelde criteria in hoge mate voldeed en dat noemde hij zeer uitzonderlijk.
En zo mogen wij heel deze viering ook bijzonder geslaagd noemen met dank aan allen die er aan
meewerkten.
Prof. em. dr. C. Geens

Laudatio alumnus van het jaar 2012
Prof. dr. Chantal Mathieu
5 december 2012
Faculty Club, Leuven
Beste collegae,
ALFAGEN verkiest jaarlijks de
Alumnus van het jaar volgens
de volgende criteria: de Alumnus levert bijzondere prestaties op diverse terreinen en
brengt of bracht door eigen uitmuntendheid, inzet en gedrevenheid de KU Leuven duidelijk
Prof. Dr. Willy Peetermans
onder de aandacht. Illustere
persoonlijkheden met een lange staat van dienst sieren de lijst van "Alumni van het jaar".
Voor dit jaar nomineerde ALFAGEN prof. dr. Chantal Mathieu. Ik moet ALFAGEN feliciteren met
deze keuze. Het is duidelijk dat Chantal Mathieu een zeer gedreven en veelzijdig persoon is die
streeft naar uitmuntendheid op vele domeinen en die de KU Leuven onder de aandacht bracht,
brengt en zal brengen. Ik sluit me dan ook heel graag aan bij de felicitaties die haar vandaag te
beurt vallen.
148
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De keuze is ook origineel. Chantal is wel Alumnus (oud-leerling) maar geen oude leerling. Zij is een
jeugdige laureaat waardoor de gemiddelde leeftijd van de groep daalt, maar waarbij het effect op
de mediane leeftijd nog eerder beperkt is. Ongetwijfeld zal het bestuur van ALFAGEN nog op zoek
gaan naar alumni die in het midden van een schitterende carrière alle kwaliteiten als arts, onderzoeker, lesgever en ambassadeur in zich verenigen.
Zo ook Chantal Mathieu, geboren en getogen in Halle, gekend voor het miraculeuze beeld van de
Zwarte Madonna in de Sint-Martinusbasiliek en de blauwe boshyacinten in het Hallerbos.
Chantal was een goede student die zowel in het Heilig-Hart Instituut, waar zij Latijn-Wetenschappen volgde, als in haar arts-opleiding aan de KU Leuven afstudeerde met de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury. Zelf vat ze haar aanleg en motivatie in een interview als volgt samen: "ik was een goede student, geïnteresseerd in wetenschap, bereid om hard te werken hetgeen
noodzakelijk is om de top te bereiken en vooral geïnteresseerd in hoe ik mensen kon verzorgen
en hen beter maken".
Chantal koos voor de KU Leuven, voor de kwaliteit, de ernst en de degelijkheid die zij hier ervaarde
tijdens de infodagen. Zij wist ook dat er hier mogelijkheden waren voor de uitbouw van een veelzijdige carrière. Al vroeg nam zij de beslissing om in haar geboortestreek te blijven wonen ondanks
de moeilijke verbinding, zodat zij, met de hulp van ouders, werk en gezin kon combineren. Teamwork, goede afspraken en de juiste ondersteuning hebben haar geholpen om zo succesvol te zijn.
Chantal koos voor de interne geneeskunde en na een korte passage op gastro-enterologie ging
zij voluit voor endocrinologie en vooral diabetologie waar de immunologie van diabetes haar onderzoeksdomein werd onder promotorschap van professor Bouillon en professor Waer. Zij was
aspirant FWO en nadien postdoctoraal onderzoeker voor het FWO in het Legendo laboratorium.
Zij bleef verankerd in het onderzoek en was tot op heden promotor van 14 doctoraatsthesissen en
meer dan 200 publicaties in internationale tijdschriften.
In 1996 werd zij aangesteld als docent en in 2002 werd zij bevorderd tot buitengewoon hoogleraar
aan onze faculteit. Zij was ook een van de eersten die konden genieten van het prachtig initiatief
van FWO Vlaanderen onder vorm van het mandaat ‘klinisch fundamenteel onderzoeker’, dat de
combinatie van klinisch werk en wetenschappelijk onderzoek ondersteunt.
Na het emeritaat van professor Bouillon werd zij diensthoofd Endocrinologie. Zij bouwt haar klinische dienst uit met oog voor evoluties in het vakgebied en talent bij de jonge stafleden. Zij
vecht voor haar dienst zoals sommigen geregeld kunnen ervaren wanneer er weer eens te weinig
consultatieruimtes zijn en een
onverlaat van een neuroloog een
kabinetje van de diabetesraadpleging durft te bezetten.
Chantal maakt ook deel uit van
de selectiecommissie voor de
kandidaat ASO’s interne geneeskunde. Zij speurt naar interessante kandidaten die professioneel, en waar het kan, ook voor
wetenschappelijk
onderzoek
beloftes inhouden. Maar zij is
ook bezorgd en vraagt aan de
kandidaten hoe zij hun beroep149
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suitoefening in de toekomst zien
en de combinatie werk en leven
waar plaats is voor familie en sociale contacten.
Chantal was de voorbije jaren soms
ongelukkig over de geringe belangstelling voor de hogere opleiding
endocrinologie, ondanks het boeiende en snel evoluerende vakgebied en belangrijke verbeteringen in
de praktijkorganisatie en remuneratie. Maar de aanhouder wint: dit
jaar zijn er maar liefst 5 derdejaars
ASO die actief kiezen voor een carrière in de endocrinologie. En dat is belangrijk want zij kunnen de
visie van Chantal mee uitdragen naar de verschillende centra in het Vlaamse land. Tot nu was het
vooral Chantal zelf die de visie uitdroeg naar collega’s en naar het breder publiek. Zij investeerde vele
uren in de Vlaamse Diabetes Vereniging waar zij opnieuw een goed team rond zich vormde en voor
patiënten belangrijke verwezenlijkingen op haar palmares kon schrijven. Het is niet voor niets dat zij
momenteel erevoorzitter is van deze Vlaamse Diabetes Vereniging.
Ook op het RIZIV heeft zij vele uren gesleten, maar met een duidelijk doel. Dank zij haar is het
transmurale zorgprogramma voor diabetes een succes, althans in Vlaanderen. Chantal is fysiek en
verbaal nadrukkelijk aanwezig in vergaderingen en discussies en kan vanuit haar enthousiasme
en gesteund door solide argumenten overtuigen. Zij is onwaarschijnlijk dynamisch, ook in de auditoria. Ik heb zelf meegemaakt dat zij de trappen van het auditorium op en neer holde met de
wandelmicrofoon tijdens onze Internistendagen. Zij wachtte niet op spontane interventies, maar
richtte zelf de vragen aan het publiek en gaf ostentatief de microfoon aan een collega die niet
anders kon dan zijn mening te geven.
Ik heb ook horen vertellen dat zij tijdens de lessen Biomedische Wetenschappen het hele auditorium kan meenemen in haar verhaal. Voor de Biomedische Wetenschappen is les krijgen van een
clinicus een ongelofelijke meerwaarde voor de studenten. Chantal vertelde dat zij in de humaniora
zeer sterk had ervaren hoe bepalend leerkrachten kunnen zijn. Haar rolmodel heeft ongetwijfeld
grote invloed op studenten en assistenten.
Biomedische wetenschappen is een verhaal apart. Chantal werd op 1 mei 2006 programmadirecteur voor de jonge opleiding Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven. Zij was de geknipte
kandidaat. Zij bracht een klinische visie in de opleiding, maar was ook sterk verbonden met het
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft de biomedische opleiding volledig gereorganiseerd. Zij heeft hierbij de opportuniteiten maximaal benut en goed geluisterd naar studenten en
werkveld. Ze weet duidelijk waar ze naar toe wil en durft ook haar wil doordrijven. Ook al is het
nodig om op dezelfde nagel te blijven kloppen alvorens zij haar zin krijgt.
Zo vindt zij het onbegrijpelijk dat in de nieuw gebouwde auditoria zo weinig stopcontacten zijn
voor de portables van de studenten. Daarom heeft zij een project ingediend waarvan ik de precieze
titel niet ken, maar dat zij steeds de "priezen" noemt.
Chantal is ook mee met de moderne sociale media. De gastspreker tijdens het laatste internistendiner vroeg bij de start van zijn voordracht wie er e-mail gebruikte, en alle handen gingen naar
boven. Toen vroeg hij wie er facebook had, en slechts enkele aanwezigen gaven aan op facebook
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te zitten, zoals dat heet. Een LinkedIn account,
dat waren er maar enkelen. En toen vroeg de
spreker "wie doet er twitter?" en 1 hand ging
naar boven. Deze van Chantal. Waarop de spreker prompt zei dat de twitteraars, ongeveer een
150.000 in Vlaanderen, overmatig veel invloed
laten gelden op de publieke opinie wat zich o.a.
uit door citaties van twitterberichten in de journaals op televisie of in de elektronische edities
van de kranten. Chantal is dus een van die twitteraars. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.
En Chantal zingt ook. Samen met Jos Knapen brengt zij het volledige repertorium van Vlaamse
schlagers op de 6de verdieping van de faculteit. In het ziekenhuis hebben wij daar nog niet mogen
van genieten, maar misschien moet ik dit toch eens navragen bij de collega’s die het nieuwe burelenblok, door sommigen oneerbiedig "aquarium" genoemd, bevolken.
Chantal heeft naast haar klinische taak als diensthoofd, haar onderzoek en onderwijs nog een
aantal andere academische opdrachten in de Onderzoeksraad, bij het FWO Vlaanderen, en bij Europese en wereldwijde wetenschappelijke organisaties. Chantal is sinds 2002 lid van de Academie
voor Geneeskunde.
Chantal doet onderzoek naar de immunologische mechanismen die leiden tot het afsterven van
de bètacellen in de eilandjes van Langerhans. Ik weet niet of het bestuur van ALFAGEN de interesse in eilandjes als een positief argument voor haar selectie heeft meegenomen. In elk geval
lees ik op de uitnodiging dat de laureaat een reis aangeboden krijgt naar Zakynthos waar Andreas
Vesalius, onze grootste alumnus genoemd, aan zijn einde kwam.
Chantal, het is alleszins niet de bedoeling dat deze uitverkiezing tot alumnus van het jaar 2012 het
einde betekent van uw carrière en van de samenwerking met zovelen die u hiervoor waarderen.
Ik heb nog een kleine suggestie voor Chris Geens, gouwgenoot van Chantal in het Pajottenland,
om Wikipedia bij te werken. Als u op Wikipedia "Halle" intikt, krijgt u een heleboel informatie waaronder een lijst van bekende Hallenaren en zelfs een paragraaf over beruchte Hallenaren. Chantal
staat daar nog niet tussen maar ik denk dat na de nominatie van vanavond zij haar plaats verdient
in die lijst, naast Jef Colruyt en anderen.
Tenslotte wil ik graag in deze hulde Jan en Jef Bosteels betrekken. Jan, gynaecoloog en echtgenoot van Chantal en zoon Jef. Een oud gezegde is dat achter een groot man steeds een sterke
vrouw staat. Maar dit is gedateerd en
de moderne versie is: achter een grote
dame staat een rustige en standvastige man die zich niet laat opjagen als
het temperament van de dame wat
hoger oploopt.
Chantal, namens mezelf en de grote
groep van internistische disciplines
nogmaals van harte proficiat als
alumnus van het jaar.
Prof. dr. Willy Peetermans
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Lustrumviering 1982

O

m ons dertig jaar arts te vieren werd er een avond georganiseerd voor alle jaargenoten;
promotie 1982 en hun partner. Deze avond werd bedacht en uitgewerkt door een stuurgroep. De stuurgroep zijn jaargenoten die in Hove-Lint wonen en derhalve makkelijk
samen konden komen. Regelmatig contact met het ALFAGEN secretariaat voor goede raad en
concrete hulp met lijsten, adressen, zendingen ed maakte dat de organisatie vlot tot stand kon
komen.
De stuurgroep: Herwig Van Dijck, Dirk Sprengers, Filip Otten, Jan De Lepeleire, Ludi van Bouwel.
De stuurgroep is ongeveer twee jaar voor de geplande datum van 6 oktober 2012 samengekomen.
In totaal een viertal bijeenkomsten en al het overige via mail en telefoon. De bijeenkomsten waren
heel gezellige thuisvergaderingen na de laatste consultaties.
Als snel werd beslist om te
starten met een Symposium
met de volgende sprekers
en titels.
• De Ziekenhuisarts, het
Ziekenhuis en de Hoofdarts, een Bermuda driehoek ? Herwig Van Dijck
• Zorg voor kwaliteitsvolle
communicatie in de artspatiënt relatie. Van theorie naar praktijk en evidence. Jan De Lepeleire
• Kwaliteit van zorg en
patiëntveiligheid: enkele
quick wins. Patrick Vankrunkelsven
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Wie meer wil weten over
deze voordrachten kan via
het e mail adres van ALFAGEN (info@vesaliusonline.
be) de sprekers zelf contacteren. Toch een klein
overzicht.
Kort gezegd hebben al de
drie tussenkomsten een
beetje dezelfde leidraad
gehad. Dertig jaar geleden
zijn we opgeleid in een kader dat nu snel wijzigt.
Wat men geleerd heeft in andere domeinen van industrie en wetenschap komt met rasse schreden op de gezondheidswerker van vandaag af. De tijd dat we konden zeggen; we doen ons best
is voorbij. MEN wil meer. MEN is de overheid en de patiënt. Meer is: indicatoren, vak- en gedrag
competenties, financiële verantwoording en nog veel meer.
Na dit erg gesmaakte en boeiende gedeelte werd het glas geheven bij een kennismakingsreceptie.
Na een gezellige maaltijd werd de dansavond op gang getrokken door boeiende animatie. En eens
de toon gezet was het feest, zoals weleer tot in de vroege uurtjes.
Dank zij de organisatiesteun vanuit het secretariaat ALFAGEN een erg leuk initiatief dat we zeker
over vijf jaar hernemen.
Dr. Herwig Van Dijck
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MEDICA

O

ok met Medica zitten we weer niet stil.
er aan en terwijl ik dit schrijf maken
reis mee.

Eerst en vooral wil ik de talrijke
bedanken voor hun bijdrage. Wat
ons toe om weer wat budget bij elwerken uit te voeren aan Doc’s Bar.
grondig willen aanpakken: niet engeluid en de warmte binnen te

Het 2e semester komt
we een fantastische ski-

alumni die erelid zijn geworden
een kleine bijdrage kan lijken staat
kaar te krijgen om wat noodzakelijke
Zo zouden we onder andere het dak eens
kel vervangen maar ook nodig isoleren om het
houden en de koude buiten.

Het 2e semester is alles behalve een semester waarin we uitbollen. We willen jullie dan ook van
harte uitnodigen op onze activiteiten. Zeker het aperitiefconcert (dinsdag 5 maart) en het galabal
(vrijdag 22 maart) beloven weer een prachteditie te worden.
Onze Werkgroep Sociaal zet dit semester het thema "Ongelijkheid binnen de gezondheidszorg" in
de aandacht. Hoe ze dit doen kunnen jullie steeds volgen via de website (www.medica.be) of via
onze facebook.
Ook de rectorverkiezing komt er weer aan. Aangezien we met Medica 1% van de stemmen vertegenwoordigen zullen we dit van zeer kortbij allemaal opvolgen. Voor de meeste studentenvertegenwoordigers is dit een unieke ervaring waar ze toch wel wat naar uitkijken om hieraan deel te
nemen.
Mijn ploeg en ik zijn er alvast klaar voor om er een fantastisch 2e semester van te maken.
Frederik
Praeses Medica 2012-2013
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BMW
Quiz voor Alumni Biomedische Wetenschappen was een voltreffer
Met maar liefst 92 waren ze, de
quizfanaten die op vrijdag 25 januari afzakten naar de Alma Gasthuisberg voor de tweede editie van
de Quiz voor Alumni Biomedische
Wetenschappen en Sympathisanten. De organisatie was zeer tevreden met de massale opkomst. Er
moesten zelfs ploegen geweigerd
worden wegens plaatsgebrek.
Met welgeteld 92 op de 125 punten kaapte TV Oog de eerste plaats
weg. Zij kregen een bon ter waarde
van 80 euro voor een etentje in restaurant Ascoli in de Muntstraat in Leuven. Een verdienstelijke
tweede plaats was weggelegd voor De Kaaskroketjes, Bosgrondjes belandden op de derde plaats.
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De quiz bestond uit 8 tafelrondes en elke ronde bestond uit 10 vragen opgedeeld in verschillende categorieën: dagelijkse kost, in een ander jasje, (h)art, met dank aan Mendeljev, dit was 2012,
nergens beter dan thuis, Griekse en Romeinse goden, kinderlijk vertier, united colors en BMW. Er
werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeld- en geluidsfragmenten. Een fotoronde en een
krasronde maakten het geheel compleet.
Met dank aan de vele helpende handen van de werkgroep alumni BMW verliep de quiz opnieuw
succesvol!
De uitslag:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
14
13
15
17
16
18
19
21
20
22
23
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Groepsnaam
TV Oog
De Kaaskroketjes
Bosgrondjes
hot pilates
la question jambon
The Beauties en de Sam
Kolonisten van Catan 2
De angry birds
The BMW-awesomeness squad bis
Go for Green!
Kolonisten van Catan 1
Paracetamoxyfrusebendroneomycin
De 4 kwisketiers
GDANsk
rabarberbarbarabarbarenbaardenbarbierbarboens
Der Antwoord
Team Sokke
vzw Bescherm de Cicindela Sylvatica
Die Antwoord
Das Antwoord
Quizzie Rascal
zmrzlina
De Pientere Pindanoten

Eindstand
92
90
89
87
86
81
79
76
75
74
74
74
72
72
72
68
68
64
59
58
58
57
50
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Nieuws van Alumni Lovanienses
Is ‘De Faculty Club’ u bekend?

Bij de voorbereidingen van de viering van "de Alumnus
van het jaar " viel het ons toch weer op wat voor een
prachtige en unieke site de Faculty Club is. Zo kwam de
idee bij ons op om met de directeur, mevrouw Tine Verhelst, een ruim gesprek te voeren over deze mooie instelling die toch zeker een van de diamanten is aan de
kroon van de KU Leuven. En na de bijzonder geslaagde
viering van 05 december 2012 lieten wij er geen gras
meer over groeien en stonden wij snel in het kantoor van
deze dynamische manager.
Tine Verhelst

Voor onze Alumni die minder vertrouwd zijn met het huis
verwijzen wij naar de webstek www.facultyclub.be waar zij de geschiedenis terugvinden van het
Groot Begijnhof, dat in 2000 werd ingehuldigd als " werelderfgoed " van de UNESCO. Voor de geïnteresseerden zijn er in de Faculty Club steeds folders beschikbaar die het ontstaan van de begijnenbeweging vertellen en de plaats die Leuven daarbij innam als een van de oudste en grootste
begijnhoven verder toelichten.
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De huidige Faculty Club zorgt voor het beheer en de uitbating van twee belangrijke domeinen op de site, namelijk het Convent van
Chièvres en de Infirmerie met haar aangrenzende gebouwen. Boven de ingang van het
onthaal bevindt zich de kantoorruimte van
onze gastvrouw die zich snel laat verleiden
tot een vlot en open gesprek. Vragen stellen is
haast niet nodig, het hele verhaal rolt er zo uit.
T.V. Onze core-business betreft de activiteiEen professioneel team ...
ten als vergader- en congrescentrum. Dit gaat
vooral over vergaderingen en congressen, als werklunches en banketten en maakt ongeveer 80%
van onze omzet uit.
Daarnaast hebben wij het gerenommeerd ‘à la carte restaurant’. Wij ontvangen hier gasten na of
zonder afspraak van maandag tot vrijdag.
Zowel voor de banketten als voor het à la carte-restaurant wordt de keuken verzorgd door een
team van Sterrenrestaurant Arenberg.
Tenslotte is er het weekeinde waar vooral feesten en familiesamenkomsten doorgaan. Deze worden verzorgd door een andere cateringgroep, Silverspoon.
C.G. Vertel eens iets over structuur, organisatie en personeel.
T.V. Wij zijn een v.z.w., winst is dus geen doel op zich, zo kunnen wij voortdurend herinvesteren.
Heel het begijnhof, en dus ook de gebouwen waarin wij werken zijn eigendom van de Universiteit
die tot eind jaren ’90 ook de exploitatie in handen had. Binnen de structuur van LEUCA ging de Faculty Club, aan het begin van dit millennium, enkele jaren samen met de ALMA, maar in juni 2003
kwam er een verzelfstandiging.
Wij werken momenteel met 25 vaste personeelsleden die enkel weekdienst hebben (in de weekends staat de partner Silverspoon garant voor de professionele organisatie van de feesten). Alles
verloopt hier officieel. De KU Leuven zelf en de UZ Leuven zorgen samen voor een kleine helft van
de omzet terwijl de vele bedrijven rond de universiteit voor een ruime helft tekenen.
C.G. En wie komt hier zoal over de vloer?
T.V. Vroeger, in de vorige eeuw, kon je hier jarenlang enkel met een personeelskaart en als professor binnen, maar dit is al lang verleden tijd. Eigenlijk mikken wij nu, naast al wat met KU Leuven te
maken heeft, op de ruime groep die daar wat verder rondhangt. Denk maar aan de vele spin-offs
van onze Alma Mater, de netwerkorganisaties zoals VKW, VOKA, VMA, en tal van verenigingen,
evenals particulieren die iets te vieren hebben En zo komen de Alumni in het vizier die vaak binnen
de eigen werkkring onze diensten kunnen aanprijzen.
De " Business Exellence Award " die wij in 2011 mochten ontvangen bracht zeker de Faculty Club
en ons werk hier meer onder de aandacht.
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C.G. En hoe lokt u dan onze
Alumni naar hier en welk
gunstig regime mogen zij hier
verwachten?
T.V. Inderdaad, omdat dit
voor ons een belangrijke
doelgroep is, geven wij deze
mensen graag een belangrijke
korting die echter niet tijdens
het weekeinde geldt omdat
dan de externe catering overneemt.
Doorheen de ganse week, en De Van Croy-zaal biedt plaats voor 160 gasten.
dus ook op vrijdagavond, krijgen Alumni bij ons een korting van 16,5% bij werkvergaderingen en banketten voor de vieringen
van jaarbijeenkomsten. Afhankelijk van de activiteit wordt er zaalhuur gerekend, zoals wanneer
het enkel om een broodjeslunch gaat. In het ‘à la carte restaurant’ krijgen Alumni een aperitief en
hapjes gratis. Deze mensen komen na een eerste bezoek graag terug omwille van de exclusieve
locatie, de uitstekende keuken en bediening en ook wegens de interessante ontmoetingen die hier
hun deel zijn.
Faculty Club is een echt netwerkcentrum geworden waar men oude vrienden, collegae, vroegere
professoren en diverse mensen uit de bedrijfswereld, de opleiding of de ziekenhuiswereld kan
ontmoeten.
C.G. U ontving dus een belangrijke prijs en erkenning en daarbij vielen de woorden: visionair denken, strategie, kwaliteit. Vertel eens...
T.V. Ja, wij hebben voortdurend originele plannen voor de toekomst. Het is leuk werken op een
werelderfgoed site, maar ook daar moet blijvend aan gewerkt worden, want de nieuwe technologie kan hier evenmin achterwege blijven. Onze lokalen
en infrastructuur die zeer
intens gebruikt worden zijn,
na de upgrading die we in
2005 en 2006 doorvoerden,
weerom aan een opwaardering en modernisering toe.
Wij gaan stapsgewijs te werk,
kijken wat de markt vraagt
en biedt en focussen ons op
de wensen van de verschillende doelgroepen. Zo sturen
wij voortdurend het parkingEen gezellig à la carte-restaurant.
beleid bij, vernieuwen wij de
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Heerlijke gerechten van chef-kok Pieter De Keyser.

website, volgen wij de nieuwste vergadertechnologieën en proberen wij het onze klanten op allerlei gebieden zo aangenaam mogelijk te maken.
Een specifiek voorbeeld hierbij is onze keuken die een maatschappelijk verantwoorde keuze maakt
in haar aanbod en zoekt naar de juiste balans tussen gezondheid, energie en evenwicht tussen
geest en lichaam. Wij gaan voor streekproducten, bieden zo gewenst ook vegetarische keuken
aan, kiezen voor zuivere producten en ook voor " fair trade " ingrediënten.
C.G. Beste mevrouw Verhelst, wat jammer dat de tijd om is en dat ik ook niet kan blijven voor een
kleine degustatie wegens andere verplichtingen. Eigenlijk zou ik, na uw bijzonder boeiend verhaal,
nog liefst van al bij u in het bedrijf komen werken, maar daar ben ik dan wel weer al te oud voor.
Toch heb ik nog een belangrijke vraag. U hebt zeker gelijk dat onze Alumni een potentieel grote
en solvabele groep vormen. Waarschijnlijk zijn er heel wat afgestudeerden die niet eens beseffen
wat zij hier kunnen krijgen.
Mijn vraag betreft nu het publieke geheim dat men binnen de KU Leuven op zoek is naar een
nieuwe fraaie locatie voor de Alumni Lovanienses en haar verschillende leden en verenigingen.
Het zou een leuke ontmoetingsplaats moeten zijn waar men voor, na of tijdens het samenkomen
ook al eens iets kan nuttigen of iets kan drinken. Na wat ik hier vandaag gehoord, gezien en
geleerd heb zou ik het rectoraat willen voorstellen om hier dicht in uw buurt eens op onderzoek
te komen, want dat zou hier een serieuze win-win situatie kunnen worden wanneer onze alumni
een centrale ontmoetingsplaats zouden vinden in de buurt van dergelijke exclusieve instelling.
T.V. Inderdaad, zoiets interesseert mij ten zeerste. Ik ben bereid om zelf mee op zoek te gaan, wie
weet of hier in de buurt nergens een of ander dode ruimte staat te verkommeren. Ik beloof dat ik
hier mee naar uitkijk.
C.G. Hartelijke dank nog voor de fijne ontmoeting, de schat aan informatie en uw interesse voor
onze Alumni.
Prof. em. dr. C. Geens
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Emeriti nieuws
EMERITUS PROFESSOR PAUL DE COCK, door de bril van zijn collega’s
Om een ‘evidence based’ verslag te brengen, consulteerde ik enkele collega’s. Ik wil vooral prof Willem
Proesmans en Mevr. Marcella Verboven en het COS
team bedanken voor hun bijdrage.
‘Het land dat achter hem ligt laat hem niet onberoerd’,
zegt Anton van Wilderode over de boer. Dat geldt zeker voor professor De Cock bij de aanvang van zijn
emeritaat.
Paul De Cock is een pionier, een voortrekker zoals de
Afrikanen het zo mooi benoemen, iemand die onbekend land verkent, een man met veel meer visie dan
de doorsnee professor of politicus.
Wie kan de centra voor ontwikkelingsstoornissen
wegdenken uit het Vlaamse zorglandschap? Nochtans
begon het met 1 man: Paul De Cock. Hij onderkende
een nood: het maximum potentieel bereiken ook voor
een kind met een beperking. Of zoals een andere pionier Martin Luther King het formuleerde ‘We need to create a world, where all children receive as
much education as their minds can absorb.’
Het gedicht van Douglas Mallock is een moderne parabel van de talenten.
If you can’t be a pine on the top of the hill
Be a scrub in the valley- but be
The best little scrub on the side of the hill,
Be a bush if you can’t be a tree
If you can’t be a highway just be a trail
If you can’t be the sun be a star;
It isn’t by size that you win or failBe the best of whatever you are.
Sommige kinderen hebben vroege detectie en extra hulp nodig om dat maximum te bereiken. Dat
werd de doelstelling van de centra voor ontwikkelingsstoornissen. De jonge Paul De Cock vond
in prof Roger Eeckels de geschikte partner om dit concept uit te leggen aan de overheid. Er was
tegenwind, er was op één van die tochten naar Brussel zelfs, letterlijk, een sneeuwstorm. Maar na
lang doorzetten werd kinderarts Paul De Cock de eerste die een ‘contract’ met de gezondheids161
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overheid afsloot. Na zijn pionierswerk putten velen inspiratie uit dat voorbeeld; nu zijn er in ons
land niet alleen centra voor ontwikkelingsstoornissen, maar ook referentiecentra voor mucoviscidose, diabetes, neuromusculaire ziekte, spina bifida, hemofilie... Dank u wel professor De Cock,
dank zij u - en dank zij onze overheid - hebben we een model om kwaliteitszorg te bieden aan
kinderen met chronische aandoeningen.
Hoe had de jonge Paul De Cock dergelijk inzicht verworven? In Haïti, besefte hij dat je een probleem op de juiste schaal moet aanpakken. Baby’s stierven aan neonatale tetanus. In zijn eigen
dispensarium baby’s redden was stap één, maar een druppel op een hete plaat. Hij zag nood aan
een globale aanpak: hij organiseerde onderricht tot alle vroedvrouwen in het land het belang van
hygiëne kenden. Ook na zijn verblijf in Haïti was het probleem van neonatale tetanus opgelost.
Aan het einde van zijn loopbaan, een nieuwe visie: gezondheidszorg en welzijnszorg samenbrengen onder één dak: ‘het Kartuizerproject’, totaal zorg voor het kwetsbare kind. Professor De Cock
blijft een pionier: iemand die nieuwe wegen opent. ‘De wijze keert moeilijkheden altijd tegemoet,
hij ervaart ze niet.’ Zijn voorliefde voor de muziek van Heinrich Schutz is te verwachten. Schutz, de
eerste belangrijke componist in Duitsland, baande de weg voor Bach. Zijn muziek is intens, sober
en duidelijk.
Zoals elke pionier is Paul de Cock vastberaden. Hij laat zich niet in een andere koers zetten. Victor
Hugo: ‘On résiste a l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées.’ ‘Als niets onmogelijk is, zijn er geen beperkingen. Als een man geen beperkingen kent, is hij geschikt om te leiden.’
Professor De Cock, een dokter in hart en nieren:
Hoe dikwijls kwam hij niet aankloppen op de deur van één van zijn collega’s, zo rond de tijd dat die
naar huis wil gaan, om te informeren hoe het gaat met één van zijn patiënten. Geen enkele avond
is hij te moe of te gehaast om ouders en kind nog een hart onder de riem te steken.
U kent de nieuws headlines:
Juli 2012: One third of American doctors refuse to take on new patients on Medicaid, America’s
health care program for the poor. En de polemiek in augustus in ons eigen land ‘Artsen rekenen
onrechtmatige ereloon supplementen aan’.
Op die achtergrond is er het zorgmodel van Paul De Cock. Professor de Cock GEEFT supplementen:
supplementen van kennis, supplementen van zorg, supplementen van betrokkenheid. Een zorgmodel conform de eed van Hippocrates. ‘Ik beloof dat ik de geneeskunst zal uitoefenen ten dienste
van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten’. Dit
zorgmodel voldoet ook aan de raad die Baden Powell de scouts meegaf: ‘But the real way to get
happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than
you found it. Zelfs in de NEJM van september 2012 wordt hierover gepubliceerd: ‘Cure for the common cold ‘. Er zijn te veel koude en afstandelijke dokters. The trouble is that the art of medicine
can’t be taught. Good doctors realize that compassion arises not from will, but from a deep sense
of goodness. If we are to awaken this quality in our students, we must demonstrate it. Which
brings us to role models. Medical education used to have such folks, but seasoned healers who
remind us daily of the importance of engagement have been marginalized by a system that champions grants, national reputation and superior laboratory skills. Er zijn nog laatste Mohikanen.
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Via de medewerkers van prof De Cock vernam ik dat zijn patiënten hem al eens verwarren met
Sinterklaas. Of ze gaan naast hem staan en slaan hun arm rond zijn middel. Je kan alleen vaststellen dat het getuigt van inzicht. Deze dokter is echt met hen begaan, niet alleen zolang ze in zijn
consultatiekamer staan, maar een heel leven lang.
Naast deze zachte, vriendelijke ‘dokter’ de Cock, is er ook de geleerde ‘professor’ De Cock. Veel
meer nog dan je van een universiteitsprofessor kan verwachten is hij veelzijdig, met diepgang,
erudiet. Neem nu taal, onze moedertaal: hij kent haar door en door en gebruikt haar zo moeiteloos,
dat je alleen in bewondering kan staan. Soms op het onverwachte, erg gevat; op andere keren na
heel grondige voorbereiding, elk woord doordacht, geplaatst. Hij kan het met veel woorden - denk
maar aan de indrukwekkende laudatio’s voor zijn voorgangers. Hij kan het ook met heel weinig
woorden, poëzie, de moeilijkste taalvorm. Ik lees een pareltje voor uit zijn werk.
‘kind zijn
is toebehoren
rijpend koren
in gegeven grond
is opschieten
ontgroeien
zelf
weer zaad
en aarde zijn’
En hij kan het zelfs zonder woorden: mime, de kunst van expressie. De grondlegger van deze theaterkunst is Livius Andronicus, die leefde meer dan 200 jaar voor Christus. Gelaatsmimiek werd
ook beschreven door Charles Darwin die opmerkte dat emoties door mensen van verschillende
culturen op dezelfde wijze worden uitgedrukt. En gelukkig heeft Paul de Cock van de schepper
een heel expressief gezicht gekregen. Woord en mimiek combineren, komt niet alleen van pas bij
contact met patiënten maar ook bij het lesgeven. Hoeveel generaties studenten heeft hij niet de
elementaire begrippen van neurologie bijgebracht, vaak met beeldspraak, liefst in de vooravond of
op zaterdag, want zijn werkdag was al overvol .
Livius Andronicus brengt ons naar de oudheid, een ander interessegebied van onze emeritus.
Hij beheerst het Latijn zeer goed; en dat is erg nuttig wanneer je je verdiept in middeleeuwse
annalen. Of hoe kan je anders achterhalen dat de botten, gevonden op het domein van het
Kartuizerklooster, niet moeten leiden tot ongerustheid maar toebehoren aan de meid, die voor
de keukendeur begraven ligt. Dat Sherlock Holmes gehalte maken een voorliefde voor Inspector Morse en Baantjer, De Cock met C, O, C, K, heel begrijpelijk. Ook om etsen van abdijen, oude
manuscripten en kalligrafieën op de kop te tikken is speurzin nodig. Hij is een heel belezen
man. In Leuven kom je hem behalve op het werk en thuis, vermoedelijk in de boekhandel tegen.
Hij is degelijk beslagen in filosofie; maar zal het zeker eens zijn met heldere uitspraken van
Paul Verhaeghe die zegt ‘als rede niet gepaard gaat met passie en empathie belanden we in
een dorre samenleving waar eigenbelang regeert en mislukkingen niet worden geduld’. Paul De
Cock kijkt niet naar eigenbelang. Hij is integer, onomkoopbaar. Hij komt open en rustig voor zijn
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mening uit. Geen achterpoorten; hij komt naar binnen langs de voordeur en met een duidelijk
programma.
We gingen grasduinen in voorvaders. Waar vonden we nog zoveel talent? Er is ene Paul De Kock,
schrijver van toneelstukken en vaudevilles. Zijn meest bekende lied ‘Madame Arthur’, was een
groot succes in de jaren 1920. ‘Madame Arthur est une femme, qui fit parler, parler, parler parler
d’elle longtemps. C’est que sans être vraiment belle, elle eut un je ne sais quoi.’ U hoort het al,
een lichtekooi en ook de maker, te licht bevonden: de Kock, niet met Cock maar met Kock. Nieuwe
poging: Paul De Cock, architect en kunstschilder, leraar bouwkunde en lange tijd directeur van de
Brugse Academie. Hij heeft ontzettend hard gewerkt: 1200 werken staan op zijn naam. Hij had een
voorkeur voor het neoclassicisme. Bouwen, klassieke cultuur, hard werken,.. de gelijkenis wordt
al duidelijker en, inderdaad, De Cock met COCK. Pittig detail: bij mijn bezoek aan het Groeninghe
museum om foto’s van zijn werk te maken, kreeg ik een gratis ticket - omdat ik voor Paul De Cock
kwam. Ook in Brugge is men erudiet..
Paul De Cock is een levenskunstenaar: Men zegt dikwijls ‘hij heeft het gemaakt’ en dan wordt bedoeld een lucratieve baan, een groot huis, een grote auto.. desnoods ten koste van een burn-out
of een hartinfarct. ‘Het maken’ heeft veel meer te maken met ‘gelukkig zijn’, tevreden zijn met wie
je bent, een job die je graag vervult, je inzetten voor anderen, het beste maken van elke situatie.
‘Als je beseft dat je genoeg hebt, ben je waarlijk rijk.’ ‘Wanneer je zelf gelukkig bent kan je dat geluk
uitstralen’. Hier komt een alternatief scheppingsverhaal van pas: Volgens de Griekse filosoof Plato
schiep Zeus de mens. En vanop de Olympus maakte hij die oorspronkelijke mens met vier armen,
vier benen en twee gezichten. Maar mensen werden overmoedig en de oppergod werd bang dat
zij de hemel zouden bestormen. Daarom kliefde Zeus de mensen middendoor. Sindsdien is ieder
mens op zoek naar zijn oorspronkelijke wederhelft om weer compleet te zijn. Velen dolen hun
hele leven rond en vinden nooit de perfecte wederhelft terug; of ze stellen zich tevreden met een
compromis. Slechts enkelingen hebben geluk en vinden hun ware wederhelft terug.
Voor Paul de Cock, een scout in hart en nieren, lag het voor de hand dat Akela perfect bij hem paste.
En we stellen het samen vast op de foto: ook na zoveel jaren kijkt hij even liefdevol en schalks naar
zijn wederhelft Hilde. Wat Salman Rushie beschrijft in ‘Shalimar the clown’ zou ook hen kunnen
overkomen ‘They looked more like identical twins than a married couple. Life had made them into
each other’s mirrors. Their personalities too had shaded into each other, creating a single two
headed self.’
Paul en Hilde hebben een prachtige familie uitgebouwd. Een vrouw en 4 dochters hebben van Paul
de Cock een geëmancipeerd man gemaakt; galant en met begrip voor de eigenheid van de vrouw.
Mahatma Gandi zegde: ‘You can judge a society by the way they treat their weakest members’.
Yehudi Menuhin zegde: ‘You can judge a culture by the way they treat their women’. Wij zeggen:
professor De Cock twee keer felicitaties van de jury.
Te paard tussen oud en nieuw, tussen traditie en nieuwe uitdagingen.
Het kleine zien wordt helderheid genoemd, flexibel blijven wordt kracht genoemd.
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Levenslang diep gelovig, trouw aan de echte christelijke traditie; jaren na mekaar klokkenluider
in de abdij van Keizersberg; jaren na mekaar op vakantie in Tirol. Trouw, traditie, charme, het bekende. Elk jaar opnieuw uitdagingen aangaan; vraag professor de Cock naar zijn nieuwe hobby. U
zal versteld staan.
‘Tegenwoordig kent iedereen van alles de prijs, maar van niets de waarde’ Oscar Wilde. Is niet
iedereen overtuigd van het nut van glasramen in de Kartuizerij? Maar sluit uw ogen even, open
dan uw ogen en ontdek die ideale combinatie tussen oude stenen en nieuwe, heldere ramen met
verhalen. Visie, passie, toekomst. ‘A thing of beauty is a joy for ever’.
Humor speelt in het leven van Paul De Cock een grote rol. Zijn brein is een bibliotheek vol grappige
anekdotes. Hij kan ze telkens opnieuw bijzonder meeslepend vertellen en heeft er zelf misschien
nog het meest plezier in. Dit frivole stukje, een extract uit ‘Nederlands, moeilijk?’ Van Joke Van
Leeuwen had van de pen van Paul de Cock kunnen zijn.
‘Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik: ik vloog
Maar zeg nu bij wiegen toch niet: ik woog
Want woog is nog altijd afkomstig van wegen
Maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?
Wat hoort er bij zoeken, jazeker, ik zocht
En zegt u bij vloeken dus logisch ‘ik vlocht’
Welnee beste mensen, want vlocht komt van vlechten
En toch is ‘ik hocht’ niet afkomstig van hechten
Er zou weer meer plaats voor humor moeten komen in de opleiding. Het helpt relativeren; het
zorgt ervoor dat je -ondanks veel talent- niet naast je schoenen gaat lopen. ‘De wijze kleedt zich
sober ook al is zijn innerlijk gevuld met kostbare edelstenen.’
Voor ik afsluit met een humoristische, feministische, theologische noot, wil ik u Professor Paul
de Cock en mevrouw De Cock, beste Paul en Hilde, in naam van al uw collega’s veel voorspoed
toewensen, nog een rijk gevuld leven; een mooie afronding van het Kartuizer project, een goede
gezondheid, veel bezoeken aan Tirol, nieuwe uitdagingen, en ook een heel klein beetje rust en verder genieten met Hilde, kinderen en kleinkinderen en … nog heel veel tijd voor humor.
God promised men that good and obedient women would be found in every corner of the world.
Then he made the earth round
... and laughed and laughed and laughed,
Het ga jullie goed!
Prof. dr. Chris De Boeck
Diensthoofd Kinderpneumologie
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Fonds Prof. em. dr. Albert L. Baert
Op 4 december 2012 vond,
in aanwezigheid van rector
Prof. Dr. M. Waer, meerdere ererectoren en talrijke andere hoogleraren o.m. van de KU Leuven,
de U Antwerpen, de U Gent, de U
Liège en de VU Brussel, de inhuldiging plaats van het "Fonds em.
Prof.Dr.A.L.Baert" in de rectorale
salons van de Universiteitshallen.
Dit fonds wordt nu beheerd
door het Leuvens Universi- Legende?
teitsfonds en zal de "Wetenschappelijke Prijs em.Prof.Dr. A. L. Baert", opgericht in 1997, verderzetten.
De laureaten van deze Prijs zijn: Robert Hermans, Marc Lemmerling en Lieven Van Hoe (1998),
Johan Van Goethem (2000), Michel De Maeseneer (2002), Steven Dymarkowski (2004), Mireille Van
Goethem (2006), Geert Maleux (2008) en Chantal Van Ongeval (2010).
De doelstelling van het fonds blijft de ondersteuning en bevordering van wetenschappelijk onderzoek in de radioloog. Daartoe zal er ook in de toekomst een tweejaarlijkse prijs toegekend worden
aan een radioloog, opgeleid aan één van de vier Nederlandstalige universiteiten in België, op basis
van een met goed gevolg verdedigde doctoraatsthesis.
Dit jaar is Bert De Foer de laureaat van de 8ste Prijs. Hij behaalde zijn diploma van doctor in de
genees-, heel- en verloskunde aan de KU Leuven en in 1995 werd hij erkend als geneesheerspecialist in röntgendiagnose
aan de KU Leuven (onder leiding van Prof.Dr.A.L.Baert).
Daarna volgde hij nog een bijkomende opleiding magnetische resonantie aan de Universiteit Antwerpen (onder
leiding van Prof. Dr. P. Parizel) en was hij als radiologie
actief in het regionaal ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen
in Terneuzen. Sinds 1997 is
hij staflid radiologie in het
Sint-Augustinusziekenhuis
Legende?
in Antwerpen. Hij is er ook
166

nr.4 januari 2013 | A. Vesalius

verantwoordelijk voor de hoofd- en halsradiologie. In 2011 behaalde hij de graad van doctor in
de Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven met een proefschrift getiteld: "The value of
magnetic resonance imaging in the preoperative evaluation and the postoperative follow-up of
middle ear cholesteatoma."
De KU Leuven en de oprichters van het "Fonds em. Prof.Dr. A. L. Baert" willen de talrijke schenkers van harte danken voor hun gift, zonder dewelke dit initiatief niet mogelijk zou geweest zijn.
Dankzij de financiële steun van vele Vlaamse radiologen en oud-assistenten enerzijds en de sponsoring van meerdere ondernemingen anderzijds zal het fonds in de komende jaren de Vlaamse radiologie verder op het voorplan kunnen brengen door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.
Mocht u nog wensen een bijdrage te doen, kan u uw gift storten op de volgende rekening van de
KU Leuven BE45 7340 1941 7789 met als mededeling EMF-BAERT1-P3610.
Namens de oprichters van het Fonds em.Prof.Dr. A. Baert,
Prof.Dr. Ph. Demaerel
Beheerder
Fonds em. Prof. Dr. A. Baert
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Kunst en cultuur
6E lenteconcert op 10 maart 2013
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Andreas Vesalius
Enkele memorabilia van de Andreas Vesalius-herdenking in 1964
Van de nagenoeg 2800 gekende publicaties over
Vesalius’ leven en werk zijn er 176 uit het jaar
1964, dit betekent 6% van het totaal voor dat ene
jaar. Dat was ook bijzonder omdat het toen vierhonderd jaar geleden was sinds zijn dood op het
Griekse eiland Zakynthos. De best gekende en
nog steeds de meest geraadpleegde publicatie is
de biografie door O’Malley. (1) Ze was reeds aangekondigd in de bio-bibliografie van Harvey Cushing
(1962), waarvan de eerste editie verscheen in
1943, precies vierhonderd jaar na de publicatie van
De Humani Corporis Fabrica, kortweg de Fabrica
1543. (2) Het is de bedoeling hier enkele andere
markante memorabilia uit 1964 te presenteren.
Op dinsdag 20 oktober 1964 hield burgemeester
Lucien Cooremans van Brussel in de Miniemenstraat een huldetoespraak. (3) Hij bevond zich
ongeveer op de plek waar Vesalius zijn huis liet
bouwen en dichtbij de plaats waar in 1514 zijn
ouderlijk huis stond. Hij was omringd door de gezagsdragers van de stad en van de deelnemers
aan de herdenkingsplechtigheid toen hij een plaat
onthulde, die zich bevindt tegen de gevel van het
Atheneum Robert Catteau. De tekst daarop luidt:
DIGNUM MEMORIA / IN HAC AREA SECULO XVI° De titelpagina van O’Malley’s Vesaliusbiografie
/ SURGEBAT DOMUS / PERCELEBRIS AUCTORIS /
ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS / 1515 - 1564 / QUI ANNO 1542 SUUM CELEBERRIMUM / LIBRUM DE HUMANI CORPORIS FABRICA / FELICITER POSTERIS TYPIS MANDAVIT. (4)
1. Charles Donald O’MALLEY. Andreas Vesalius of Brussels 1514-1564, Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1964, 8°, XV-480 pp., ill.
2. Harvey CUSHING. A biobibliography of Andreas Vesalius, New York, Schuman’s, 1943, xxvii, 229 pp., ill.; eerste uitgave slechts
800 exemplaren; tweede editie: Hamden-London, Archon books, 1962, 4°, xxxviii, 264 pp., ill.
3. Lucien COOREMANS. ‘Hommage de la ville de Bruxelles - Hulde van de stad Brussel’ in Commémoration solennelle du quatrième centenaire de la mort d’André Vésale - Plechtige herdenking van het vierde eeuwgetij van het overlijden van Andreas
Vesalius, 19-24/X/1964, Bruxelles - Brussel: Académie Royale de Médecine de Belgique - Koninklijke Vlaamse Academie voor
Geneeskunde van België, 1964, pp. 17-19.
4. "In waardige gedachtenis. Op deze plaats stond in de zestiende eeuw het huis van de zeer beroemde schrijver Andreas Vesalius
uit Brussel (1515-1564), die in het jaar 1542 zijn beroemdste werk over de bouw van het menselijk lichaam liet drukken tot
voorspoed van het nageslacht." Merkwaardig dat als geboortejaar niet 1514 (31 december) gekozen werd, zoals toen reeds
algemeen aanvaard. Nog merkwaardiger is het vermelde publicatiejaar voor zijn De Humani Corporis Fabrica (Bazel, Oporinus,
1543), dat het werk een jaar te vroeg situeert.
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Het was ook een gelukkige
idee om in dat herdenkingsjaar
Vesalius’ hoofdwerk opnieuw
uit te geven in facsimile. Voor
het eerst sinds de edities door
Johannes Oporinus in Bazel
(1543 en 1555) viel het imposante werk binnen handbereik
van elke geïnteresseerde vorser. Wie vroeger naar één van
de weinige bibliotheken in ons
land moest trekken, die daarvan een exemplaar bezat, kan
dit boek nu inkijken in alle rust
en volgens zijn eigen tempo bij
hem thuis. Het vraagt inderdaad tijd om tot de moeilijke
tekst te kunnen doordringen.
Gelukkig was Vesalius iemand
met schrijverstalent. Zelfs het
erg technische en lange hoofdstuk over de skeletbouw is een
plezier om lezen dankzij de verschillende anekdotische passages waarin hij de lezer als het
ware meesleurt in zijn tijd: het
korte relaas van zijn lijkenroof,
samen met Gemma Frisius, Facsimile van de Fabrica 1543 door Culture et Civilisation (Brussel, 1964)
voelt aan als een macabere strooptocht, zijn truc om de aandacht van die schelmenstreek af te leiden door te verklaren dat hij het daaruit gemaakte geraamte onlangs uit Parijs had meegebracht
en het feit dat hij het wegschonk aan Gisbertus Carbo, de herinneringen aan zijn studententijd met
hun osteologische spelletjes op het Cimetière les Saints-Innocents. Dat alles appelleert aan de
meest menselijke gevoelens bij de lezer, die de moeilijke kost lichter verteerbaar maken, en staat
in schril contrast met de meestal kurkdroge teksten van onze hedendaagse wetenschappelijke
publicaties.
Dit facsimile van 420 x 285 x 65 mm was een anastatische herdruk van één van de twee originele
exemplaren in de Koninklijke Bibliotheek door de uitgeverij Culture et Civilisation, toen gelegen
aan de Gabriel Lebonlaan 115 in Brussel. Ze is gebonden in een okerkleurig imitatieleer, met twee
bordeauxkleurige labels op de rug met gouden letters: bovenaan DE HUMANI / CORPORIS / FABRICA / Andreas / VESALIUS en onderaan BASILEAE 1543. (5) Sinds het begin van de tachtiger
jaren bestaat deze uitgeverij niet langer. Zij gaven in 1965 nog de unieke exemplaren van Vesalius’
5. Een aantal exemplaren is uitgebracht met een andere band in rood-bruin imitatieleer met op de rug, eveneens in gouden letters
"Andreas / VESALIUS / DE HUMANI / CORPORIS / FABRICA" en zonder plaats of jaar onderaan.
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Tabulae anatomicae sex (Venetië, 1538)
opnieuw uit, waarvan de Koninklijke
Bibliotheek over unieke exemplaren
beschikt (6). In 1970 gaven ze de reeks
Medicinae historia de Fabrica 1543 opnieuw uit in facsimile, met een aantal
exemplaren in een luxe lederen band
naar Grolier. Samen ermee verscheen
ook een weinig gekend manuscript in
folio. Het ging om een Spaanse vertaling (Castiliaans) van de editie van Vesalius’ Epitome door Valverde-Grévin. (7,
8)
Drie jaar later volgde nog een facsimile heruitgave van de derde editie van
Vesalius’ Paraphrasis, een groot kwarto
van 590 pagina’s. (9)
De beide Academies voor Geneeskunde
van België organiseerden in dat jaar
gezamenlijk een Plechtige herdenking
van het vierde eeuwgetij van het overlijden van Andreas Vesalius met een
congres in het paleis van de Academies
Vesalius-postzegel uit 1964
6. Andreas Vesalius Bruxellensis Tabulae Anatomicae. Fac-similé des sept planches de l’édition de Cologne et des six planches
de l’édition d’Augsbourg d’après les exemplaires uniques appartenant à la Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles: Culture
et Civilisation, 1965. Oplage van 500 exemplaren voorbehouden voor de vrienden van de Koninklijke Bibliotheek van België
en van de uitgaven Culture et Civilisation te Brussel. De platen zitten in een oranje-bruin portfolio van 420 x 295 x 10 mm,
met onderaan op het voorplat in gouden letters ANDREAS/VESALIUS. Deze uitgave combineert de inhoud van de edities
Cushing II.-6 (zes platen) en II.-8 (zeven platen), met een voorwoord door Herman Liebaers en een inleiding door Dr. Andrée
Deveen-Vandewyer.
7. Vivas figuras de las partes del cuerpo / humano, impressas en moldes de metal: / conel epitome de Andres Vesalio, donde se
con- / tiene en summa la historia dela fabrica del / cuerpo del hõbre: y con otro libro de Diego / Greuino dela mesma materia
traduzido todo / de lengua Latina en Española. Añidiose a lo / dicho el sueño muy apazible del Marques de / Mondejar. / Es
obra utulissima, como / parecera de su discurso. / Dirigida al Illustre / Señor, el Señor Licenciado Don Ieronimo / de Roda, del
consejo de su Majestad. (Brussel: Culture et Civilisation, 1970, 202 ff., 43 platen) De basis hiervoor was de Latijnse tekst van het
Epitome van Valverde, uitgegeven door Jacques Grévin en gedateerd Antverpiae quarto Calendas maijae. a°. 1576 (niet vermeld
door Cushing noch door E. Cockx-Instege in haar A Belgian Census, Brussel: Royal Library Albert I, 1994). Dit folio van 398 x 266
x 39 mm werd door Culture et Civilisation niet alleen uitgegeven in een band van bruin imitatieleer maar ook in een luxueuze
vol lederen band en met goud bewerkte platten en rug.
8. DEVROE & STUBBE. The Romantic Agony. Auctions Books & Prints, 12 & 13.03.2004 - catalogue 23, Brussel: Devroe & Stubbe,
2004, 256, ill. Lot 828 is een facsimile van de Fabrica 1543 (Bruxelles, "Medicinae historia", 1970), door Elly Cockx-Indestege in
haar Belgian Census tussen haakjes vermeld als [VI.A.-1c]; en lot 829 eveneens een facsimile van de Fabrica 1543 (Bruxelles,
Culture et Civilisation, 1964). Medicinae historia was een historische reeks van Culture et Civilisation (Brussel), die dus niet enkel
in 1964 maar ook in 1970 een facsimile van de Fabrica 1543 uitgaf, dat laatste samen met het manuscript in Spaanse vertaling
van het Epitome van Valverde, uitgegeven door J. Grévin in 1576 (zie ref. 7). Hun briefhoofd luidt in 1970 Medicinae Historia
Edition Culture et Civilisation.
9. Abubetri Rhazae Maomethi ... opera exquisitiora, ... Per Gerardum Toletanum medicum Cremonensem, Andream Vesalium
Bruxellensem, Albanum Torinum Vitoduranum, latinitate donata, collata & restaurata. (Geselecteerd werk van Abubetrus Rhazes Maometh, ... vertaald in het Latijn, verzameld en verbeterd ... door Gerard van Toledo, geneesheer in Cremona, Andreas
Vesalius uit Brussel en Alban Thorer uit Winterthur), Bazel: Henricus Petrus, 1544. In het jaar 1982 geeft Culture et Civilisation
nog een niet-Vesaliaans werk uit, het laatste dat wij van hen zien verschijnen.
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Vesalius-medaille (recto-verso) voor de herdenking van 1964 (medailleur: Jouvenel)

voor Geneeskunde, dat liep van 19 tot 24 oktober en waarop tal van buitenlandse prominente
sprekers aanwezig waren. Zij gaven tevens opdracht tot het slaan van een herdenkingsmedaille.
Voor de recto-zijde viel de keuze op een bestaand portret van Vesalius van de hand van de medailleur Adolphe Baptiste Jouvenel (1789-1867, Belgische school). De gravure zelf dateert van circa
1846 en beeldt de buste van de anatoom af in profiel van links. Hij draagt een bewerkte wambuis
met omgeslagen effen kraag. Het reliëf is vrij diep. Voor het hoofd heeft denkelijk het portret vooraan in de Fabrica gediend met een gekrulde haarbos en een verzorgde volle baard met kleinere
krullen. Spielmann merkt op dat zijn neus lang is en recht, wat afwijkt van het originele portret
en dat hij er minder levendig uitziet. Vlak daaronder de signatuur van Jouvenel. Tegen de rand
ANDREAS VESALIUS BRUXELLENSIS MDXIV - MDLXIV. De verso-zijde bevat de tekst ACADEMICA
/ COMMEMORATIO / GENTIUM ACTIONE AD / QUARTUM CENTENARIUM / ANNUM / ANDREAE
VESALII / DEFUNCTI / 1514 - 1564 (Nationale academische herdenking bij het vierde eeuwgetij
van het overlijden van Andreas Vesalius). De medaille is in brons met een diameter van 50 mm. en
weegt 62 gram. De plaatdikte bedraagt 3,2 mm. en de zijkant is effen. Toen Jouvenel zijn medaille
circa 1841-1846 voor het eerst uitgaf stond op de verso-zijde een beknopte biografische schets
in het Frans onder een rij boeken. Een kleinere versie (34 mm.) was in verguld zilver (vermeil) met
een iets kortere tekst. (10) Jouvenel was toen reeds een gereputeerd medaillist want de koning

10. Marion Harry SPIELMANN. The iconography of Andreas Vesalius (André Vésale) anatomist and physician 1514-1564. Paintings,
pictures, engravings, illustrations, sculptures, medals. With notes critical, literary, and bibliographical, Wellcome Historical Medical Museum. Research Studies in Medical History no. 3, London: John Bale, Sons and Danielsson, Ltd., 1925, xxviii, 244 pp.; zie
pp. 210-215 en platen LXVI tot LXVIII.
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Gedenkplaat van de Stad Brussel, geplaatst aan het Atheneum Robert Catteau, Miniemenstraat, Brussel
(foto Theo Dirix)

vroeg op 26 november 1833 aan zijn Minister van Financiën om hem te belasten met het maken
van nieuwe munten. (11)
Toen Vesalius in 1564 stierf kwam de wereld vrij vlug in kennis van de plaats en het tijdstip: op 15
oktober, op het Griekse eiland Zakynthos (Zante), tijdens zijn terugreis van een pelgrimstocht naar
Jeruzalem. De reden voor de bedevaart bleef lange tijd een bron van wilde speculaties tot de vondsten van José Baron Fernandez in Simancas daar stilaan een eind aan stelden. (12) De juiste plaats
waar hij stierf en begraven werd was ook tot in onze tijd een bron van discussies en ook over de
juiste doodsoorzaak wordt nog gespeculeerd, hoewel de ideeën daarover vaste vorm beginnen
krijgen. (13) Reeds vóór 1964 was door Nicolas Ant. Barbianis, een apotheker van Zakynthos, heel

11. Luc VANDAMME. ‘Kritische lectuur van een standaardwerk: Forrer over Jouvenel’ in De Muntklapper, Europees Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, 2000, 25: 1-3.
12. José BARON FERNANDEZ. Andrés Vesalio: su vida y su obra, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto
"Arnaldo de Villanova", 1970, 8°, XIX-312 pp., ill.; zie pp. 234-248 en Apendice IX, X en XI.
13. BIESBROUCK, Maurits, Omer STEENO. ‘The last months of Andreas Vesalius. Part I - From Monzon (Aragon) to Jerusalem’ in
Vesalius - Acta Internationalia Historiae Medicinae, 2010, 16 (no. 2): 100-106, ill.; IDEM, ‘The last months of Andreas Vesalius.
Part II - From Jerusalem to Zakynthos (Zante)’ in Vesalius - Acta Internationalia Historiae Medicinae, 2011, 17 (no. 1): 30-34, ill.
Tevens Maurits BIESBROUCK, Theodoor GODDEERIS, Omer STEENO. ‘The Last Months of Andreas Vesalius: A Coda’, aanvaard
voor publicatie door Vesalius - Acta Internationalia Historiae Medicinae.
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Amfoor van Nicolas Barbianis in de Académie royale de médecine de Belgique (foto’s: Alexandre Buchet)

wat onderzoek verricht en de conclusie toen was dat hij gestorven en begraven was in Kalogerata,
een plaats in het zuiden van het eiland nabij de kust van Laganas. Daar het graf zelf onvindbaar
bleek, mede door Turkse invallen en door de vernielingen ten gevolge van verschillende aardbevingen in dit seismisch erg actief gebied, liet Barbianis als aandenken wat aarde verzamelen in
een versierde amfoor. Het Griekse opschrift op de vaas luidt in vertaling: 1564 - 1964. In deze
kleine amfoor bevindt zich wat van de heilige aarde, die de resten ontving van de beroemde en
edele Belgische zoon, de grote anatoom ANDREAS VESALIUS, op de plaats KALOGERATA, in de
baai van Laganas op het eiland Zakynthos, waar hij na een schipbreuk stierf en begraven werd. (14)
De precieze plaats van Vesalius’ graf blijkt nu echter niet Kalogerata te zijn. Er wordt momenteel
intensief naar gezocht en het probleem lijkt stilaan te worden opgelost. (15)
In 1964 werd in ons land door het Bestuur der Posterijen ook een Vesalius-postzegel uitgegeven.
Hij maakte deel uit van een reeks met Jules Boulvin en Henri Jaspar, de kleur is geel-groen en hij
14. Wij danken Pavlos Plessas voor een Engelse en Mevr. Geli voor een Franse vertaling.
15. Dankzij intense research door Pavlos Plessas (Londen) is onze kennis van de juiste plaats van Vesalius graf de laatste tijd gevoelig vooruitgegaan. Samen met een groep van gedreven vorsers als Marc De Roeck en Francis Van Glabbeek, en kunstenaars
als Pascale Pollier, Ann Van de Velde (tevens geneesheer-klinisch bioloog) en Eleanor Crook (Londen), is hij vast besloten Vesalius te zoeken en te vinden. Zij worden hierin gesteund door Theo Dirix, Belgisch consul in Athene en drijvende kracht achter
hun project.
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had een waarde van 50 cent. De gravure werd verzorgd door De Bast die slaagde in een vrij getrouwe reproductie van het portret vooraan in de Fabrica. Alleen heeft zijn gelaat op de postzegel
een iets koelere expressie. (16)
Tijdens dit herdenkingsjaar werd in België door de VRT-schooluitzendingen in het schooljaar 19641965 de film Andreas Vesalius en zijn tijd uitgezonden op 5 oktober 1964. Hij werd gerealiseerd door
Wim Gansemans (Sint-Agatha-Berchem, 10.08.1936 - Zottegem, 20.10.2010) en Emile Lauf. Voor de
productie stond Julien Gorus in. (17) Er was ook een film André Vésale uit 1964 onder de directie van
Jean Brismée. Deze documentaire van tweeëntwintig minuten is geen anekdotische biografie maar
een poging om de methode van Vesalius te benaderen en is erg gestileerd. De enige documenten die
in de film gebruikt worden zijn de anatomische platen uit zijn werk zelf. (18) Brismée had via de Service Cinématographique een contract met het Ministère de l’Education Nationale voor het maken
van de film. Op 11 februari 1966 stuurde hij een kopie van de 16 mm. prent naar professor Gerard
van der Schueren met een uitnodiging van het Institut National de Cinématographie scientifique
voor het bijwonen van een voorstelling van de film op 21 februari in de Salle de Musique de chambre du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. (19)

Dankbetuiging
Wij danken M. Alexandre Buchet van de Académie royale de médecine voor de foto’s van de amfoor van Barbianis en Theo Dirix, consul van België in Athene, voor de foto van de gedenkplaat aan
het Atheneum Robert Catteau (Brussel).
Dr. Maurits Biesbrouck en Prof. em. dr. Omer Steeno

16. Omer STEENO. ‘Andreas Vesalius op postzegel’ in A. Vesalius, KULeuven Faculteit Geneeskunde - Permanente Vorming, 20052006, nr. 1 september 2005, pp. 38-43, ill. Tevens in Luc MISSOTTEN (ed.), Omtrent Andreas Vesalius, Antwerpen-Apeldoorn,
Garant, 2007, pp. 77-80, ill.
17. Raf van der DONCKT. Inventaris van het archief van prof. Gerard van der Schueren (102), Universiteitsarchief Leuven, no. P
102, 16.7.1982, 36 pp. typescript. Tevens André Vésale in <www.bfi.org.uk/4ce2b6ec25507> en <www.cinematheque.cfwb.be>
gevonden op 17 december 2012. Onze dank aan Walter Gansemans, producent bij de BRT sinds 1967 en broer van Wim, voor
de bevestiging van de uitzending.
18. Het script bevindt zich in het archief van Prof. Gerard van der Schueren (Universiteitsarchief P 102, nr 811) maar hij ontving het
pas op 24 mei 1965.
19. Archief Prof. Gerard van der Schueren: Universiteitsarchief P 102, nr. 812.

175

A. Vesalius | nr.4 januari 2013

Viering Andreas Vesalius 2014
De meeste alumni van ALFAGEN en zeker de regelmatige lezers van ons tijdschrift weten dat een aantal van onze emeriti grote Vesalius kenners zijn. Het
jarenlang opzoekwerk van enkele collegae heeft al heel veel materiaal opgeleverd waarvan nu dankbaar gebruikt wordt gemaakt bij de voorbereiding van de
viering van de 500ste geboortedag van de beroemdste Alumnus van de KU Leuven.
Tijdens gans het academiejaar 2014-2015 worden allerlei initiatieven op het getouw gezet waaronder een tentoonstelling in het Leuvense museum M, een internationaal congres, stadswandelingen en allerlei culturele manifestaties. Wij horen dat de interesse voor de viering erg groot is in
Leuven, in Vlaanderen maar ook ver daarbuiten. Het eiland Zakynthos, waar Vesalius in 1564 overleed, werkt ook aan een herdenking met ondersteuning van de Belgische ambassade in Athene.
Onze webstek www.vesaliusonline.be kan u hierover inlichten.
Omdat feesten geld kost zijn wij op zoek naar sponsoring bij allerlei instanties en zo geven wij
onze alumni de kans om een bijdrage te leveren met een gift aan:
Fonds Cultureel en Historisch Erfgoed KU Leuven
IBAN: BE 457 34019417789 en BIC: KREDBEBB van de KU Leuven
met vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0007/31781+++
In de loop van het jaar wordt aan de schenker een fiscaal attest bezorgd.
Met deze gift kunnen ALFAGEN leden de activiteiten steunen die de KU Leuven tijdens het academiejaar 2014 − 15 organiseert in verband met deze viering.
Bij vragen over uw gift aan KU Leuven en de fiscale aftrekbaarheid, kan u steeds terecht bij het
Leuvens Universiteitsfonds: leuvensuniversiteitsfonds@kuleuven.be
Hartelijke dank
Mede namens Andreas Vesalius
Prof. em. dr. C. Geens

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Seizoensafhankelijkheid van
pre-eclampsie in Kinshasa:
een link met loodintoxicatie?
Op 28 juli 2012 verdedigde Dr. Jean-Pierre Elongi een doctoraat aan de universiteit van Kinshasa
over de seizoensafhankelijkheid van pre-eclampsie en ecclampsie in Kinshasa en de rol van zware
metalen hierin. Ecclampsie is een belangrijke doodsoorzaak bij moeders in ontwikkelingslanden.
Het onderzoek van Dr. J-P Elongi was mogelijk door de financiële ondersteuning van onze alumnivereniging ‘Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers-Alumni Leuven’, die eveneens
drie verblijven voor Dr. J-P Elongi in Leuven financierde. Zijn promotor was Prof. Bernard Spitz,
co-promotor Prof. Ben Nemery.
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Dr. J-P Elongi vond dat de incidentie van pre-eclampsie en ecclampie bijzonder hoog is in Kinshasa, vooral in het droge seizoen, met een piek in juli-augustus. Voor de seizoensafhankelijkheid
in Kinshasa werd nooit een afdoende verklaring gevonden. Vermits een stoornis van endotheelcellen van bloedvaten onder invloed van zuurstofradicalen mogelijks aan de basis ligt van deze
pathologie, werd gezocht naar een seizoensafhankelijke variatie in de inname van anti-oxidantia.
Informatie hierover werd bekomen door het uitvoeren van een uitgebreide enquête bij zwangere
vrouwen over hun eetgewoonten. Hierbij werd bevestigd dat het eten van fruit niet erg hoog staat
op de prioriteitslijst van zwangere vrouwen in Kinshasa, en dat de inname van groenten en fruit
in het algemeen lager is in het droge seizoen; groenten zijn dan schaarser en de prijzen hoger.
Er zijn echter ook gegevens in de literatuur die verwijzen naar de rol van zware metalen, vooral
lood, in de incidentie van pre-eclampsie. In samenwerking met het laboratorium voor Toxicologie van de KU Leuven onder leiding van Prof. Ben Nemery werden stalen urine onderzocht
op de aanwezigheid van een serie zware metalen bij zwangere vrouwen met en zonder preeclampsie. De excretie van verschillende zware metalen bleek hierbij verhoogd, vooral lood. De
excretie van lood was het hoogst in het droge seizoen. Van lood is gekend dat het de oxidatieve
stress verhoogt. Interessant was de bevinding dat de excretie van selenium, een antioxidant,
gedaald was.
Dit onderzoek toont aan dat de stijging van zuurstofradicalen, gestimuleerd door lood en de afwezigheid van anti-oxidantia, de hogere incidentie van pre-ecclampsie en ecclampsie in het droge
seizoen kan verklaren. De bron van de hoge concentraties lood werd tot nu toe nog niet gevonden.
Mogelijks speelt de aanwezigheid van lood afkomstig uit loodhoudende benzine in het stofrijke
milieu van Kinshasa een rol, met piekconcentraties in het droge seizoen. In lijn met deze bevindingen toont een andere studie in Kinshasa aan dat 10 maal te hoge concentraties lood aangetroffen
werden in bloedstalen van inwoners van de hoofdstad van Congo.
Deze studie is niet alleen belangrijk voor Kinshasa, maar situeert eveneens de problematiek van
megacities in ontwikkelingslanden, in het algemeen waar milieuverontreiniging meestal niet als
een prioritair probleem wordt beschouwd.
Prof. Em. dr. Fons Verdonck - Voorzitter Ontwikkelingssamenwerking
Lees binnenkort na op: www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be
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Nieuws uit de UZ Leuven
Nieuwbouw kritieke diensten
De werken aan de nieuwbouw kritieke
diensten naderen hun eindfase. Welke afdelingen nemen er hun intrek en wanneer
is alles klaar voor gebruik?
Het nieuwe gebouw is bedoeld voor patiënten die
complexe en erg ingrijpende zorg vereisen. Het
wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen en medewerkers van
ondersteunende diensten.

Algemeen beeld
Het gebouw is 32 000 m2 groot, telt vijf verdiepingen en heeft op elke verdieping meerdere doorgangen naar ‘groen’ in het huidige ziekenhuis. Aan de andere kant grenst het gebouw op niveau 01
aan de wandelstraat die de verbinding zal maken met de nieuwe ontvangsthal.
In het gebouw zijn de verschillende delen aan elkaar gekoppeld door een logistieke zone.

Wat komt er in dit gebouw?
• Op niveau -01, dat ook toegankelijk is vanuit de ondergrondse parking, komen de vestiaires
met de kledinguitgifteautomaat. Voor OKa-medewerkers is er een aparte vestiaire met rechtstreekse toegang tot de hoger gelegen OKa-zone.
• Op niveau 00 krijgt de spoedgevallendienst een nieuw onderkomen, met aparte faciliteiten voor
kinderen en met een aansluitende afdeling radiologie. De nieuwe ambulancehal bevindt zich
in het ondergrondse
parkeergebouw
en
is toegankelijk via de
ringweg.
Tussen de spoedgevallendienst en het
huidige operatiekwartier komen er tien
nieuwe polyvalente
OKa-zalen, waardoor
het mogelijk wordt
om op termijn alle
OKa-activiteiten op
campus Gasthuisberg
te centraliseren. In de Het gebouw kritieke diensten, zicht vanaf de ringweg
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De wandelstraat met verbindingsbrug tussen kritieke diensten en vrouw & kind.

•

•

•

•

tussentijd biedt die extra capaciteit de mogelijkheid om de technische installaties van de huidige OKa-zalen te renoveren.
Op niveau 01 en 02 komt de nieuwe hemodialyse-eenheid voor acute en chronische zorg. Om
het comfort voor die patiënten te verbeteren is de eenheid rechtstreeks toegankelijk vanuit de
wandelstraat en vanuit het ondergrondse parkeergebouw. Ze kunnen voor of na hun therapie
ook in een apart restaurant terecht voor een warme maaltijd.
Op niveau 02 bevindt zich naast de hemodialyse ook een administratieve zone en logistieke
transportgang. Die gang verbindt de logistieke zone op de groene pijl met de centrale logistieke
lift in de nieuwbouw. De transportgang loopt via een verbindingsbrug door tot in de nieuwbouw
voor psychiatrie. Via verbindingsbruggen zal de transportgang later ook de connectie maken
met het nieuwe vrouw en kind-ziekenhuis.
Op niveau 03 is de eenheid intensieve neonatologie (NICU) ondergebracht. Een eigentijds concept met 36 individuele kamers maakt het mogelijk de ouders maximaal te betrekken bij de
zorg voor hun kindje. In de toekomst zullen verbindingsbruggen met het nieuwe vrouw en kindziekenhuis vlotte verbindingen garanderen met het bevallingskwartier, de N*-afdeling (neonatologie) en de kraamafdeling.
Met het oog op de renovatie van de afdelingen intensieve zorg komt er zowel op niveau 01 (16
bedden) als op niveau 03 (12 bedden) telkens een polyvalente, goed uitgeruste afdeling intensieve zorg. Dat maakt het mogelijk om tijdens de renovatie van de huidige intensieve afdelingen
de noodzakelijke verhuisbewegingen te maken.
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Wat is de stand van zaken?
De ruwbouw werd eind 2011 afgewerkt. De vorm en de kleur van het gebouw werden geleidelijk
zichtbaar en zijn intussen al een vertrouwd beeld op de Health Sciences campus Gasthuisberg.
Binnenin wordt wel nog hard gewerkt: de wanden worden geplaatst en de complexe technieken,
die nodig zijn om de specifieke medische apparatuur te laten werken, worden volop geïnstalleerd.
Bij de afwerking van de lokalen gaat veel aandacht naar de interieurafwerking, de look & feel, want
daardoor verhoogt ook het welbevinden van patiënten, familie en personeel.
Ondertussen worden ook de bestellingen geplaatst voor de aankoop van nieuwe apparatuur en
uitrusting. Achter de schermen wordt de ingebruikname van de nieuwe afdelingen zorgvuldig
voorbereid, want de grote verhuisbewegingen, de nieuwe organisatie en aanpassing van werkmethodes vragen van de diensten veel voorbereidend werk.

Wanneer wordt er verhuisd?
Midden 2013 worden eerst de OKa-vestiaires en een aantal ondersteunende ruimtes binnen het
nieuwe operatiekwartier in gebruik genomen. Enkele weken later volgen de twee intensieve afdelingen. De andere afdelingen en functies zullen later verhuizen.
Als alles naar wens verloopt, hebben alle afdelingen begin 2014 hun intrek genomen in het nieuwe
gebouw.

Op de derde verdieping komt intensieve neonatologie. Door het nieuwe concept met 36 individuele kamers
worden ouders nauw betrokken bij de zorg voor hun kindje.
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Wetenschappen en
wetenschappelijk onderzoek
Artsen en verpleegkundigen betrokken bij een klinisch incident
hebben ook ondersteuning nodig!
Uit onderzoek blijkt dat minstens 50% van alle zorgverleners ooit in zijn carrière betrokken is bij
een klinisch incident. Een klinisch incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces
die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Bij het
voorkomen van een klinisch incident, is er meer dan één slachtoffer. Naast de patiënt heeft ook
de zorgverlener vaak moeite met het verwerken van deze traumatische gebeurtenis. Hier wordt
momenteel echter weinig aandacht aan besteed.
Binnen het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap aan de KU Leuven werd daarom
een nieuwe onderzoekslijn opgestart over de impact van klinische incidenten op artsen en verpleegkundigen. In het kader van een doctoraatsonderzoek van Eva Van Gerven, onder leiding van
Walter Sermeus, Martin Euwema en Kris Vanhaecht, is men op zoek naar artsen en verpleegkundigen die tijdens hun carrière betrokken waren bij een incident en bereid zijn hierover te praten
tijdens een interview. Tijdens dit interview zal ingegaan worden op de persoonlijke en professionele impact, evenals de verkregen en gewenste vorm van ondersteuning. Omdat in deze fase
van het onderzoek de ‘zuivere’ impact van een incident wordt onderzocht, worden casussen met
juridische gevolgen geëxcludeerd. Discretie wordt uiteraard verzekerd! Meer informatie vindt u op
www.secondvictim.be en op www.vesaliusonline.be. U kan ook contact opnemen met Eva Van
Gerven via eva.vangerven@med.kuleuven.be of tel 016 33 70 23.
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Programma’s
Permanente Vorming
Farmacologische Dag Farmaleuven en Alfagen
Zeldzame aandoeningen
Zaterdag 2 maart 2013
14u - 17u30
Leuven, Campus Gasthuisberg, auditorium BMW 1
Ongeveer 65.000 Belgen hebben een zeldzame ziekte. Drie vierde van hen zijn kinderen. Deze
patiënten moeten vaak een erg lange zoektocht afleggen naar de juiste diagnose. En wanneer ze
de diagnose eindelijk kennen, moeten ze nog op zoek naar de juiste arts voor hun probleem. Voor
andere patiënten is het dan weer moeilijk om geneesmiddelen te vinden omdat deze niet altijd
beschikbaar zijn in ons land. FarmaLeuven en ALFAGEN willen aandacht besteden aan dit probleem en zorgverleners ondersteunen in de begeleiding van deze patiënten. Vandaar organiseert
op zaterdag 2 maart 2013 FarmaLeuven in samenwerking met ALFAGEN een farmacologische dag
over (niet zo?) zeldzame aandoeningen in de auditoria Onderwijs en Navorsing 2 op de Campus
Gasthuisberg.
De sessie wordt geopend door Prof. Dr. J. J. Cassiman, voorzitter van het Nationaal Fonds Weesgeneesmiddelen en Zeldzame Ziekten (Koning Boudewijn Stichting) en de Vlaamse Liga tegen
Kanker.
Vervolgens worden de deelnemers gesplitst in break-out sessions rond muco, hemofilie, zeldzame kankers en multiple sclerose. Elke deelnemer krijgt de kans om twee sessies bij te wonen. Experten in de verschillende aandoeningen zullen met de deelnemers in gesprek gaan over diagnose,
behandeling, rol van de verschillende zorgverleners, samenwerking tussen eerste en tweede lijn, ...
De studienamiddag sluit af met een plenum onder leiding van Prof. R. Westhovens, voorzitter van
het Nationaal College voor Weesgeneesmiddelen van het RIZIV.
Het gedetailleerde programma vindt u op de achterkant van deze uitnodiging.
We hopen u allen te mogen ontmoeten!

Praktische informatie
Inschrijving
Inschrijven graag vóór 16 februari 2013 via mail aan Farmaleuven@pharm.kuleuven.be met vermelding van naam en adres, en aanduiding van voorkeur voor parallelsessies (twee keuzes doorgeven).
Deelnamekosten
• 25,00 € voor leden van Farmaleuven en leden van Alfagen
• 35,00 € voor niet-leden
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• gratis voor studenten op vertoon van studentenkaart (inschrijven wel noodzakelijk)
Over te schrijven op rekening 645-1207282-55 van ‘Farmaleuven, O&N2, Herestraat 49-bus 422,
3000 Leuven’ met vermelding van ‘AP nr. en/of naam’
Plaats
Auditorium BMW1, Onderwijs en Navorsing 2, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
Parkeergelegenheid: parking ‘Villa’
Opgelet: er zijn wegenwerken op de campus Gasthuisberg.
Kijk voor meer informatie over de aanbevolen route op http://www.uzleuven.be/wegenwerken.
Accreditatie
Accreditatie voor Artsen (Ethiek en Economie) en voor Ziekenhuisapothekers (Module 3, ethiek)
werd aangevraagd.
Programma
14u00
Verwelkoming en duiding van het programma (Johan Van Calster - Marc Dooms)
14u10
Zeldzame ziekten: setting the scene
o Wat zijn zeldzame ziekten?
o Wat zijn de uitdagingen?
Prof. J. J. Cassiman, voorzitter Nationaal Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen (Koning Boudewijn Stichting) en de Vlaamse Liga tegen Kanker
15u00
Parallelsessie 1: Meet the experts
1. Mucoviscidose (Prof. C. De Boeck, UZ Leuven)
2. Hemofilie (Prof. C. Van Geet, UZ Leuven)
3. Zeldzame kankers (Dr. P. Wolter, UZ Leuven)
4. Neuromusculaire aandoeningen, inclusief MS (Prof. B. Dubois, UZ Leuven)
15u40
Pauze
16u00
Parallelsessie 2: Meet the experts
1. Mucoviscidose (Prof. C. De Boeck, UZ Leuven)
2. Hemofilie (Prof. C. Van Geet, UZ Leuven)
3. Zeldzame kankers (Dr. P. Wolter, UZ Leuven)
4. Neuromusculaire aandoeningen, inclusief MS (Prof. B. Dubois, UZ Leuven)
16u50
Zeldzame ziekten: maatschappelijk perspectief
o Terugbetaling
o Financiering van onderzoek
Prof. R. Westhovens, voorzitter Nationaal College voor Weesgeneesmiddelen (RIZIV)
17u25
Slotwoord (Veerle Foulon)

41e Leuvense Internistendagen
ORGANISATOR: Centrum voor Postgraduaat Onderwijs Interne Geneeskunde
DATUM: 6 en 7 juni 2013
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PROGRAMMA:
Donderdag 6 juni 2013
10.00 uur
inschrijving en ontvangst
10.30-12.30 uur
Metabole ziekten en voeding
12.30 uur
lunch
13.30-15.30 uur
Secundaire (on-)gewenste effecten van geneesmiddelen
15.30 uur
koffiepauze
16.00-18.15 uur
Screening en opvolging van precancereuze aandoeningen
in de Gastroenterologie-Hepatologie (E&E)
18.15 uur
uitreiking prijs Fonds Promotie Interne Geneeskunde
aansluitend receptie
Vrijdag 7 juni 2013
09.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00 uur

inschrijving en ontvangst
Urgenties in de internistische kliniek
lunch
Keynote lecture: Het Humane Microbioom (prof. dr. J. Raes)
koffiepauze

14.15-16.30 uur

Evidence-based farmacotherapie (E&E)

Meer informatie via volgende link:
http://www.uzleuven.be/competentiecentrum-interne-geneeskunde/competentiecentruminterne-geneeskunde
ACCREDITERING:
aangevraagd? Ja
		
rubrieken: 2 en 6
PLAATS: Onderwijs & Navorsing 1
auditorium GA1 - Herestraat 49 - 3000 Leuven

PENTALFA UITZENDINGEN 2de SEMESTER (vervolg)
Donderdag 28/02/2013: Nieuwe horizonten in de behandeling
van het aneurysma van de aorta abdominalis
CENTRALE MODERATOR: prof. dr. I. Fourneau
ORGANISATIE: HK Vaatheelkunde
LOCATIES: Genk, Turnhout, Dendermonde, Aalst, Kortrijk, Oostende
Donderdag 07/03/2013: Multiresistente bacteriën Therapeutische en ziekenhuishygiënische aspecten
CENTRALE MODERATOR: Prof. dr. A. Schuermans
ORGANISATIE: Ziekenhuishygiëne
LOCATIES: Leuven, Genk, Antwerpen, Bonheiden, Kortrijk, Brugge
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Donderdag 14/03/2013: Chirurgie in kinderoncologie
CENTRALE MODERATOR: Dr. M. Renard.
ORGANISATIE: Kindergeneeskunde
LOCATIES: Leuven, Hasselt, Turnhout, Antwerpen, Aalst, Brugge
Donderdag 21/03/2013: Zorgprogrammaconcept in UZ Leuven
CENTRALE MODERATOR: Prof. dr. J.-B. Gillet en mevr. N. Vansteenkiste
ORGANISATIE: Vlaams Ziekenhuisnetwerk
LOCATIES: Leuven, Hasselt, Overpelt, Dendermonde, Kortrtijk, Oostende
Donderdag 28/03/2013: De direct anterieure benaderingswijze in heup prothese chirurgie:
wat, waarom en hoe kan ik het doen op een standaard operatietafel zonder extra hulp?
CENTRALE MODERATOR: Dr. K. Corten en Prof. dr. JP Simon
ORGANISATIE: HK Orthopedie
LOCATIES: Leuven, Genk, Antwerpen, Overpelt, Bonheiden, Ronse
Donderdag 18/04/2013: Lawaaitrauma bij jongeren: huidige inzichten
en behandelingsmogelijkheden
CENTRALE MODERATOR: Prof. dr. Ch. Desloovere en Prof. dr. N. Verhaert
ORGANISATIE: Neus-Keel-Oorziekten
LOCATIES: Leuven, Hasselt, Turnhout, Aalst, Brugge, Oostende
Donderdag 25/04/2013: Coagulatie en anti-coagulatie
in de peri-operatieve intensieve zorgen setting
CENTRALE MODERATOR: Prof. dr. D. Vlasselaers
ORGANISATIE: HK Intensieve Geneeskunde
LOCATIES:Leuven, Genk, Antwerpen, Dendermonde, Bonheiden, Kortrijk
Donderdag 02/05/2013: ‘Leren op de werkvloer: een uitdaging van stagiair tot stagemeester’
CENTRALE MODERATOR: Prof. dr. B. Schoenmakers
ORGANISATIE: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
LOCATIES: Leuven, Genk, Antwerpen, Overpelt, Bonheiden, Oostende
Donderdag 16/05/2013: Omgaan met kritieke incidenten
CENTRALE MODERATOR: Prof. dr. M. Van de Velde
ORGANISATIE: HK, Anesthesiologie
LOCATIES: Leuven, Hasselt, Turnhout, Aalst, Ronse, Brugge
Donderdag 23/05/2013: Recente inzichten in farmacokinetiek
en farmacodynamiek van anti-infectieuze middelen
CENTRALE MODERATOR: Prof. Apr. I. Spriet
ORGANISATIE: Farmacie
LOCATIES: Leuven, Genk, Antwerpen, Dendermonde, Kortrijk, Oostende
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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
De periode van lidmaatschap loopt van januari tot december.
Lidmaatschap 2013: .............................................................................................................................................. €40
Steunend lid: ......................................................................................................................................................... €150
Voor promoties 2010, 2011 of 2012: ................................................................................................................ €22
Voor promoties vóór 1972: .................................................................................................................................. €25
Alumni werkzaam in ontwikkelingslanden: ........................................................................................... GRATIS
Studenten 3de en 4de fase van master Arts: ........................................................................................ GRATIS
Studenten 3de fase van master Biomedische wetenschappen: ..................................................... GRATIS
Te storten op rekening 431-0207541-28 van "Alfagen"
Herestraat 49 bus 400 − 3000 Leuven. Met vermelding: "lidmaatschap 2013" en uw MD of BWnr.
Voor buitenlandse overschrijvingen: IBAN: BE37 4310 2075 4128 en BIC: KREDBEBB
Op onze website www.vesaliusonline.be vindt u de laatste berichten en aankondigingen van interimplaatsen en interimkandidaten en aanbiedingen voor associatie of overname. U kunt er het
adres opzoeken van oude kameraden, controleren of u uw lidgeld voor de Alumni al betaald hebt
en dag voor dag de activiteiten van voortgezet onderwijs opvragen. Onze Alumni, die verspreid
over de wereld aan ontwikkelingshulp doen, hebben er nu ook hun eigen stek.
Opmerkingen en suggesties i.v.m. deze website zijn altijd welkom. Ons email adres is:
info@vesaliusonline.be

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 - vanaf maart 2013 i.p.v.
www.vesaliusonline.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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