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DE FAKULTEIT DER GENEESKUNDE 

1930-1980 

In 't verleden ligt het heden 
in het nu wat worden zal . .. 

De wet van 5 april 1930 op de vernederlandsing der Gentse Universiteit, die de 
bekroning bracht van een eeuw Vlaamse strijd zou in zijn uitvoering aanzienlijke 
moeilijkheden kennen. 
Dat het overschakelen van universitair onderwijs in een grote kultuurtaal - het 
Frans - verstrekt, naar universitair onderwijs in een taal - het Nederlands -
die toen voor brede lagen der bevolking nog als vreemd werd ervaren, niet van
zelf verliep, is niet verwonderlijk ! Men bedenke hierbij tevens dat het sekundair 
onderwijs in Vlaanderen slechts twee jaar later werd vernederlandst, zodat de 
jeugd pas vanaf 1938 was opgeleid om hoger onderwijs in eigen taal te volgen. 
Toch stak de jonge Vlaamse Universiteit onmiddellijk van wal met een veelomvat
tend bouwprogramma. Als eerste in de rij van bouwwerken kwam op de Blandijn
berg de stoere Boekentoren - 64 m hoog, 26 verdiepingen, kapaciteit 2 miljoen 
boekdelen - de reeds indrukwekkende rij Gentse torens vervoegen. Daarna 
zouden alle Fakulteiten opeenvolgend of simultaan bij de renovatie-, expansie
of innovatie-werken betrokken worden. 
De Fakulteit der Geneeskunde bleef hierbij geenszins achter. Onder de bezielende 
impuls van de Professoren F. Daels en F. De Beule zou zij er na een 7 jaren 
durende strijd de universitaire en ministeriële instanties toe brengen dat in maart 
1937 de eerste frankipaal werd ingeheid op een ruim 50 ha groot terrein, aan de 
De Pintelaan gelegen en makkelijk bereikbaar. Het terrein was twee jaar vroeger 
voor het toekomstige Akademisch Ziekenhuis onteigend geworden. 
In de na-oorlogse periode kon het gevaar van een overheveling van het nog onaf
gewerkte complex naar het Ministerie van Landsverdediging na jarenlang onver
biddelijk verzet worden afgewend en in 1955 werden de nodige begrotingen 
toegekend en afwerkingsaanbestedingen uitgeschreven. adat ten gevolge van de 
poliomyelitis-epidemie van 1957 in ditzelfde jaar in een kleine afdeling voor de 
hospitalisatie van polio-patiëntjes was voorzien geworden, en de Dienst Fysio
terapie van Prof. J. Verbrugge voor dezelfde patiëntjes in 1958 een afdeling 
hydraterapie had ingericht in de kelders van het Akademisch Ziekenhuis, zou de 
Kinderkliniek van Prof. C. Hooft in oktober 1959 haar intrek in het A.Z. nemen. 
In 197 5 bevonden zich alle poliklinische en klinische diensten van de Medische 
Fakulteit, evenals de Laboratoria voor Anatomo-patologie, Mikrobiologie, Hy
giëne en Sociale Geneeskunde Fysiologie en Farmakologie op de campus van 
het Akademisch Ziekenhuis. 
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Aan de materiële groei ging, zoals uit Tabel 1 blijkt, een gestadige toename van 
het aantal studenten gepaard. 

Tabel 1. Aantal studenten in de geneeskunde (inkl. Kandidaturen) 
in de periode 1925-1980 

1925-26 : 238 1945-46: 579 1965-66 : 1.245 

1930-31 : 214 1950-51 : 720 1970-71 : 2.045 

1935-36 : 307 1955-56: 798 1975-76: 2.339 

1940-41 : 480 1960-61 : 839 1979-80: 2.376 

De aangroei van het aantal leden Onderwijzend Personeel (O.P.) en Wetenschap
pelijk Personeel (W.P.) van de Fakulteit der Geneeskunde en derhalve de 
omringingsgraad, uitgedrukt door het aantal studenten per O.P.- en/of W.P.-lid, 
hielden geen gelijke tred met de toename van het aantal studenten, zoals uit 

Tabel 2 blijkt. 

Tabel 2. Aantal O.P.- en W.P.-leden en omringingsgraad van de studenten in de 
geneeskunde in de periode 1930-1980 

Omringingsgraad 

O.P. W.P. O.P.+W.P. O.P. W.P. O.P.+W.P. 

1930 29 28 57 7,4 7,6 3,8 

1935 32 32 64 9,6 9,6 4,8 

1940 35 43 78 13,7 11 ,2 6,2 

1945 29 58 87 20 9,9 6,7 

1950 38 67 105 18,9 10,7 6,9 

1955 33 77 110 24,2 10,4 7,3 

1960 36 110 146 23,3 ' 7,6 5,7 

1965 50 164 214 24,9 7,6 5,8 

1970 46 194 240 44,5 10,5 85 

1975 57 165 222 41 13 10,5 

1980 57 179 236 41 7 13,3 10,1 

De Fakulteit der Geneeskunde vervult haar drie opdrachten - onderwijs, weten
schappelijk onderzoek en ziekenzorg - voornamelijk binnen, en voor een deel 
buiten het Akademisch Ziekenhuis. 
Vooreerst is er de onderwijsopdracht, die zich vandaag de dag op verschillende 
niveaus situeert. 
Wat het eerste en tweede cyclusonderwijs betreft, leidend tot de graad van Doctor 
in de Genees-, Heel- en Verloskunde, wordt vanaf het akademiejaar 1980-81, 
een hernieuwd curriculum operationeel waarvan de voornaamste doelstellingen 
zijn : het benadrukken van de humane wetenschappen, het verzekeren - door 
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een betere uitbouw van pre-stage en stage - van een meer ystemati che en 
intense praktische opleiding, en de mogelijkheid tot het verwerven, binnen het 
7-jarig curriculum van een gedifferentieerde en volwaardige huisartsopleiding. 
Eén en ander zal gunstig worden beïnvloed door de recente benoeming van een 
Yo!tijds Docent in de Huisartsgeneeskunde leervak dat met ingang van het 
akademiejaar 1980-81 met eigen identiteit en goed omschreven finaliteit in het 
programma wordt opgenomen. Het past hier de waardering van de Fakulteit uit 
te drukken voor het onder impuls van Prof. K. Vuylsteek tot stand gekomen 
Centrum voor Huisartsopleiding, en inzender voor zijn stuurgroep, samengesteld 
uit de Kollega's huisartsen N. Deaulmerie, R. De Clercq R. Haché E. Pruyt, 
L. Schockaert, M. Seuntjens, P. Vander Vekens S. Van De Sijpe, en de ca. 100 
met dit Centrum geassocieerde huisartsen. Gedurende nagenoeg 10 jaar hebben ze 
onverdroten en onvergoed het bestaande tekort weten op te vangen. 
Ook van het programmeren van het derde cyclus of postgraduaat onderwijs werd 
mede met het oog op het naleven van de recente wettelijke bepalingen i.v.m. de 
opleiding tot geneesheer-specialist ernstig werk gemaakt. De opleiding tot spe
cialist in ieder van de 28 op het Akademisch Ziekenhuis bedreven medische en 
chirurgische disciplines gebeurt op grond van een duidelijk omschreven pro
gramma dat zowel hoorkolleges en seminaria als stafronden kasuïstiekstudies en 
praktische opleidingssessies omvat. Interdisciplinaire inbreng en koncertatie 
worden sterk benadrukt. Het is evenwel duidelijk dat het naleven van deze 
bijkomende, omvangrijke en veeleisende postgraduaat-verplichtingen onmogelijk 
door de leervaktitularissen alleen kan worden verzekerd. Hierbij dient zowel 
intra- als extramuraal op de medewerking van bekwame speciali ten beroep 
gedaan. In de laatste jaren werd hiermede reeds door de Raad van Beheer 
- fungerend als beheersorgaan van het Eigen Vermogen - een aanvang gemaakt 
door de aanstelling tot « Buitengewoon Lector :. en « Academi eh Con ulent :. 
van verdienstelijke en met de Fakulteit geaffilieerde extramurale geneesheren
specialisten. 
Zowel wat de bijscholing tot erkend huisarts als wat de na choling van de 
gevestigde huisartsen en specialisten in het Vlaamse landsgedeelte betreft werd 
door de Fakulteit een meldenswaardige en volgehouden in panning geleverd. 
Zij volgt hierin de gelukkige initiatieven welke reeds vele jaren geleden op het 
vlak van het voortgezet onderwijs genomen werden door de Vereniging van 
Geneesheren-Oudstudenten van de R.U.G. onder impuls van Ere-Rektor J.J. 
Bouckaert en van Prof. I. Leusen, en door de onderscheiden laboratoria en klini-
che diensten van de Fakulteit. 

De tweede taak betreft het wetensch~ppelijk onderzoek, es entieel kenmerk van 
het universitair onderwijs. 
Het inlopen van de achterstand van de nederland talige ten opzichte van de 
transtalige universiteiten van het land werd in de naoorlogse periode traag maar 
zeker ingezet, enerzijds door het opbouwen van een research-traditie waardoor 
studenten en jonge gepromoveerden in toenemende mate voor een carrière in het 
wetenschappelijk onderzoek gemotiveerd werden anderzijds door de toekenning 
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van inhaalkredieten. Deze gunstige evolutie werd brutaal afgeremd door de 
ekonomische recessie van de laatste jaren. Hierdoor is een zeer ernstige bedrei
ging voor de kwaliteit van het universitair onderwijs, en dit op alle niveaus 
gerezen. Het is inderdaad voor eenieder duidelijk dat aan onderwijs pas dan het 
waardemerk << universitair » toekomt wanneer het verstrekt wordt door mensen 
die via wetenschappelijk onderzoek het gedoceerde steeds opnieuw in vraag 
stellen. 
Dat besparingen op gebied van uitrusting en verbruiksmateriaal zich kunnen 
opdringen, is te betreuren doch aanvaardbaar. Dat echter niet meer voorzien zou 
worden in de komende generatie navorsers is niet alleen voor de universiteit maar 
voor de gemeenschap in haar geheel ten zeerste bedenkelijk. Deze situatie gelijkt 
op deze waarbij men in tijden van schaarste ook al het zaad zou gaan verbruiken 
en zich om verdere oogsten niet meer zou bekommeren. In dit verband heeft het 
stopzetten in het Vlaamse landsgedeelte, sinds 1973, van alle benoemingen tot 
geassocieerd docent ·_ funktie die bij de wet van 14.12.1960 was opgericht «om 
de uitgelezen navorsers een carrière te bezorgen overeenkomstig hun verdiensten » 
en «om te voorkomen dat een minderwaardig onderricht zou verstrekt worden 
en aan geïmproviseerd onderzoek zou gedaan worden>> - bij de jonge universi
tairen een zeer nadelige sfeer van frustratie en ontmoediging geschapen, die 
gelukkig aan de huidige Minister van Nationale Opvoeding niet is ontgaan en 
waaraan hij besloten heeft te zullen verhelpen. 
Als derde taak is er de ziekenzorg, die in de verlopen halve eeuw op fundamentele 
wijze is geëvolueerd. De tijd lijkt reeds ver, waar de hoogleraren alleen teoretische 
hoorkolleges hielden, tweemaal per week gedurende een uur een patiënt demon
streerden die ze ontleenden aan een kollega van het Bijloke-Hospitaal, en de rest 
van de tijd in de stad aan hun privé-praktijk besteedden. Het Akademisch Zieken
huis krijgt niet alleen de meest diverse en complexe patologieën toevertrouwd 
maar is voor de zieken van een ruime regio, inzonder voor de urgente en technisch 
veeleisende gevallen, een steeds toegankelijke en onmisbaar geworden toevlucht. 
Het is duidelijk dat om aan deze opdracht te voldoen zeer intensieve en steeds 
toenemende tijds- en financiële investeringen onontbeerlijk zijn. De omvang en 
gestadige toename van het beddenbestand spreken voor zich : 120 bedden in 
1960, 1.290 in 1975, 1.497 in 1980. 
Belangrijk is dat deze toename niet gepaard ging met een overeenkomstige 
toename van de medische omringing. Het hoeft dan ook geen verwondering te 
wekken wanneer in de huidige omstandigheden, i.e. bij door graduaat en post
graduaat onderwijs overbelaste hoogleraren en bij door ziekenzorgprestaties in 
steeds toenemende mate bezet wetenschappelijk personeel, de tijd en inzet welke 
aan wetenschappelijk onderzoek en kreativiteit kunnen besteed worden, steeds 
schaarser worden. 
De medische omringing van het Akademisch Ziekenhuis, die overigens voor drie 
vierden uit niet-vastbenoemde assistenten, assistenten in opleiding en weten
schappelijke medewerkers is opgebouwd, is bovendien zeer kwetsbaar, gezien 
zij wegens het bevriezen van het universitaire kader voor ca. 60 % autofinan-
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cierbaar dient te zijn en deze op Eigen Vermogen gehonoreerde geneesheren 
derhalve tot hiertoe slechts voor tijdelijke aanstelling in aanmerking konden 
komen. Daarbij komt dat erkende specialisten, voltijds werkzaam op het Akade-· 
misch Ziekenhuis te Gent, geen kliniekvergoeding, ter kompensatie van eigen 
praktijk-derving, toegewezen krijgen, in tegenstelling tot wat in alle andere 
universitaire ziekenhuizen in het land sinds jaar en dag gangbaar is. 
Als de nood het hoogst is, is de redding evenwel nabij. De Raad van Beheer en 
de Minister van Nationale Opvoeding zagen het medisch- en menselijk-onhoud
bare van de toestand in en besloten in 1980 tot het oprichten van een aantal 
vastbenoemde parallel-kaderplaatsen op Eigen Vermogen en tot de mogelijkheid 
van het toekennen van een kliniekvergoeding aan op het Akademisch Ziekenhuis 
voltijds werkzame geneesheren-specialisten. 

Het gedenken van de halve eeuw vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent 
is de passende gelegenheid om zich te bezinnen op de verwezenlijkingen van het 
verleden, de hindernissen van het heden en de uitdaging van de toekomst. 
Het is de opdracht van dit Liber Memorialîs, dat respektievelijk 67 en 20 jaar 
na zijn twee voorgangers (1) verschijnt, de geschiedenis van de Fakulteit der 
Geneeskunde en van het Akademisch Ziekenhuis van de laatste 50 jaar op schrift 
te stellen. 

In de hoofdstukken die het boek uitmaken werden door de respektievelijke 
verantwoordelijken, de ontwikkeling, huidige stand en toekomstperspektieven van 
de verschillende disciplines welke aan de Fakulteit der Geneeskunde bedreven 
en onderwezen worden geschetst. 

Biografische aspekten komen in ieder hoofdstuk aan bod, zowel in de tek t zelf 
als in de hierop aansluitende lijsten waarin de huidige va tbenoemde staf, de 
gewezen vastbenoemde stafleden en de alumni van de dienst, het laboratorium 
of de kliniek zijn aangegeven. Bibliografische data werden beperkt tot een aantal 
publikaties welke als representatief voor het gepresteerde weten chappelijk werk 
worden aangezien. 

Dit Liber kon het licht zien dank zij de konstruktieve samenwerking van alle 
Professoren van de Fakulteit der Geneeskunde het met haar verbonden Hoger 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, de Dekaan en Professoren van de Fakul
teit der Farmaceutische Wetenschappen, die gedurende de periode 1930-1970 
deel uitmaakten van de Fakulteit der Geneeskunde en de Kollega s G. Vandeputte 
en G. De Tollenaere, respektievelijk Ere-Direkteur-geneesbeer en huidig Direk
teur-geneesheer van het Akademisch Ziekenhuis. Hun aller bereidwilligheid 
maakte de koördinatie en redaktie van dit werk tot een waar genoegen. Het 
uitgeven van dit gedenkboek werd mogelijk gemaakt door de voorintekening van 

C) Liber Memorialis, Université de Gand. Notice biographique . Red. I. Vanderpoorten, Gen~ 
1913. 

Liber Memorialis 1913-1960. Rijksuniversiteit te Gent. Hoofdred. Th. Luykx. Deel II. 
Fakulteit der Geneeskunde. Red. J .J. Bouckaert, Gent, 1960. 
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talrijke alumni van de Fakulteit der Geneeskunde, over wier trouw en verbon
denheid de Fakulteit zich ten zeerste verheugt. 
Uit wat voorafgaat en uit de hoofdstukken die volgen zal het de lezer wel duidelijk 
zijn dat de Fakulteit der Geneeskunde en het met haar onafscheidbaar verbonden 
Akademisch Ziekenhuis in de voorbije halve eeuw veel wel en wee ervaren hebben. 
Zij roepen het beeld van een zeilschip op dat aan stormen weerstond, geleidelijk 
op vaart kwam, maar met periodes van windstilte en onderbemanning heeft af te 
rekenen. Zo reeds veel bereikt werd, zo valt er nog heel wat te verwezenlijken: 
integratie van alle fakulteitsdiensten op de A.Z.-campus, verruiming van staf 
en affiliaties, optimaliseren van graduaat-, postgraduaat- en nascholings-curricula, 
ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek, o.a. door een meer efficiënte 
integratie van pre-klinische en klinische aktiviteiten, intensifiëren der extramurale 
kontakten ... 
Tot besluit willen we uiting geven aan onze hoop en ons vertrouwen dat, zoals 
in de eerste halve eeuw van haar bestaan, de vernederlandste Fakulteit der 
Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Gent ook in de toekomst verder moge 
rekenen op het entoesiast en onbaatzuchtig engagement van gemotiveerde men
sen, mensen wier denken, voelen en handelen steunt op de overtuiging dat hun 
persoonlijke prestaties pas inhoud en waarde krijgen wanneer ze gesteld worden 
in het teken van een onderneming die de grenzen van het eigen ik ver overschrijdt 
en allereerst de naaste en de ganse gemeenschap ten goede komt. 

Herfst, 1980 
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Prof. Dr. A. De Schaepdryver 
Dekaan 

BESTUURSKOLLEGES VAN DE FAKULTEIT DER GENEESKUNDE 1930-1980 

Akademiejaar Dekaan Sekretaris 

1930-1931 0. Rubbreeht A. Bessemans 
1931-1932 C. Heymans N. Goormaebtigh 
1932-1933 N. Goormaehtigh C. Heymans 
1933-1934 D. Van Duysse E. Tytgat 
1934-1935 E. Tytgat D. Van Duysse 
1935-1936 F. Dauwe 1.1. Bouekaert 
1936-1937 1.1. Bouekaert F. Dauwe 
1937-1938 F. De Beule A.1. Van de Velde 
1938-1939 A.1. Van de Velde N. Vlaeyen 
1939-1940 N. Vlaeyen 1. Van de Velde 
1940-1941 N. Vlaeyen J. Van de Velde 
1941-1942 L. Elaut P. Regniers 
1942-1943 L. Elaut P. Regniers 
1943-1944 P. Regniers V. Evrard 
1944-1945 P. Regniers 1. Van de Velde 
1945-1946 1. Van de Velde R. Ruyssen 
1946-1947 R. Ruyssen F. Thomas 
1947-1948 R. Ruyssen F. Thomas 
1948-1949 F. Thomas F. De Witte 
1949-1950 1.1. Bouekaert 1. De Busseher 
1950-1951 1 .J. Bouekaert R. Defoort 
1951-1952 1.1. Bouekaert R. De Wilde 
1952-1953 1.1. Bouekaert 1. Fa~trez 
1953-1954 1.1. Bouekaert B. Cuvelier 
1954-1955 1.1. Bouekaert B. Cuvelier 
1955-1956 1.1. Bouekaert A. Comhaire 
1956-1957 1.1. Bouekaert P. Braeekman 
1957-1958 1.1. Bouekaert P. Braeekman 
1958-1959 1.1. Bouekaert P. Braeekman 
1959-1960 J.J. Bouekaert P. Braeekman 
1960-1961 1.1. Bouekaert M. Sebruyn 
1961-1962 C. Hooft M. Sebruyn 
1962-1963 C. Hooft M. Sebruyn 
1963-1964 c. Hooft G. Verdonk 
1964-1965 c. Hooft G. Verdonk 
1965-1966 c. Hooft G. Verdonk 
1966-1967 c. Hooft G. Verdonk 
1967-1968 C. Hooft G. Verdonk 
1968-1969 c. Hooft G . Verdonk 
1969-1970 c. Hooft G. Verdonk 
1970-1971 R. Defoort G . Verdonk 
1971-1972 R. Defoort G. Verdonk 
1972-1973 R. Defoort I G. Verdonk H. Claessens 
1973-1974 G. Verdonk H. Claessens 
1974-1975 G. Verdonk H. Claessens 
1975-1976 G. Verdonk R. Derom 
1976-1977 G. Verdonk R. Derom 
1977-1978 G. Verdonk R. Derom 
1978-1979 A. De Sehaepdryver A. Kint 
1979-1980 A. De Sehaepdryver A. Kint 
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DOCTORES HONORIS CAUSA 1930-1980 

Sir W. Smith, Ondervoorzitter van het << Royal College of Surgeons » van Engeland. 

C. Levaditi, Professor aan het « Institut Pasteur » (Syfiligrafie). 

Sir Stewart Duke-Elder, Professor aan de Universiteit te Londen (Oogheelkunde). 

H. Halter, Professor aan de Universiteit te Kopenhagen (Biochemie). 

A. Thomsen, van het Rijksveeartsenijkundig Serurn Laboratorium te Kopenhagen (Bakteriologie 
en Immunologie). 
T. Casperson, Direkteur van de afdeling Experimentele Cytologie van bet Nobel-Instituut te 
Stockholm (Cytologie). 

A.G. Brom, Professor aan de Universiteit te Leiden (Chirurgie). 

U.S. von Euler, Professor aan de Universiteit te Stockholm (Fysiologie). 

M.E. De Bakey, Professor aan de Universiteit te Houston {Cardiologie). 

J. Becker, Professor aan het Czerny-Krankenbaus te Heidelberg (Radiologie). 

R. Degos, Professor aan de Universiteit te Parijs (Huidziekten). 

R.D. Adams, Professor aan de Harvard Medical School (Neuropsychiatrie). 

D. Shugar, Professor aan de Universiteit te Warschau (Fysiologische Scheikunde). 

G. Bietti, Professor aan de Universiteit te Rome (Oogheelkunde). 

W. Bargrnann, Professor aan de Universiteit te Kiel (Ana~omie). 

K. Simpson, Professor aan de Universiteit te Londen (Gerechtelijke Geneeskunde). 

A. Claude, Professor aan de Université Libre de Bruxelles (Biochemie). 

C. de Duve, Professor aan de Université Catholique de Louvain (Fysiologische Scheikunde). 

E. Neil, Professor aan de Middlesex Hospital Medical School te Londen (Fysiologie). 

K. Lennert, Professor aan de Universiteit te Kiel (Patologische Anatomie). 

GEAGGREGEERDEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS EN 
SPECIALE DOCTORS 1930-1980 

1931-1932 

J.J. Bouckaert: Onderzoekingen over de pharmacologie en de physio-pathologie der thermo
regulatie. 
L. Elaut: Proefondervindelijke onderzoekingen omtrent de uitscheiding van natrium-thio
sulfaat door de nieren, in betrekking tot de functionele nierproef van Nyiri. 

P. Regniers: Physio-pathologische, pharmacologische en klinische onderzoekingen over de 
sinus caroticus. 
L. Van Damme: Bijdrage tot de studie der klinische bepaling van de virulentie van besmet
tende kiemen en van het bactericied vermogen van het bloed. 

1933-1934 
J. Van Canneyt: Studie der syphilitische en pseudosyphilitische oogletsels bij het konijn. 

1936-1937 
J. Van Haelst : Bijdrage tot de studie van de pathogenie der skoliosen. 

1938-1939 
J. Beerens : Experimentele studie over de pathogenese van tuberculeuze darmletsels. 
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C. Hooft: Euglobulinaemia en pseudoglobulinaemia. 

E. Huygebaert: Proefondervindelijke onderzoekingen over de va omotorische innervatie en 
de pharmacologie van de vasomotriciteit van het neus lijmvlie. 

1940-1941 

P. Van der Linden : Klinische en proefondervindelijke studies in verband met de ziekten van 
de lagader der ledematen. 

1942-1943 

R. Defoort : Klinische en proefondervindelijke cystometrie. 

M. Verlot: Studies over her enoedeern en hersencongestie. 

1943-1944 

G. Verdonk: Biochemische, klinische en proefondervindelijke studie van de reactie van 

Takata en Weltrnann. 

1945-1946 

L. Libbrecht: De arteriële hypertonieën. 

R. Pannier: Onderzoekingen over de sympatische innervatie van het hart. 

M. Sebruyns: De histotopochernie van het goud in het normale zoogdieren-organi me. 

1948-1949 

K. Dierickx : De osteopetrosi en de normale o teo- en haematopoiëse. 

1949-1950 

H. Godar: Bijdrage tot het diagno ti eh en therapeutisch vraag tuk der vrouwelijke teriliteit. 
L. Vandendrie che: Enzymati che tudie over de truktuur van Gist-Ribo e-Nucleïnezuur. 

1950-1951 

G. De Vlee ehbouwer: Sympathicolytica en adrenolytica. 

1951-1952 

E. Merlevede: Bijdrage tot de toxicologie van de zwavelkool tof. 

1952-1953 

I. Leusen : Over de centrale ademhalingsregulatie. 

1953-1954 

J. Bekaert: Neurogene hypertensie en endocriene klieren. 

1954-1955 

P. Kluy kens : De cochleo-ve tibulaire letsel na toediening van treptomycine en dihydro-
treptomycine en hun preventie door middel van cycteinamine. 

H. Vander Eecken: De anastomosen tussen de leptemeningeale lagader van het encefalon. 

Hun morfologische, patologische en klinische betekenis. 

K. Vuyl teek: Over de betekenis van de veneuze longcapillairdruk. 

1955-1956 

L. Demeulenaere : Experimentele en klinische studie van de cirrogene cholangiopatieën. 
Bijdrage tot het probleem van de zegezegde biliaire cirro e. 

P. Jan en : Over de pharmacologie van een reeks propylarninen. 

J. Ver traeten : Klinische en experimentele onderzoekingen over de ela tance van de longen. 
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1956-1951 
R. Verbeke: Bijdrage tot de kennis van de pathogenese der fti e. 

1958-1959 
On the ecretl.on distribution and excre.ion of adrenaline and noradre

A. De Schaepdryver : 
naline, with special reference to pharmacological influences. 

A. Elaut: Van Smeinscen Lede. 

1959-1960 
H. Roels: Kwantitatief cytologisch onderzoek van de bijnierc~r~ex: experimentele bij~rage 
tot de histofysiologie van de cortex van de witte rat, met u:tbretdmg tot enkele pathologtsche 

gevallen bij de mens. . . .. 
A. Vermeuten : Experimentele studie over het metabolisme van e~~e.le synthetisch~ cort1c01den 
en over de weerslag van hun therapeutische toediening op de btJmercortexfunche. 

G. Verriest: Studie over de achromatische gezichtsfuncties in de .c_ongenitale sensoriële 
anomalieën van het menselijk oog en bij sommige amphibia en reptlha. 

· Studies on agar gel electrophoresis. Techniques-applications. R. Wteme: 

1960-1961 
F . Barbier: Bijdrage tot de kennis van de morfologie van de granulocyten bij de mens en de 

gewervelde dieren. 
M. Rabaey : Over de eiwit amenstelling der oogten . 

1961-1962 
M. Thiery: Bijdrage tot de kennis van bet experimentele cervico-vaginale carcinoo~. 

Morfologische en experimentele studie over de pregastrulatie en gastrulatte der 
L. Vakaet: 
vogelkiem. . . 
D. Vandekerckhove: Bijdrage tot de studie van de histofysiologie van het ovanum door m1ddel 

van kwantitatief cytochemisch onderzoek. 

1962-1963 
M. De Groodt-Lasseel: Morfologische en experimentele bijdrage tot de fysiologie van de 

inter titiële cellen van het ovarium. 

1963-1964 
J. Daels : Bijdrage tot de farmacologie van de baarmoeder. 

R. Derom : Biochemische en klinische studie van de intra-uteriene hypoxie. 

E. Lacroix : Experimentele onderzoekingen over de planchnische cirkulatie in het kader van 

de algemene hemodynamiek. 
M. Van Der Straeten: Klinisch-experimentele studie over de relaties tussen de bijniercortex-

activiteit en het a tmatisch bronchiaallijden. 

1964-1965 
A. Neeteos: Experimentele en klinische bijdrage tot de pathogenese der opticusatrophie 

bij oogdrukstijging. 

1
. Pijck : Experimentele radioactiveringsanalyse in de biologische en pharmaceutische weten-

schappen. 

1965-1966 
J. De Ber aques : Over de ynthe e van keratine. 

A. Kint : Histogenetische tudie van het ba ocellulair epithelioma. 
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1966-1967 
W. Dieriek: Experimentele tudie over de nucleïnezuur-afbrekende enzymen van de child
klier. 

S. Ringoir: Toepa sing van de gedifferentieerde LDH-bepaling bij experimentele en klini che 
nieraandoeningen. 

1967-1968 
D. Brut aert: Vergelijkende studie over de dubbele timulatiepotentiëring de po t-extrasy to
li che potentiëring en de frequentiepotentiëring van de contractiliteit van het hart. 

K. Van Camp: Biologi cbe onderzoekingen op pathologische pro taatweef el en hun bete
keni voor de differen:iële diagno e der pro taataandoeningen. 

1968-1969 

F. Van Peper traete: Het kraakbeen kelet van de bronchiale boom. 

1969-1970 

M. Bogaert: Dier-experimentele tudie over de va ooilaterende effekten en het metabolisme 
van nitroglycerine. 

G. Hoffmann: Experimentele en klinische bijdrage tot de schedelpro:hese van acrylhars. 

M. Kunnen : Kleurradiografie, Kleurencineradiografie, Kleurbeeldversterkerfotografie. 

R. Pannier : De plaats van de genee kunde in het huidig maatschappelijk be tel. 

G . Rolly : Klini che en e perimentele tudie van de oxygenatie tijden ane the ie en beademing. 

1971-1972 

A. de Hemptinne: Elektrofysiologi che studie over de repolari atie in de hart pier. 

M. Mareet: Vergelij kende tudie van het gedrag van neopla ti che en niet-neoplasti che ce11en 
na tran plantalie in de jonge kippenbla toderm. 

K. Van Acker: De in termediaire zuren van de citroenzuurcyclu in urine en plasma bij het 
kind. Be chrijving van een automati che methode voor de imultane bepaling. Toepas ing 
bij het normaal kind bij het kind met acute nierin ufficiëntie en bij enkele tubulopathieën. 

E. Veys : Een nieuwe techniek van kwantitatieve immunoprecipitatie. Een lineaire plaat
methode. Toepas ing op de bepaling van de erumconcentratie van de immunoglobulinen G 
M en A in normale populatie bij reumatoïde arthriti en andere gewrichtsaandoeningen. 

J. Weyne: Experimentele onderzoekingen over de regeling van het zuurbase evenwicht in de 
her enen. 

1971-1973 

W. De Sy : Onderzoekingen over de invloeden van het autonoom zenuw tel el op de blaas
motoriek. 

A. Vandevelde: Hi togene i en verdere evolutie van foetale en perinatale muize childklieren 
in orgaankweek. Invloed van TSH en hydrocorti on. 

1973-1974 

D. Clement: Onderzoekingen over de reflectoire regulatie van de bloeddruk en van de vaat
tonu tijden kontraktie van kelet pieren. 

J. De Reuck: De periventriculaire arteriële gren gebieden van het men elijk encephalon. 
Morfologi che pathologische en klini che betekeni . 

L. De Ridder : Determinerende rol van het ga theerweef el bij zijn invasie door maligne 
cellen. Studie in heterotypi che as ociatie in vitro. 

J. Wiltem : E perimentele bijdrage tot de farmakologie van dopamine. 
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1974-1975 
G. Baele: Bijdrage tot de kennis van de aggregatie en de release action van bloedplaatjes. 

J. De Boever: Radiotelemetrische en elektromyografische studie van de functionele acelusale 

krachten. 
A. Herman : Dier-experimentele studie over endotoxine en vrijstelling van prostaglandines. 

N. Lameire: Onderzoekingen over de aanpassingen van de doorbloedingsverdeling in de 

nierschors. 
J.L. Pannier: Experimentele studie over de invloed van het zuur-base evenwicht op de 

bersendoor bloeding. 
J.P. Van Durme: Studie van prognose en behandeling van ritmestoornissen na de acute fase 

van bet myocardinfarct 
J. Versieck: Onderzoekingen over spoorelementen bij de mens. 

1975-1976 
M. Bratzlavski : Bijdrage van hersenstamreflexen bij oculo- en arafaciale motorische activi-

teiten bij de mens. 
M. Callebaut: Bijdrage tot de studie van oogenesis van de vogels. 

A. Elewaut : Studie over schildklierhormoonmetabolisme bij levercirrose. 

W. Van Hove: Lactaatdehydrogenase isoënzymen bij maligne hematologische aandoeningen. 

1976-1977 
J .J . De Laey : Fluoroangiografische studie van de normale en pathologische chorioïdea bij de 

mens. 

1977-1978 
N. Van Larebeke: De identificatie en studie van een extrachromosomaal genetisch element 
dat bepalend is voor bet tumorinducerend vermogen van Agrobacterium tumefaciens. Een 

bijdrage tot de studie van de tumorale transformatie van de cel. 

R. Pauwels : De rol van immunoglobuline E in het ontstaan en de evolutie van het CARA-

lijden. 
V. Victoria Troncoso : Les kératocytes normaux et pathologiques (Dystrophie tachetée de la 

cornée). 

1978-1979 
G. De Back er : Studie van de omkeerbaarbeid van risicofactoren voorbeschikkend tot coronaire 

hartziekten in een industriële bevolkingsgroep. 
G. Heyndrickx: Experimentele studie over de invloed van acute coronaire ischemie op de 

regionale myocardfunctie. 

1979-1980 
W. Buytaert : Studie van de vasculaire werkingen van apomorfine, een dopaminereceptor-

agonist. 
J. Plum : Het lactaat dehydrogenase isoenzym patroon als merker van lymfocyten populaties 

en subpopulaties. 
J .P. Yvergneaux: Selectieve lage cholangiografie onder manometrische controle. Bijdrage tot 
de radiologische anatomie de pathologie en de heelkunde van de sphincter van Oddi. 

1980-1981 
M. Vereauteren: Dorso-lumbale curvendistributie en etiopathogenie van de scoliosis adolescen-

tium. 
J .B. Nsbimyumuremyi : Contribution à l'étude expérimentale de la régulation de la concen-

tration de bicarbonate dans Ie liquide céphalo-rachidien. 
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LABORATORIUM VOOR IDSTOLOGIE 

Prof. Dr. M. SEBRUYNS 

Van 1930 tot 1953 stond dit Laboratorium onder de kundige leiding van Prof. Dr. 
H. Lams. In 1953 tot het emeritaat toegelaten, werd hij opgevolgd door Prof. Dr. 
M. Sebruyns. Professor H. Lams gaf ook de kursussen in de Algemene Weefselleer 
en in de Embryologie. Deze laatste werd overgedragen aan Prof. Dr. K. Dierickx. 
Professor M. Sebruyns kreeg de kursus in de Algemene Weefselleer toevertrouwd, 
alsmede deze in de Bijzondere Weefselleer, welke tot vóór 1953 door wijlen Prof. 
~r. A. De Groodt werd gedoceerd. De lessen van Professor Lams waren pedago
gt~.che meesterwerken, waardoor hij bewees een vooraanstaand hoogleraar te zijn. 
ZIJn meesterschap in de zo delikate mikrotechniek was alom bekend. De verzame
ling ke~.ze-p~e~araten in het Laboratorium voor Weefselleer en Embryologie, 
onder ZIJn le1dmg gemaakt of door hem zelf vervaardigd, is enig. Professor Lams 
h~eft z~ch verdienstelijk gemaakt op de gebieden der embryologie, cytologie, 
hJstologte algemene biologie, mikrotechniek, mikroskopische techniek en der 
geschiedenis van de geneeskunde. Hij is de eerste geweest die de jongste stadia in 
de ontwikkeling van het bevruchte zoogdiereoei beschreef en de histogenese van 
de .. tand voorgoed. heeft vastgelegd. De struktuur en de biologie van het spermato
zoon, de ontdekkmg dat het reukepithelium een blootliggend hersenweefsel is, zijn 
vergedreven studie van het eitje van Ascaris megalocephala, ziedaar enkele van de 
zovele belangrijke werken die van zijn hand verschenen en die van hem een der 
meest vooraanstaande embryologen en histologen van zijn tijd gemaakt hebben. De 
werken, op het Laboratorium uitgevoerd gedurende de laatste 25 jaren, staan in 
eng verband met het onderwijs voor de studenten van de eerste en derde kandida
turen in de natuurwetenschappen en de geneeskunde, voorbereidend tot het 
doctoraat in de geneeskunde van de kandidatuur in de diergeneeskunde en van de 
kandi~atuur voorbereidend tot het licentiaat in de lichamelijk opvoeding. Aan de 
teorettsche leergangen zijn praktische oefeningen in de algemene en in de bijzon
dere histol.ogie toeg~voegd. Een handboek over het onderhoud en de gebruikswijze 
der verschillende mikroskopensoorten, alsmede een compendium over histochemie 
werden in kursusvorm uitgegeven. In samenwerking met Prof. K. Dierickx ver
schenen de leergangen in de Cytologie en Algemene Weefselleer. In verband met 
de leeropdracht werd het didaktisch materiaal gemoderniseerd en aangepast aan 
het vo?rtdurend toenemend aantal studenten. Het Laboratorium vervaardigde dan 
ook IDikrof?to's, nri~rodiapositieven wit-zwart en in kleuren en hoopt in een nabije 
toekomst eigenhandig vervaardigde wetenschappelijke films te kunnen vertonen. 
H~t wet~nschappelijk onderzoek dat gepresteerd werd in het Laboratorium voor 
Histologte betreft vooral het morfologisch onderzoek van allerlei weefsels en 
organen van het menselijk en dierlijk organisme. Nochtans heeft men in de laatste 
tiental jaren vooral de morfologische studie van de weefsels en cellen willen kop-
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pelen aan de fysiologie, de histochemie en histofotochemie. Verder werden er 
onderzoekingen ondernomen met de fluorescentiemikroskoop, met de polarisatie
mikroskoop en, vooral in de laatste vijf jaren, met de elektronenmikroskoop. 
Speciale metodes voor het vervaardigen van ultra-dunne sneden ten behoeve van 
de elektronenmikroskoop werden bedacht en verwezenlijkt in samenwerking met 
het Centrum voor Elektronenmikroskopie te Gent, onder leiding van wijlen 
Prof. A. Lagasse. Hierdoor kon de studie van de ultrastruktuur van cellen en 
weefsels verder doorgedreven worden, waarbij men zeer bemoedigende uitslagen 
boekte, o.a. omtrent het verplaatsingsmekanisme der pigmentspoeltjes in het 
pigmentepitheel van de retina, omtrent de kemsekretie, enz. 
Een uitrusting voor mikrocinematografie werd aangekocht, dit met de bedoeling 
de levensverrichtingen van cellen en weefsels in kulturen na te gaan en nieuwe 

gegevens voor de histofysiologie te verkrijgen. 
In het Instituut hebben gedurende de laatste 25 jaren, zevenendertig Belgische 
studenten wetenschappelijke onderzoekingen verricht. Eén ervan promoveerde tot 
Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in de Histologie en vijf zijn thans 
Hoogleraar aan de Geneeskundige Fakulteit van de Rijksuniversiteit te Gent. 

PUBLIKA TIES 

Sebruyns M., De Groodt M. en Lagasse A., Over de perivasculaire ruimte in het inter

stitiële weefsel van het ovarium. Vl. Diergeneesk. Tdschr., 1957, 11. 
Sebruyns M., De Groodt M. en Lagasse A., Alterations in the ultrastructure of the blood-air 
harrier in the mouse lung after inhalation of colloidal gold particles. Nature, 1958, 181, 

1418-1419. 
Derom F., Sebruyns M., De Groodt M., Thiery M. en Lagasse A., Sur la présence de cor-
puscules d'aspect virusal dans Ie carcinome cervical utérin de la souris. Bull. Soc. Beige de 

Physique, 1958, 83, 2-4. 
Sebruyns M. en De Groodt M., Cytodiagnostic de la maladie généralisée des inclusions 
cytomégaliques du vivant du malade. Rev. Franç. clin. biol., 1959, 4, 996-1001. 

Derom F ., Sebruyns M. , De Groodt M., Thiery M. en Lagasse A., Elektronenmikroskopische 
Untersuchung von virusähnlichen Partikelellen in chemisch induzierten Carcinoma-Zellen. 

Ber. IV. internat Kongr. Elektronenmikrosk., 1960, S. 456-458. 
Van Montagu M. en Sebruyns M. A cryptic prophage associated with a circular DN A plasmid 
in A grobacterium tumefaciens. Abstr. Cold Spring Harbor Phage Meeting, 1973, p. 92. 

François J. , Sebruyns M., Hanssens M. en Teuchy H., Ultrastructural findings in cornea[ 

macular dystrophy (Groenouw Il Type). Ophthal. Res. , 1975, 7, 80-98. 

Sebruyns M., Boedts F. en Van Barel R., De histofy siologie en de histopathologie in verband 

met mastcellen. Tdschr. Geneesk. 1976, 31, 28-41. 
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AGGREGAA TSPROEFSCHRIFTEN 

M. Sebruyns : Bijdrage tot de Histo-Physiologie van het Goud in 
organisme (1945). het normale Zoogdier-

M. De Groodt-Lasseel: .Functie en Vorm van de Interstitiële Cellen van bet Ovarium (1963). 

H. Lauwers : Morfologische Bijdrage tot de Kennis van het Resorbe d V 
Rundervoormagen (1973). ren ermogen van 

N. Van Larebeke: De Identificatie en Studie van bet Extra chro 1 G · d b 
1 

· - mosomaa enetlsch Eleme t 
at epa end IS voor het Tumor-indocerend Vermogen van Agrobacterium tumefaciens ( 197~. 

DOCTORAA TSPROEFSCHRIFTEN 

M. Van Montagu: Bijdrage tot de Scheikunde van de Ribonukleotiden (1965). 

H. Teu~hy: ~.ijdrage tot de Studie van bet Intermediair Metabolis 
Cournarmes biJ de Rat (1966). me van Fenolzuren en 

J: ':'an~ekerckhove : Bepaling van de Aminozuursekwenties van Wild-t _ 
eiWit biJ de Bakteriofaag MS2 0972). ype en Mutant Mantel-

W. Van Assche: .~utaties in het Manteleiwit van Bakteriofaag MS2 (1973). 

~· M~s~ns ~ S~ectfleke A!kyler.ing door middel van Gesubstitueerde Diazomethanen van de 
ermma e os orylgroep m Ohgonukleotiden en in RNA (1974). 

F. Nolf: Isolatie van het Maturatie-eiwit bij Bakteriofaag MS2 e A · k · bepall'ng R k . n mmozuurse wenhe-
van een ee s Trypsme Peptiden (1974). 

P. Dbaese: Studie van de RNA Bakteriofagen PRR1 en PP7. h V 
RNA Colifagen (1979). · un erwantschap met de 

G. Engier: Fysische Karakteri~atie van Mutant lasmid d . 
kopische Hybridisatiete~hnieken E B"d P . en oor Mlddel van Elektronenmikros-

"' · en IJ rage tot de Studie van de 0 B k · 
Agrobacterium tumefaciens ( 1979). ncogene a tene 

HUIDIGE STAF 
(indiensttredingsjaar tussen haakjes) 

Onderwijzend Personeel 

M. Sebruyns, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1941) 

Wetenschappelijk Personeel 

E. Messens, werkleider (1966) 
N. Van Larebeke, e.a.-assistent (1974) 
G . Engler, assistent (1975) 
C. Baeyens, assistent (1978) 
E. Soete-Bekaert, assistente (1979) 
J. Vandekerck~ove, bevoegdverklaard navorser N.F.W.O. (1966) 
P. Dhaese, asprrant N.F.W.O. (1975) 

GEWEZEN VASTBENOEMD O.P. EN W.P. 

F. Boedts <1968- ... 1974), e.a.-assistent 
M. De Groodt (1953-1968) H. Teuch , gewoon hoogleraar aan en Rektor van het R.U.C.A. 

Y 0 966-1975), gewoon hoogleraar aan het L.U.C. 
~U~~~ Montagu (1964-1979), geassocieerd docent in de Fakulteit der Wetenschappen van de 
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Groepsfoto Laboratorium voor Histologie en Genetica, anno 1980. 
Van links naar rechts: Dr. E. Bekaert, Dr. E. Messens, N. François, R. Dhossche, Y. Van Do01·en, A. Vermaerke, Dr. L. De Ridder, Dr. G. Engler, 
L. Danckaert, Prof. M. Sebruyns, P. Dhaese, M. D'Hondt, W. Braeckman, M.R. Dobbelaere, M. D'Hondt, A. Van Gerven, A. Lenaerts, R. De Vos, 

A. Jacobs, J. Gielen, A. Verstraete . 
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LABORATORIUM VOOR EMBRYOLOGIE 
EN VERGELIJKENDE HISTOLOGIE 

Prof. Dr. K. DIERICKX 

Het huidige Laboratorium voor Embryologie en Vergelijkende Histologie ontstond, 
in 1953, door een samenloop van twee gebeurtenissen. In 1952 overlijdt Prof. Dr. 
A. De Groodt. In 1953 wordt Prof. Dr. H. Lams emeritus. Als gevolg daarvan 
werden de leeropdrachten van beide boogleraren gezamenlijk openverklaard : nl. 
de Histologie en de Embryologie, te doceren aan de studenten geneeskunde, 
studenten diergeneeskunde en studenten zoölogie. Deze leeropdrachten werden, 
herverdeeld, toevertrouwd aan twee, tot nu toe nog in funktie zijnde, opvolgers : 

de Professoren M. Sebruyns enK. Dierickx. 
K. Dierickx werd benoemd voor bet doceren van : 
(1) Embryologie voor studenten menselijke geneeskunde, diergeneeskunde, 

zoölogie; 
(2) Histologie voor studenten zoölogie. 
Vandaar de nieuwe benaming: «Laboratorium voor Embryologie en Vergelijkende 

Histologie ». 
De Laboratoria van de Professoren De Groodt en Lams waren gevestigd in het-
zelfde éénverdiepingsgebouw, gelegen Godshuizenlaan, 4. Het « Laboratorium De 
Groodt » was het gelijkvloers van deze bouw. Het «Laboratorium Lams » was 
gelegen op de eerste verdieping. De aktiviteiten van beide Labor~~oria,. peri?d.e 
1930-1953, worden uitvoerig vermeld in het Gedenkboek van de Ri]ksumversltett 
te Gent (1957), in het Liber Memorialis van de Rijksuniversiteit te Gent (1960), 
alsook in de huidige bijdrage van Prof. M. Sebruyns, zodat het overbodig is deze 

nogmaals te beschrijven. 
Het Laboratorium voor Embryologie en Vergelijkende Histologie kende een zeer 
bescheiden begin. Alhoewel het nieuwe diensthoofd de lokalen van bet oorspron
kelijke laboratorium van wijlen Prof. De Groodt toegewezen kreeg, was de rea_l!teit 
totaal anders. Inderdaad, van het vacuüm 1952-1953, ontstaan door het overlijden 
van Prof. De Groodt, had een kollega handig gebruik gemaakt om het grootste deel 
van het, op zichzelf reeds kleine, laboratorium « illegaal ~ te bezetten. Te zijner 
verontschuldiging dient vermeld dat hijzelf onlangs benoemd was als docent zonder 

laboratorium. 
Bleven dus vrij : een viertal kamers en een klein auditorium. De nieuwbakken 
docent kon zich voorlopig troosten met het feit dat het auditorium, op dat moment, 
groot genoeg was voor het toen nog beperkt aantal studenten. Anderzijds boden 
de vier kamers ruimte te over om de schamele inboedel te bevatten. Voor bet per
soneel was er eveneens geen tekort aan ruimte. Inderdaad het bestond slechts uit 
één niet-geschoolde assistent en één bediende. Voeg daarbij een totaal jaarlijks 
werkingskrediet van 12.000 frank. Het is dan ook zonder meer duidelijk dat, 
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met dergelijke middelen, er aan ernstig wetenschappelijk werk voorlopig wem1g 
te denken viel. Een éénrnalig installatiekrediet van 100.000 frank kon daar niets 
aan veranderen. Er werd dan maar begonnen met hetgeen wel mogelijk was, nl. : 
het voorbereiden van didaktisch verantwoorde teksten ten behoeve van de studen
ten geneeskunde, diergeneeskunde en biologie · de vernieuwing van het dokumen
tatiemateriaal voor de praktische oefeningen en de planning voor een volwaardig 
laboratorium. 
Het opstellen van teksten in verband met zijn uitgebreide onderwijsopdracht nam 
het grootste deel van de aktiviteiten van de docent tijdens de eerste jaren na zijn 
benoeming in beslag. Herhaalde bewerkingen ervan hebben geleid tot uitgaven in 
boekvorm o.a. Embryologie van Mens en Buther ia in 1977. 
De vernieuwing van het practicum Embryologie en Histologie werd pas later vol
tooid. Daarvoor werd, jarenlang, op behoorlijke toelagen gewacht. Ze werden 
uiteindelijk verkregen. 
In de planning voor een volwaardig laboratorium werden als noodzakelijke punten 
vooropgesteld : voldoende werkruimte, moderne uitrusting, uitbreiding van het 
aantal medewerkers en een behoorlijk werkingskrediet. Na al die jaren kan met 
voldoening worden vastgesteld dat een groot deel van deze aanvankelijke droom 
verwezenlijkt werd. De uitbreiding van de beschikbare ruimte begon aanvankelijk 
met het herwinnen van al de lokalen van het vroegere << Laboratorium De 
Groodt ». Pas later, bij het in-gebruik-nemen van het Akademisch Ziekenhuis en 
van g~bouwen in de Ledeganckstraat, kon het Laboratorium zijn huidige omvang 
verkriJgen. Het omvat nu al de lokalen van de vroegere Laboratoria « De Groodt » 

en « ~s _»,.alsook de aanpalende oud-lokalen van de Dienst Gynekologie van 
de Umversitett. Door de sterke aangroei van het aantal studenten werd het audi
torium veel te klein. In samenwerking met Prof. M. Sebruyns werd van de Univer
siteit een nieuw (weinig komfortabel) auditorium voor ± 300 studenten bekomen 
dit door ombouw van twee oud-lokalen van de Dienst Fysioterapie. ' 
Van ~e tijdelijk verbeterde financiële toestand van de Universiteit werd gretig 
gebrutk gemaakt om uitrustingskredieten te verkrijgen, waarmee moderne appara
tuu·r· voor het Laboratorium werd aangekocht. Het aantal medewerkers nam gelei
dehJ~ toe. In de loop van de jaren kon een aanzienlijke stijging van het werkings
krediet bekomen worden. Tevens werd dankbaar gebruik gemaakt van toelagen 
vanwege het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek. Parallel 
met de uitbreiding van zijn materiële mogelijkheden vertoonde het Laboratorium 
een progressieve groei van zijn wetenschappelijke aktiviteiten. Deze aktiviteiten 
hebben hoofdzakelijk betrekking op het domein van de neuro-endokrinologie, de 
wetenschap die de relaties tussen het zenuwstelsel en de endokriene klieren bestu
deert. Dat het onderzoekingswerk deze richting uitging kwam door het feit dat 
kort na zijn aanstelling de docent sterk geïmpressioneerd werd door de toe~ 
recente ophefmakende publikaties over het magnocellulair hypothalamohypofysair 
neurosekretorisch systeem (M.H.N.S.) van de vertebraten door W. Bargmann en 
medewerkers. Later genoot hij de eer Prof. W. Bargmann persoonlijk te leren 
kennen en hem als hoogstaande geleerde en vriend te mogen waarderen. Het is 
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naar aanleiding van zijn relaties met het Laboratorium dat hem, omwille van zijn 
zeer belangrijk wetenschappelijk werk, het eredoctoraat van de Gentse Universiteit 
werd toegekend. 
Het wetenschappelijk onderzoek kwam slechts traag op gang. Zoals hoger reeds 
vermeld, ging tijdens de eerste jaren na zijn benoeming het grootste deel van de 
energie van de docent op in zijn uitgebreide onderwijstaak. Voeg daarbij het gebrek 
aan materiële middelen, aan medewerkers en, niet het minst, het gebrek aan erva
ring in een opkomende, totaal nieuwe wetenschappelijke discipline. 
Neuro-endokrinologisch onderzoek veronderstelt proefdieren. Het initieel jaarlijks 
werkingskrediet van 12.000 frank liet niet veel keus toe. De toenmalige prijs 
van 2 frank per dier heeft er dan ook toe bijgedragen dat, gedurende jaren, 
alleen kikkers als proefmateriaal gebruikt werden. Gelukkig dat deze goedkope 
keus nog voor een andere, veel belangrijker, reden gedaan werd. Uit baanbrekend 
werk van de wereldberoemde neuroloog C.J. Herriek bleek namelijk dat het cen
traal zenuwstelsel van de amphibia het algemeen fundamenteel plan van het zenuw
stelsel van de vertebraten bevat, zoals hij het stelt in zijn merkwaardig boek « The 
Brain of the Tiger Salamander» (1948) : «In these small brains we find a 
simplified arrangement of nerve cells and fibres with a pattem of structural orga
nization, the main features of which are common to all vertebrates » en « This 
brain may be used as a pattern or template, that is, as a standard of reference in 
the study of all other vertebrate brains, both lower and higher in the scale » en 
ten slotte de merkwaardige passus « The nervous connections of the hypophysis in 
Uródeles are very large, and they are so arranged as to be easily accessible for 
experimental study. It is hoped that advantage will soon betaken of this favorable 
material for investigation of some problems of endocrinology ». 
Ingaand op de suggesties van C.J. Herrick, werd begonnen met neuro-endokrino
logisch onderzoek op de hersenen van kikkers, met het doel nieuwe gegevens te 
vinden die, in algemene trekken, eveneens geldig zouden zijn voor de hersenen 
van zoogdieren en mens. Een eerste publikatie over dit onderwerp verscheen in 
1959 (Dierickx en Van Den Abeele, 1959). Ze bestond uit een lichtmikrosko
pische studie van de morfologie van het M.H.N.S. van Rana temporaria. Dit 
onderzoek toonde o.m. aan dat het M.H.N.S. niet alleen neurosekretorisch materiaal 
naar de bloedvaten van de achterkwab van de hypofyse stuurt, maar eveneens naar 
de bloedvaten van een ander deel van de neurohypofyse, nl. de eminentia mediana. 
In die tijd stond de eminentia mediana in de centrale belangstelling van een ganse 
reeks onderzoekers wegens de toen recente hypotese dat de diverse endokriene 
aktiviteiten van de pars distalis (voorkwab) van de hypofyse zouden geregeld 
worden door neurohormonale stoffen, zgn. releasing factors. Deze releasing factors 
zouden in de bloedvaten van de eminentia mediana gestort worden door zenuw
uiteinden van ongekende oorsprong, en de pars distalis bereiken via de bloedstroom 
van de hypofysaire · portale bloedvaten. De observatie, bij Rana, van akkumutaties 
van neurosekretorisch materiaal rond de bloedvaten van de eminentia mediana 
bracht tot de idee dat het M.H.N.S. zou kunnen betrokken zijn bij de kontrole van 
de aktiviteit van de pars distalis van de hypofyse. Er werd besloten de mogelijke 
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invloed van het M.H.N.S. op de gonadetrope aktiviteit van de pars distalis van 
~a~a te~poraria te bestuderen. Na maandenlange vruchteloze pogingen, werd 
mtemdelijk e.en goede operatietechniek bereikt voor de totale wegname van de 
magnocellula~e nuclei . preoptici van Ra na. Daarop werden, bij 150 dieren, de 
ma~ocellul~rre pr~opttsche nuclei weggenomen tijdens de periode van het jaar 
waarm de (jaarcyclisch-evoluerende) ontwikkeling van de gonaden en sekundaire 
geslachtskenmerken minimaal is: De geopereerde dieren werden in leven gehouden, 
samen met evenveel kontroled1eren. Alle dieren werden het 1·aar nadien d . . , na e 
reprodukttepenode, gedood. 

~et resulta~t toonde aan dat, zowel bij de geopereerde dieren als bij de kontrole
dieren, er Zich een normale ontwikkeling van de gonaden en sekundaire geslachts
kenmerken ~~d voorgedaan. Daaruit volgt dat de magnocellulaire nuclei preoptic.i 
g~en ~elangnJke rol spelen in.de rege~ing van de gonadetrope aktiviteit van de pars 
dt~talis, althans voor wat de Jaarcyclische ontwikkeling van de gonaden en sekun
darre geslachtskenmerken van Rana temporaria betreft (Dierickx 1963 1963b 
1967). ' a, , 

Terloops zij erop gewezen dat het houden van kikkers in het laboratorium 
gedurende maanden en jaren, een grondige ervaring en een speciale installatie 
ve~onderstelt:. De ervaring diende de docent bij zichzelf te leren. De instal
latie. heeft hiJ z.elf moeten ontwerpen. Omwille van de betrouwbaarheid van de 
kroru~che expenmenten werden volgende minimale eisen aan de installatie gesteld. 
De dieren moeten zich spontaan voeden, zodanig dat ze groeien en in gewicht 
toenemen. Na de eerste weken verblijf in het laboratorium, moet de sterfte in de 
volge.~d~ maanden en jaren, bijna nul zijn. De dieren moeten zich, tijde~s hun 
verbliJf m het laboratorium, spontaan en normaal reproduceren. Men ondervond 
dat Rana ~sculenta dit laatste niet doet ; Rana temporaria echter wel. Vandaar dat 
alle expenme~ten op. Rana temporaria werden uitgevoerd. Sommige jaren waren 
er tot ~.500 kikkers m het laboratorium. In de zomer veronderstelde dit o.a. een 
paar ~logram aardwormen als dagelijks voedsel. In de reproduktieperiode werden 
een tiental emmers bevruchte eieren bekomen, die in beken rond Gent werden 
o~ergeb~acht om ze de gelegenheid te geven zich spontaan verder te ontwikkelen. 
Htsto~ogtsch ?~derzoek toonde aan dat totale wegname van de magnocellulaire 
nuclei preoptici voor gevolg h~eft dat, in de eminentia mediana en de hypofyse
achterk~ab, de [ald~hyde-fuchsme (A.P.) positieve] axonen van het magnocellulair 
pre-opt~co-hypof~sarr .systee~ totaal verdwijnen. Doch anderzijds was het duidelijk 
dat er m de emmentJa medtana nog talrijke andere A.P.-negatieve zenuwvezels 
overb~even. In verband daarmee werd beslist de mogelijkheid na te gaan dat 
SOIDmige van deze overblijvende A.P.-negatieve zenuwvezels een rol spelen in de 
kontrole van de gonadotr~pe aktiviteit van de pars distalis. Om deze mogelijkheid 
te onderzoeken werden, biJ een reeks proefdieren, alle neurale verbindingen tussen 
de hers~nen en de eminentia mediana-hypofyse operatief onderbroken en dit zonder 
verstormg van de bloedsomloop van het neuraal geïsoleerd eminentia mediana
hypofyse complex. 
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Uit de resultaten van dit onderzoek kon gekonkludeerd worden dat (A.P.-negatieve) 
zenuwvezels van de eminentia mediana, die niet behoren tot het magnocellulair 
preoptico-hypofysair systeem, inderdaad betrokken zijn in de kontrole van de 
gonadotrope aktiviteit van de pars distalis van Rana temporaria. Vermits de 
endokriene cellen van de pars distalis niet geïnnerveerd worden door de hersenen, 
werd daaruit afgeleid dat deze A.P.-negatieve zenuwvezels de gonadotrope aktivi
teit van de pars distalis beïnvloeden door middel van neurohormonale stoffen 
(gonadotroop hormoon releasing factors) uitgestort in de bloedbaan van de 
eminentia mediana. In de lijn van deze redenering moesten deze zenuwvezels 
axonen zijn van gonadotroop hormoon releasing factor (G.H.R.P.)-producerende 
zenuwcellen, gelokaliseerd ergens in de hersenen (Dierickx, 1964b). 
In daaropvolgende experimenten werd getracht de lokalisatie van deze G.H.R.P.
producerende zenuwcellen te bepalen. Steunend op het feit dat, bij zoogdieren, 
hypothalamische letsels in het gebied van de nucleus infundibularis (arcuatus) 
atrofie van de gonaden verwekken, werd gepostuleerd dat de pars ventralis van 
het tuber cinereum van Rana - dat in amphibia het homoloog gebied is van de 
nucleus arcuatus en nucleus ventra-medialis van de zoogdieren - het hersen
gebied is waarin de G.H.R.F.-producerende cellen gelokaliseerd zijn. Om deze 
hypotese te testen werden twee nieuwe operatieve hersentechnieken ontwikk~ld. 
Door de ene soort operatie werden dieren verkregen met een hypothalamtsch 
eiland bestaande uit de pars ventralis tuberis cinerei + eminentia mediana-

hypofyse. . 
Door de andere soort operatie werden dieren bekomen met een hypothalarmsch 
eiland enkel bestaand uit de eminentia mediana-hypofyse, als gevolg van de 
operatieve wegname van de pars ventralis tuberis cinerei. 
Bij beide diergroepen werd postoperatieve regeneratie van zenuwvezels belet 
door het per-operatoir aanbrengen van een teflon-barrière. 
Belangrijk was dat, bij beide diergroepen, de bloedsomloop van de hypothala-

mische eilanden intakt bleef. 
De dieren werden gedood verscheidene maanden tot twee jaar na de operatie. 
De resultaten toonden aan dat de pars ventralis van het tuber cinereum van 
Rana G.H.R.P.-producerende zenuwcellen moet bevatten (Dierickx, 1965b, 1966). 
In een daaropvolgende reeks onderzoekingen werd gepoogd releasing factor
producerende cellen in de pars ventralis tuberis cinerei te identificeren. Daarom 
werden, bij normale dieren en dieren met permanent neuraal geïs~leerde ~ypo
thalamische eilanden, fluorescentiemikroskopische en elektronenrmkroskoptsche 
studies van de pars ventralis tuberis cinerei en van de eminentia mediana onder
nomen. Het elektronenmikroskopisch onderzoek toonde aan dat de pars ventralis 
tuberis cinerei van Rana minstens zes verschillende neurosekretorische celtypes 
bevat. Deze celtypes verschillen van elkaar o.a. door de verschillende afmetingen 
en vorm van hun sekretorische granules. De sekretorische granules, die blijkbaar 
in het Galgi-apparaat ontstaan, worden via de axonen naar de perivaskulaire 
ruimten van de externe zone van de eminentia mediana getransporteerd. De 
terminale vertakkingen van de neurosekretorische axonen vertonen de elektronen-
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mikroskopische beelden van uitstorting van neurosekretorisch materiaal in de 
bloedkapillairen van de eminentia mediana. Mede op grond van de resultaten 
van het fluorescentiemikroskopisch onderzoek naar monoamineproducerende cel
len van de hersenen, werd gepostuleerd dat dit tubero-hypofysair neurosekretorisch 
sys.t~m van Rana een reeks adenohypofysiotrope peptide hormonen produceert 
(Dtenck_x et al., 1972, 1973a, 1973b). Een direkte identifikatie van releasing 
factors m de neurosekretorische cellen van de pars ventralis tuberis cinerei van 
R~na bl~f echte~ nood~ak~lijk om onze bovenvermelde konklusies te bevestigen 
(zte overzichtsartikel: Dtenckx, 1974). Zoals verder vermeld, kwam deze bevesti
ging pas later en dit door middel van immunocytochemische technieken. 
Terloop~ zij aangestipt dat, voor het bepalen van vorm en afmetingen van 
sekretonsche granules, een speciale apparatuur en een grondige kennis van de 
statistiek vereist zijn. Daar één van de leden (N. Goossens) van het Laboratorium 
zich in deze richting opgewerkt had, werden daarbij geen problemen ondervonden. 
Het is ook dezelfde medewerker die, na het preciseren van de fluorescentie
mikroskopie, gans het bovenvermeld fluorescentiemikroskopisch onderzoek voor 
monoamines uitvoerde. 
Uit de lichtmikroskopische en transmissie-elektronenmikroskopische onderzoe
kingen. was ondertussen gebleken dat neuronen van de hypothalamische magno
cellulaue neurosekretorische kernen, alsook releasing factor-producerende 
neuronen, dendrieten naar de wand van de derde hersenventrikel sturen. Het 
distaal ui~einde van de dendriet eindigt op een eindknobbel die uitpuilt in de 
cerebrospm~l~ vloeistof (Dierickx, 1962 ; Dierickx et al., 1972). Deze gegevens 
gaven aanletdmg tot een gedetailleerd morfologisch onderzoek van het oppervlak 
van de der~e ventrikel bij Rana temporaria door middel van de scanning
elektronenmikroskoop. Het eindresultaat ervan was een volledig in kaart zetten 
van de verschillende morfologische differentiaties van het oppervlak van de derde 
hersenventrikel (De Waele et al., 1974; Dierickx en De Waele, 1975a 1975b · 
De Waele en Dierickx, 1979). ' ' 

Naast de bovenvermelde onderzoekingen, die één doorlopend geheel rondom één 
centraal hoofdtema vormden, werden ondertussen een reeks andere morfologische 
studies verricht, onrechtstreeks verwant met het hoofdtema, o.a. over de dendrieten 
van de neuronen van de magnocellulaire neurosekretorische hypothalamische 
k~me.n, het subfomikaal orgaan (Dierickx, 1962), de struktuur van de pars 
dtstalis van de hypofyse (Dierickx, 1964a, 1965a), de vaskularisatie van het tuber 
cinereum-hypofysegebied (Dierickx et al., 1970, 1974), de struktuur van de 
pars tuberalis van de hypofyse (Dierickx et al., 1971), enz ... 
Tot daar wat betreft het experimenteel-morfologisch werk van het Laboratorium. 
Volgt nu een kort overzicht van het biochemisch-morfologisch onderzoekings
werk van het Laboratorium, eveneens gekoncentreerd op het centraal onderwerp : 
de hypothalamo-hypofysaire neurosekretorische systemen. Een vijftiental jaren 
geleden werd het plan opgevat de immunocytologie bij het onderzoek te betrek
ken. De bedoeling was de hypofysaire achterkwabhormonen en hun dragereiwitten 
de neurofysines, intracellulair te identificeren in de neuronen waarin ze geprodu~ 
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ceerd worden. Om dit te verwezenlijken moest men kunnen beschikken over : 
(1) specifieke antisera tegen deze stoffen en (2) specifieke immunocytochemische 

technieken. 
Om specifieke antisera bij dieren te verwekken, moest men kunnen beschikken 

over zuivere achterkwabhormonen en neurofysines. 
Beide soorten stoffen waren ofwel niet in de handel, ofwel niet betaalbaar. 
Een medewerker van het Laboratorium (F. Vandesande) slaagde erin een ganse 
reeks achterkwabhormonen te syntetiseren en runderneurofysines te isoleren. 
Onder zijn leiding werden antilichamen tegen deze stoffen bij konijnen opgewekt, 
zodat het Laboratorium nu over een ganse reeks antisera beschikt. Vervolgens 
werkte deze medewerker een dubbele immunocytochemische kleurtechniek uit die 
de gelijktijdige lokalisatie van twee antigenen in eenzelfde weefselcoupe mogelijk 
maakt. Ten slotte werkte hij een differentiële adsorptietechniek voor antisera uit. 
De techniek laat toe de specificiteit van de antisera te verhogen. Het is dank 
zij dit baanbrekend werk dat uit het Laboratorium een ganse reeks belangrijke 
publikaties over immunocytochemie verschenen zijn en nog verschijnen. 
De resultaten over de immunocytochemische lokalisatie (lichtmikroskopisch en 
elektronenmikroskopisch) van de hypofysaire achterkwabhormonen en neurofysinës 
kunnen als volgt worden samengevat: bij alle vertebraten, de mens inbegrepen, 
worden beide hypofysaire achterkwabhormonen gesyntetiseerd in twee ver
schillende neurontypes en getransporteerd naar de hypofyse-achterkwab, via 

afzonderlijke axonen. 
In tegenstelling met vroegere opvattingen, werd aangetoond dat de nuclei 
supraoptici en paraventriculares van de zoogdieren allebei én vasopressinerge 
én oxytocinerge neuronen bevatten. Beide nuclei produceren dus zowel vasopres-

sine als oxytocine. 
Bij de homozygote diabetes insipidus (Brattleboro) rat is de erfelijke onbekwaam-
heid om het hormoon vasopressine en zijn geassocieerde neurofysine te syntetiseren 
te wijten aan een afzonderlijk gebrekkig neurontype, dat overeenstemt met de 
neurofysine-vasopressine-producerende neuronen van de nQrmale rat. 
Bij de mens en het rund is neurofysine IJ het dragereiwit van vasopressine, terwijl 
neurofysine I het dragereiwit van oxytocine is. Elk van beide dragereiwitten 
wordt samen met zijn hormoon, in een afzonderlijk neurontype gesyntetiseerd. 
De re~ultaten bekomen bij de mens en het rund suggereren ten zeerste dat ook bij 

de andere zoogdieren iets dergelijks voorkomt. 
Hypofysaire achterkwabhormonen en neurofysines komen ook voor in herse~-
gebieden gelegen buiten het zgn. klassiek magnocellulair hypothalamo-hypofysau 

neurosekretorisch systeem, o.a. : 
- De externe zone van de eminentia mediana van de zoogdieren bevat afzonder-
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lijke vasopressinerge en oxytocinerge vezels. Beide vezeltypes bevatten ook 
neurofysine. Bij de rat werd experimenteel aangetoond dat deze vezels axonen 
zijn van neuronen gelokaliseerd in de nucleus paraventricularis. Gelijkaardige_ 

resultaten werden bekomen bij de andere vertebraten. 
De pars intermedia van de hypofyse van de amphibia bevat een diffuus 

intercellulair ~etwerk van afzonderlijke mesotocinerge en vasotocinerge zenuw
vezels. Expenmenteel werd aangetoond dat beide vezeltypes axonen zijn van 
de magnocellulaire nuclei preoptici. 

De hypofysaire achterkwabhormonen en de neurofysines worden niet uitsluitend 
geproduceerd in de hypothalamische magnocellulaire neurosekretorische nuclei. 
Inderdaad, er werd aangetoond (1) dat het tuber cinereum van amphibia afzonder
lijke vasotocinerge en mesotocinerge parvocellulaire neuronen bevat en (2) dat 
in de nucle! suprachiasmatici van zoogdieren en mens een speciaal type van 
parvocellularre neuronen voorkomt dat vasopressine en neurofysine bevat. 
Voor uitgebreide i~formatie betreffende de immunocytochemische onderzoekingen 
van h~t L~boratorm~ over hypofysaire achterkwabhormonen en neurofysines, en 
een sttuenng ervan m het kader van de literatuur, wordt verwezen naar een 
recent overzichtsartikel (Dierickx, 1980). 
~ verband met het .vroeger werk over de oorsprong van de releasing factors 
(zie ~o:en) werd de rmmunocytochemie ook naar dit terrein uitgebreid. Dit gaf 
aanletdmg tot een reeks werken over de lokalisatie van somatostatine in de 
hersenen. (o:a. Dierickx en Vandesande, 1979; Vandesaode en Dierickx, 1980). 
Om te emd•.gen, no~ een paar woorden over toekomstplannen. Uit de vroegere 
elektronenmikrosk~pische onderzoekingen (Dierickx et al., 1971) is gebleken 
dat de pars tuberalts van de adenohypofyse bestaat uit een aparte soort endokriene 
cellen, waarvan het sekretieprodukt terechtkomt in het hypofysair portaal stelsel. 
De aard en de werking van dit sekretieprodukt zijn niet gekend. 
Een eerste P?ging om de funktie van de pars tuberalis na te gaan, door deze 
totaal te ex~~peren bij amphibia, heeft geen duidelijke resultaten opgeleverd. 
De voorbereidt~gen voor een tweede poging zijn gestart. Daarbij zal eerst getracht 
wo:den de akheve hormonale substantie(s) van de pars tuberalis van zoogdieren 
te Isoleren. Moest dit ooit lukken, dan is de weg vrijgemaakt om de werking van 
de pars tuberalis na te gaan. 
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LABORATORIUM VOOR MENSELIJKE 
EN VERGELIJKENDE ONTLEEDKUNDE 

Prof. Dr. J. F AUTREZ 

In 1930 was het Laboratorium voor Ontleedkunde nog steeds gevestigd in het 
oude Anatomisch Instituut, dat gelegen was in de tuin van het ziekenhuis << De 
BijJoke ». Deze die het gekend hebben, zullen zich steeds het antieke auditorium 
herinneren : het was duidelijk geïnspireerd door het historische << Theatrum 
anatomieurn » van Montpellier. Slechts in 1965 zou de Dienst overgebracht 
worden naar de aktuele lokalen in de Ledeganckstraat. 
In 1930 stond het Laboratorium nog onder leiding van Prof. Georges Leboucq, 
die in 1919 zijn vader Rector Leboucq opvolgde als hoogleraar in de Anatomie. 
Op zijn verzoek werd hij in 19 31 van een gedeelte, en in 193 3 van het geheel 
van zijn franstalige kursussen ontlast. Gedurende een twintigtal jaren echter 
beschikte hij verder over een klein lokaal in het Instituut, en zette er zijn 
persoonlijke onderzoekingen voort. Tijdens dit laatste deel van zijn carrière was 
Prof. G. Leboucq geïnteresseerd in het probleem van de vorming van de myeline, 
dat hij door middel van histochemische reakties trachtte te benaderen. 
In 1931 werd R. Soenen belast met het gedeelte van de kursussen in de 
Anatomie (2e kandidatuur) waarvoor zijn voorganger ontlasting bekomen had. 
Reeds in november 1933 werd bij K.B. een einde gesteld aan zijn leeropdracht, 
welke hij echter in 1941 zou heropnemen en dit tot 1944. Hij was leerling 
geweest van Sobotta te Bonn en Fischer te Berlijn en was dan ook vooral ge
ïnteresseerd in de fysische antropologie, die hij meer in 't bijzonder op de 
bevolking van Oost-Vlaanderen bestudeerde. 
In 1934 volgde Prof. L. Elaut, Prof. R. Soenen op: in 1935 werd hij eveneens 
belast met de kursus in de Urologische Kliniek. Bij de terugkeer van R. Soenen in 
1941 behield hij alleen deze laatste leeropdracht. De belangstelling van L. Elaut 
ging in de eerste plaats naar problemen van patologische anatomie en urologische 
kliniek, evenals naar de geschiedenis van de geneeskunde. In verband met dit 
laatste onderwerp heeft hij enkele publikaties aan Vesalius gewijd. 
In het kader van de opvolging van Prof. G. Leboucq, werd Prof. F. Derom in 
1935 belast met de kursussen in de Topografische Anatomie en de Stelselmatige 
Anatomie (partim 3e kandidatuur). Na de bevrijding in 1945 ging hij over naar 
de Kliniek voor Obstetrie en Gynekologie. Zijn publikaties liggen alle op het 
gebied van de urologie, obstetrika en gynekologie. 
Op 11 mei 1945 werd Prof. J. Fautrez belast met de leiding van het Laboratorium 
voor Menselijke Ontleedkunde. De kursus in de Topografische Anatomie en de 
praktische oefeningen werden in hoofdzaak praktisch en pre-klinisch opgevat. 
In de stelselmatige anatomie werd daarenboven zoveel mogelijk het verklarend 
standpunt niet uit het oog verloren, dit ten einde bij te dragen tot de algemene 
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biologische vorming van de studenten. Deze laatste bekommernis gaf ook aan
leiding tot het oprichten van een Francqui-leergang door Prof. A. Dalcq tijdens 
het akademiejaar 1947-1948 en tot de uitnodiging van talrijke vooraanstaande 
buitenlandse voordrachthouders. 
In het Laboratorium is gelegenheid voor studenten om zich door persoonlijk werk 
op morfologisch gebied voor te bereiden tot de Universitaire Wedstrijd en de 
Wedstrijd voor Reisbeurzen. 
Het wetenschappelijk onderzoek in de Dienst werd van den beginne af in twee 
richtingen uitgewerkt: (1) de embryologie en (2) de cytologie. Eerst werden 
klassieke metodes van histologische en histochemische techniek en van experi
mentele embryologie aangewend. Later werden meer recente technieken scherp 
gesteld en toegepast : (1) kwantitatieve cytofotometrie in zichtbaar licht ; (2) 
organotypische kultuur ; (3) elektronenmikroskopie. 
Op beschrijvend embryologisch gebied werden studies gewijd aan het verschijnen 
van polariteit en symmetrie in de jonge oöcyt in tal van Evertebraten en 
Vertebraten, aan de organogenese van de geslachtsorganen der Teleosten, aan 
de eerste aanleg van het bloed bij Teleosten, aan de gastrulatie van de vogelkiem. 
Op proefondervindelijk embryologisch gebied werden onderzoekingen uitgevoerd 
naar de invloed van bepaalde stoffen op de ontwikkeling van het kikvorsenei. 
De invloed van het ureum werd gedurende meerdere jaren onderzocht en de 
chordalizeringen hierdoor bekomen in het zenuwstelsel en in het entobiast leidden 
tot de hypotese, dat de cytodifferentiatie beïnvloed wordt door specifieke stoffen, 
die in de verschillende orgaanaanleggen te voorschijn treden, waarschijnlijk nadat 
de gasteuiatie voltrokken is. 
Verdere waarnemingen omtrent de verdubbeling van de aanleg der voorste 
extremiteiten na extirpatie van een gedeelte van het zenuwstelsel en de onder
liggende chorda werden van dichtbij bestudeerd. 
Ook het mekanisme van de vorming van de kieuwen en van het hart werd 
bestudeerd. De histofysiologie van de perinatale schildklier kon benaderd worden. 
Op cytologisch en cytochemisch gebied werd het mekanis!Jle van rijpings- en 
klievingsdelingen onderzocht, met het schaaldiertje Artemia salina als belangrijkste 
proefmateriaal. De inwerking van talrijke stoffen, en in de eerste plaats van 
inhibitoren van RNA- en eiwitsyntese, werd bestudeerd. 
Geleidelijk vestigde de aandacht zich meer en meer op de nucleïnezuren en meer 
in het bijzonder op de kwantitatieve studie van het gedrag van het DNA in 
bepaalde omstandigheden. Deze studie werd dan ook uitgebreid tot verschillende 
embryonale en volwassen cellen en weefsels. Met behulp van de histofotometer 
van Lison konden zeer nauwkeurige doseringen van het DNA in de celkern 
<< in situ » beproefd worden. Verschillende konvergerende uitslagen voerden tot 
het besluit dat het DNA niet absoluut konstant is in de celkern, maar onder 
zekere omstandigheden kan beïnvloed worden door de aktiviteitsgraad van de cel. 
Er werd ook aangetoond dat het tijdstip van de syntese van het DNA in verband 
met de celdeling volgens het beschouwde materiaal op zeer verschillende ogen
blikken van de interfaze kan plaats hebben. 
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Ook meer louter menselijk anatomisch onderzoek werd in het Laboratorium 
uitgevoerd. Zeer in detail werden bestudeerd : de vaskularizatie van de grote 
en kleine hersenen, en het voorkomen, het ontstaan en de betekenis van de 
anastomosen tussen de takken der grote leptomeningiale slagaders. De kraak
beenderen van de tracheabronchiale boom werden in ontstaan en voorkomen be
studeerd. 
Een studie werd aangevat naar het voorkomen van hoge en lage splitsing van 
de nervus recurrens. Zij werd statistisch uitgewerkt in verband met de verklaring 
van bepaalde heelkundige accidenten. Af en toe werd terloops een waargenomen 
anomalie besproken, vooral wanneer zij aanleiding kon geven tot beschouwingen 
omtrent de manier, waarop ze door stoornissen in de ontwikkeling kon tot stand 
komen. 
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LABORATORIUM VOOR 
PATOLOGISCHE ONTLEEDKUNDE 

Prof. Dr. H. ROELS 

De patologische anatomie is in vergelijking met vele andere disciplines van de 
geneeskunde een relatief jonge wetenschap. Haar ontstaan kan met nauwkeurigheid 
worden aangeduid : 1791, dit is de datum van de uitgave van het werk van 
Giovanni Baptista Morgagni << De sedibus et eausis morhorurn ». 

Sindsdien wordt zij uitsluitend bedreven door clinici die hun bevindingen wensen 
te kontroleren. Het meest schitterende voorbeeld hiervan is Laënnec, die de 
auskultatie scherp stelde en elk waargenomen geruis nauwgezet korreleerde met 
de bevindingen bij de lijkschouwing. 
Dank zij het streven van Rudolf Virchow ontwikkelde de patologische anatomie 
zich tot een zelfstandige discipline. Deze evolutie zien we ook te Gent, zij het 
met enige vertraging, waar het Patologisch Instituut sinds zijn stichting gevestigd 
was in het Anatomisch Instituut in de Bijloke. De eerste hoogleraar in de 
patologische anatomie was Professor D. Van Duyse, een clinicus, wiens hoofd
aktiviteit op het gebied van de oftalmologie lag, maar die tevens sterk geïnteres
seerd was in de patologische anatomie. Daar de eerste anatomo-patologische 
diagnoses niet gedateerd zijn, kunnen we slechts een schatting maken over het 
begin van de aktiviteit van het Laboratorium. Dit begin kan gesitueerd worden 
rond 1870. De evolutie van de patologische anatomie tot zelfstandige discipline 
komt pas in 1924, 6 jaar vóór de vervlaamsing van de Rijksuniversiteit Gent, met 
de benoeming van N. Goormaghtigh tot titularis van de leerstoel voor de pata
logische anatomie. Dank zij het onvermoeibare streven en de belangrijke ontdek
kingen van N. Goormaghtigh op het gebied van de histofysiologie van de 
endokriene organen en van de nier, bereikt het Patologisch Instituut een ongekend 
hoog niveau. De grondslag van zijn opzoekingswerk legdeN. Goormaghtigh reeds 
als student, toen hij werkzaam was bij 0. Van Der Stricht, die zo'n grote stempel 
heeft gedrukt op de morfologische school van Gent. 
Het is bij 0. Van Der Stricht dat N. Goormaghtigh zijn eerste sporen verdient 
met een studie over de organogenese en histogenese van de bijnier en van de 
plexus coeliacus. Meteen was zijn interesse definitief gewekt voor de histo
fysiologie van de endokriene organen. Op dit gebied verrichtte hij baanbrekend 
werk, waarvan de waarde tot op heden volledig bewaard is. Hij werd laureaat 
van de Universitaire Wedstrijd in 1912 en van de wedstrijd Verjaye in 1913. 
Hij promoveerde tot doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde in 1913 en 
behaalde de Alvarengaprijs van de Akademie voor Geneeskunde in 1914. Typisch 
voor de persoonlijkheid van N. Goormaghtigh is dat de vijandelijkheden van 
de eerste wereldoorlog geen onderbreking betekenen voor zijn onderzoekingswerk. 
Integendeel ! Werkzaam bij de eerste legerdivisie in de Militaire Hospitalen te 
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Hoogstade, verricht hij een studie van de bijniercortex van soldaten, bezweken 
aan infekties of verwondingen. Het studiemateriaal verzamelde hij zelf. De coupes 
werden zoals dat toen de gewoonte was, door hemzelf vervaardigd met de vrije 
hand. De eerste resultaten van zijn studie werden reeds gepubliceerd in 1917 
in het tijdschrift van de Gezondheidsdienst van het Leger. Zijn studie leidde 
in 1922 tot het neerleggen van een thesis voor het behalen van de graad van 
Speciaal Doctor in de Anatomo-Patologische Wetenschappen. Gepubliceerd in een 
Belgisch tijdschrift, heeft het onvoldoende weerklank gevonden. Hij beschrijft 
hier nochtans de verschillende zones van de bijniercortex en hun reakties in 
stress-situaties, veroorzaakt door hemorragie, shock of infektie. Hij beschrijft 
er praktisch, ruim 30 jaar vóór Selye, de verschillende fazen van het stress
syndroom. Zijn interesse voor de endokrinologie beperkt zich niet tot de bijnier
cortex. Hij verricht ook een studie van het corpus luteum bij de hond, wat hem 
toelaat zijn criteria van de celaktiviteit en de celfunktie in dit model beter te 
toetsen. 
Onder zijn leiding verricht L. Elaut een studie van het bijniermerg, waarmee hij 
laureaat wordt van de Universitaire Wedstrijd 1925-1927, verricht F. Thomas 
in 1935 zijn doctoraaiswerk over de schildklier, waarin de thans klassiek geworden 
histologische criteria voor de beoordeling van de celaktiviteit van de schildklier 
beschreven zijn en voert R. Pannier een studie uit over het ganglionair en para
ganglionair stelsel van het hart, waarmee hij de titel behaalt van laureaat van de 
Universitaire Wedstrijd 1939. 
Zijn grootste vermaardheid verwerft N. Goormaghtigh echter met zijn studie over 
de endokriene funktie van de nierarteriolen en het juxtaglomerulair apparaat. 
Ze zijn in feite de vrucht van een samenwerking met C. Heymans. 
We zien hier een mooi voorbeeld enerzijds van het genie van N. Goormaghtigh, 
die het essentiële letsel heeft weten waar de nemen, en anderzijds van het belang 
en het katalyserend effekt van een samenwerking tussen twee diensten. Eerst 
beschreef N. Goormaghtigh de nierletsels, bij konijnen verwekt door denervatie 
van de glomi van de sinus caroticus en van de aortaboog. In zijn publikaties ziet 
men duidelijk de evolutie van zijn gedachtengang. De letsels van de vaten trekken 
meer en meer zijn aandacht en vooral deze van het neuromyo-arteriële segment 
van het juxtaglomerulair apparaat. De invloed van hypervitaminose D en vooral 
de invloed van ischaemie volgens de techniek van Goldblatt, leiden hem tot het 
besluit dat de afibrillaire cellen van het juxtaglomerulair apparaat een endokriene 
funktie bezitten en dat hypertensie gepaard gaat met hypertrofie en hyperplasie 
van deze cellen. Hij beschrijft de sekretiekorrels en de sekretiecyclus van deze 
cellen en stelt hun sekretieprodukt gelijk aan de renine, die pas beschreven was 
door Pickering en Prinzmetal. Zijn bevindingen werden later ten volle bevestigd 
en behoren tot de klassieke werken van de histologie en de fysiologie. In 1949 
werd hij omwille van zijn wetenschappelijk werk doctor honoris causa van twee 
universiteiten: Queen's University te Belfast en de Universiteit van Rijsel. In zijn 
experimenteel werk was N. Goormaghtigh in feite een fysioloog, die voor zijn 
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onderzoekingen morfologische technieken aanwendde. Deze nauwe band tussen 
funktie en struktuur bleek trouwens ten overvloede uit zijn lessen in de algemene 
patologische anatomie in het eerste doctoraat geneeskunde. Hij beschreef er niet 
alleen de klassieke letsels maar besteedde steeds de grootste aandacht aan het 
ontstaan ervan. Zijn lessen zijn zijn oud-studenten steeds bijgebleven als één van 
de meest interessante kolleges, waarbij zij niet alleen het vak van de patologische 
anatomie gedoceerd kregen, maar vooral een persoonlijke visie over het ontstaan 
van de ziekte. 

Op het gebied van de patologische anatomie als diagnostisch klinisch vak was 
N. Goormaghtigh hoofdzakelijk een self-made man. Dank zij een bijzondere 
opmerkingsgave en een uitgebreide kennis van de morfologie, gepaard aan een 
scherpe intelligentie, heeft hij zich zeer snel geopenbaard als een uitstekend 
diagnosticus. Hier had hij een bijzondere voorkeur voor de tumordiagnose en de 
tumoren van het reticulo-endoteliale stelsel. De belangstelling voor andere hoofd
stukken van de patologie blijkt ook uit de aggregaatstesis van K. Dierickx, 
die handelt over de patologie van de ziekte van Albers Schönberg. Zijn vakkennis 
en vaardigheid waren algemeen gekend. Van heinde en ver werd het biopsie
materiaal naar hem gestuurd. Hij was gewoon zijn protokoHen te dikteren aan 
één van zijn leerlingen, die op deze manier als het ware persoonlijk onderricht 
kregen in het vak. Het gelukkigst was hij echter gans alleen, wanneer hij rustig 
de coupes van zijn experimenten kon bestuderen. Bij deze studies schreef hij 
korte protokoHen en maakte nauwkeurige tekeningen van zijn observaties. De 
clichés van zijn publikaties zijn allen door hem persoonlijk getekend en getuigen 
van zijn bijzondere vaardigheid. Terecht was hij de mening toegedaan dat het 
tekenen van een preparaat tot nauwkeurige observatie dwingt. Gedurende de 
tweede wereldoorlog zet hij zijn experimenteel werk over de hypertensie voort. 
Deze periode blijkt echter vrij moeilijk geweest te zijn. Zo werden de oude 
paraffineblokjes hersmolten om de paraffine te rekupereren, zodat een groot 
aantal waardevolle stukken verloren zijn gegaan. Na de wereldoorlog heeft hij 
aktief meegewerkt aan de wederopstanding van de Medische Fakulteit en van 
de Universiteit. Zijn -streven voor het Akademiséh Ziekenhuis is nog steeds goed 
gekend. Als Rektor van de Universiteit wijdde hij hieraan een belangrijk gedeelte 
van zijn tijd. Ook nadien is hij blijven ijveren voor het verkrijgen van een 
eigen Akademisch Ziekenhuis. Zijn redevoering in de Aula bij een protest
meeting van de Fakulteit is de oudere kollega's en zijn leerlingen nog steeds 
bijgebleven. In dit kader heeft hij ook reeds geijverd voor een nieuw Patologisch 
Instituut. Het oude instituut in de Bijloke werd inderdaad te nauw voor de steeds 
toenemende aktiviteit. Gedurende de laatste jaren van zijn leven ging zijn 
aandacht opnieuw naar de histofysiologie van de bijniercortex. Zijn onder
zoekingen werden echter onderbroken door zijn ziekte en zijn overlijden in 1960. 
Na zijn overlijden werd de leiding van het Instituut overgenomen door Prof. 
H. Roels. Deze was een leerling van N. Goormaghtigh en was reeds als 
leerling-assistent door hem belast met het onderzoek van de bijniercortex. Hij 
werd hiervoor bij Prof. J. Fautrez gestuurd om er de kwantitatieve cytologische 
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technieken aan te leren en deze toe te passen in het histofysiologisch onderzoek 
van dit orgaan. Hij werd één jaar naar Stockholm gestuurd om er onder 
leiding van Prof. T. Caspersson in het Department of Cell Research van het 
Karolmska Instituut de meer recente technieken van de experimentele en 
kwantitatieve cytologie aan te leren. Onder leiding van Prof. J. Fautrez werkte 
hij aan de hypotese van het zgn. « metabolisch DNA » dat een fraktie van het 
DNA van de celkern zou zijn, dat betrokken is bij de celfunktie en onderhevig 
aan beperkte kwantitatieve wijzigingen. Het is niet uitgesloten dat het hier in feite 
gaat om reparatieprocessen van het DNA. In zijn tesis over de bijniercortex 
formuleert hij ook de hypotese dat het trofisch hormoon van de hypofyse 
uiteindelijk zijn invloed uitoefent ter hoogte van de celkern. 
Na zijn benoeming tot diensthoofd van het Patologisch Instituut volgde een 
periode waarin aanpassing nodig was aan de nieuwe noden van de klinische 
diensten die, sinds hun transfer naar de nieuwe gebouwen van het Akademisch 
Ziekenhuis, snel toenamen. In feite bestaan er in het Patologisch Instituut drie 
afdelingen, namelijk een afdeling cytodiagnose, een experimentele afdeling en 
een afdeling klinische patologie voor de biopsies en de autopsies. 
Sinds 1964 werd de afdeling voor cytodiagnose opgericht die ingeschakeld is 
in het preventieve bevolkingsonderzoek naar kanker en in de diagnostische onder
zoekingen van sekreten, exsudaten en punktaten. Waar in 1961 slechts een paar 
honderd preparaten per jaar werden onderzocht, worden er thans jaarlijks 
15.000 preparaten gescreend. 
In de experimentele afdeling werd volgens de traditie van N. Goormaghtigh zelf, 
een elektronenmikroskopisch onderzoek verricht van de funktie van het corpus 
luteum door J. Quatacker, evenals van de spiercel door W. De Coster. Meer recent 
wordt ook de rol van het Golgi-net in de funktie van de zenuwcel onderzocht 

door J. Quatacker. 
Op het gebied van de cancerologie wordt thans door Dr. M. Sieben-Praet de 
ontwikkeling van cholangioma's onderzocht. Aanleiding hiertoe was een onder
zoek naar de invloed van thioacetamide op de perinukJeolaire chromatine van 
de kern van de lever. Naderhand bleek dat deze stof de ovale cellen doet 
toenemen evenals de cholangiomen, die zich waarschijnlijk uit deze laatste cellen 

ontwikkelen. 
De afdeling klinische patologie neemt eveneens uitbreiding. Het Patologisch 
Instituut ondergaat dezelfde ontwikkeling als andere instituten uit binnen- en 
buitenland. Op dit ogenblik zien wij de figuur van de algemene patoloog steeds 
meer en meer verdwijnen en zien wij de ontwikkeling van subspecialismen zoals 
de pediatrische patologie en de patologie der verschillende organen. Deze 
diversifikatie wordt een steeds grotere noodzaak. Hierin volgt de patologische 
anatomie de ontwikkeling van de andere medische specialiteiten en vooral van 
de interne geneeskunde. De sektie neuropatologie werd het eerst opgericht en 
staat onder leiding van Dr. J. De Reuck, zelf neuroloog en werkleider in de 
Neurologische Kliniek. Deze integratie van de beide Instituten is de ontwikkeling 
van de neuropatolog·ie zeer ten goede gekomen. Samen met Dr. M. Praet en 
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Dr. W. De Coster wordt in deze unit niet alleen routine-onderzoek verricht maar 
eveneens experimenteel werk over de spiercel en de hersentumoren. 
De beenpatologie werd eveneens ontwikkeld tot een belangrijke tak. Onder 
leiding van Prof. H. Roels vergaderen maandelijks geïnteresseerde patoiogen uit 
Luik, Antwerpen, Oostende, Hasselt, Genk, Brussel samen met Prof. E. Van de 
Velde en Prof. H. Claessens voor de bespreking van de gevallen van beenpatologie. 
De sektie nierpatologie is de meest recente, staat onder leiding van Dr. M. Praet 
en werkt zeer nauw samen met de Afdeling voor Nefrologie. 
Financiële beperkingen beletten de oprichting en de ontwikkeling van andere 
takken. Het valt te voorzien dat, ondanks alle moeilijkheden, de verdere ont
wikkeling van het Instituut niet zal te stuiten zijn. De noden van de clinicus 
voor steeds meer nauwkeurige informatie dienen tegemoetgekomen, en dit ten 
bate van de patiënt. 
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LABORATORIUM VOOR 
BAKTERIOLOGIE EN VIROLOGIE 

Prof. Dr. E. NIHOUL 

Gedurende de eerste helft van de periode 1930-1980 stond het Laboratorium voor 
Bakteriologie en Virologie, aanvankelijk Laboratorium voor Hygiëne en Bakte
riologie genoemd, onder leiding van Prof. A. Bessemans, die in 1924 Prof. E. Van 
Ermengem, baanbreker op het gebied der voedselvergiftigingen, inzonder botu
lisme, had opgevolgd. De wetenschappelijke belangstelling van Prof. A. Bessemans 
uitte zich op velerlei gebieden. Zijn voornaamste interesse ging evenwel naar de 
studie van trypanosomiasen, leptospirosen, syfilis en spontane konijnenspiroche
tose. Hij was de eerste om vaccineringen tegen difterie en tyfus in ons land toe 
te passen. Prof. A. Bessemans was een prolifiek schrijver en onvermoeibaar 
voordrachtgever. Zijn uiteenzettingen hadden niet alleen met wetenschappelijke 
problemen en eigen experimenteel onderzoek te maken maar waren tevens de 
gelegenheid om zijn stokpaardje, met name okkultisme en parapsychologie, spiri
tisme en telepatie, aan bod te laten komen. Hij werd vaak als gerechtsexpert aan
gesteld en leverde in dit verband kriminalistische bijdragen over daktyloskopie, 
vereenzelviging van geschriften, vlekken en andere sporen. 
Toen Prof. E. Nihoul in 1954 de leiding van het Laboratorium overnam was hij 
reeds 5 jaar als docent in de mikrobiologie voor de geneesheer-hygiënisten en de 
studenten van het Biochemisch Centrum van de R.U. Gent werkzaam. Hij had 
hierbij het eerste laboratorium voor medische virologie te Gent ingericht, eerst 
in een lokaal dat hem door Prof. L. Massart in de Veeartsenijschool op het 
Casinoplein was ter beschikking gesteld, vervolgens in een deel van het « Labora
torium Prof. A. De Groodt » aan de Godshuizenlaan. In het laboratorium voor 
medische virologie werd de eerste weefselkultuur van poliovirus in het land 
uitgevoerd, eerst op apentestes en nadien op apennieren. De mobiliteit en explo
ratiedrang van de bij deze experimenten aangewende dieren zorgden ervoor dat 
een dame uit een aan het Laboratorium grenzend appartementsgebouw, de ver
rassing van haar leven beleefde toen ze op een zekere dag een aap in haar toilet 

aantrof ... 
Het isole~en en typeren van poliovirus werd toen alleen te Gent en op het Pasteur 
Instituut te Brussel uitgevoerd en was van groot epidemiologisch belang. Gedu
rende de in die tijd heersende polio-epidemie werden in nauwe samenwerking 
met de Kinderkliniek talloze prelevemeuten uitgevoerd bij de familieleden van 

de poliopatiëntjes._ 
De ontwikkeling van de weefselkultuurmetode zou Prof. E. Nihoul brengen tot 
de studie van Enterovirussen in België en tot het isoleren van een nieuw type van 
Echo virus, nl. Echo 9, met de eigenschappen van het Coxsackie virus. Deze 
onderzoekingen leidden verder, na een studieverblijf bij A. Sabin en R. Dulbecco 
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in de V.S., tot de biochemische studie van de syntese van nukleïnezuren tijdens 
de intracellula·ire faze van de vermenigvuldiging van poliovirus, vaccinia, adeno
virus ... waardoor het viraal en het cellulair aandeel in dit gebeuren duidelijker 
konden onderscheiden worden. Verdere uitlopers van deze onderzoekingen waren 
de scheiding van de poliovirus-kompanenten door elektroforese op acrylamidegel, 
de studie van messenger RNA in HeLa-cellen, door Dr. A. Miller, en van pro
teïnebestanddelen van poliovirus-capside, door Dr. A. Boeyé. 
De inrichting van de laboratoria voor medische mikrobiologie, bakteriologie en 
virologie vergde een grote inspanning. Op het vlak van de bakteriologie werd tot 
1968 ingestaan voor de ganse provincie Oost-Vlaanderen. Toen het Laboratorium 
voor Bakteriologie en Virologie in 1970 naar de campus van het Akademisch 
Ziekenhuis werd overgebracht, nam de omvang van het aantal patiënt-gerichte 
prestaties lawineproporties aan. Deze afdeling staat nu onder de leiding van 
Dr. G. Verschraegen. 
Het door Dr. J. Plum uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek omvat de studie 
van parameters van humorale en cellulaire immuniteit en de differentiatie van 
subpopulaties van lymfocyten met betrekking tot het verdelingspatroon van 
laktaatdehydrogenase iso-enzymes. Dit onderzoek is belangwekkend i.v.m. de 
mogelijkheid van het opstellen van een immunologisch profiel van patiënten met 
leukemie, carcinoom ... wat o.a. zou kunnen aangewend worden bij het formu
leren van een prognose en het volgen van een terapie. 
Vanaf 1969 werd door Prof. E. Nihoul ononderbroken veel aandacht en tijd 
besteed aan het verbeteren van het onderwijsniveau, o.a. door het duidelijker 
omschrijven der doelstellingen van de kursus mikrobiologie en door het scherp 
stellen van problem solving-oefeningen bij de formatieve en summatieve evaluatie 
van de doctoraatsstudenten. Hij was de eerste in de Fakulteit der Geneeskunde 
om computer mediated onderwijs toe te passen, werkte mee aan de ontwikkeling 
van een nieuw curriculum aan de School for Basic Medica! Sciences te Urbana, 
Illinois, V.S. en fungeerde als tijdelijk W.G.O.-expert voor het Medisch Onder
wijs in Italië, Spanje en Algerije. 
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LABORATORIUM VOOR 
GERECHTELIJKE GENEESKUNDE 

Prof. Dr. J. TIMPERMAN 

Toen door een aantal ophefmakende kriminele zaken, zowel in het buitenland 
als in België, de ware nood werd bevestigd aan de wetenschappelijke en liefst 
universitaire aanpak van een aantal mediko-juridische problemen, werd ook te 
Gent het onderwijs in de Gerechtelijke Geneeskunde in 1909 niet meer als 
bijopdracht van een hoogleraar beschouwd maar wel volledig aan een titularis 
toevertrouwd, samen met de leiding van een Laboratorium voor Gerechtelijke 
Geneeskunde. 
Professor P. Van Durme volgde aldus in dat jaar de beroemde Professor 
E. Van Ermengem op, die ~edert 1896 de kursus tot dan toe als bijkomende 
taak doceerde, naast de Bakteriologie en de Hygiëne. Hij was een deskundige 
met grote ondervinding en bovendien een voortreffelijk pedagoog. Samen met 
Dr. G. De Rechter werd op hem een beroep gedaan voor het gerechtelijk
geneeskundig en kriminalistisch onderzoek dat de oplossing bracht in de opzien
barende zaak van Beernem (1929). Hun expertise droeg bij om de hulp, die 
door het Laboratorium aan het Gerecht kan geboden worden en die tot dan toe 
in België niet voldoende werd geapprecieerd, naar waarde te laten schatten. 
Bij zijn emeritaat, in 1934, werd Prof. P. Van Durme opgevolgd door Prof. 
F. Thomas, full-time titularis. Hem komt de eer en de hoge verdienste toe in zijn 
lange ervaringsvolle en kennisrijke loopbaan voor het Laboratorium voor 
Gerechtelijke Geneeskunde een internationale en universitaire eerste rangsnaam 
en hoge faam met niet te stuiten ijver en studie te hebben verworven. 
Gedurende jaren kon hij rekenen op de medewerking van Prof. W. Van Hecke 
die eerst werkleider was en in 1971 als geassocieerd hoogleraar is overleden. 
Dr. J. Timperman was in die tijd aanvankelijk vrijwillig en nadien part-time 
assistent om in 1970 eerstaanwezend assistent en in 1974 werkleider te worden. 
Hij werd na een twintig jaar dienst op het Laboratorium, bij het emeritaat van 
zijn Meester, in 1977 benoemd tot docent en tevens aangesteld als direkteur
diensthoofd van het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde. 
Sedert de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit te Gent is de werking en het 
aktieterrein van het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde onvermijdelijk 
beïnvloed geworden door de steeds snellere technische vooruitgang die maakt 
dat heel wat nieuwe bijzondere mediko-legale problemen zich zijn komen op
stapelen in het kader van het routine-werk en het desbetreffend onderwijs. 
We zullen slechts vermelden de verkeersongevallen met hun traumatologie en 
tevens de alkoholdosage in verband hiermede. Daarenboven moet men progressief 
rekening houden met tal van intoxikaties welke niet alleen de zich ontwikkelende 
industrie, maar ook de landbouw en de groenten- en fruitteelt, alsook de uiteindelijk 
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mee evoluerende kriminaliteit uiteraard met zich meebrachten. Gedurende de 
oorlogsjaren had men ondertussen reeds onderzoekingen aangepakt in verband 
met massarampen of exekuties waarbij de identifikatie uit gerechtelijk-genees
kundig oogpunt een droevige en frekwente eis was. Nadien gaven ook mijnrampen, 
vliegtuigongevallen, zoals te Aar~ele in 1971, zware branden, zoals te Los 
Alfaques in 1978, enz. met ~oms vrij talrijke ~lachtoffers aanleiding tot zware 
mediko-legale internationaal samenwerkende inspanningen, vnl. met het oog 
op de vereenzelviging van de slachtoffers. 
Ondertussen is het Laboratorium steeds ter beschikking geweest van de ver
schillende lokale Vlaamse rechtsgebieden. Hiertoe werden door de jaren heen 
niet alleen een wereldbefaamde rijke biblioteek en leermiddelen samengesteld, 
maar werd ook de autopsiedienst steeds maar verder aangepast en technisch 
aangevuld om de obduktie te kunnen uitvoeren zoals het aktueel hoort en tevens 
steeds toenemende bijkomende noodzakelijke bewerkingen te kunnen verrichten. 
Het is nochtans zo dat de Gerechtelijke Geneeskunde, alhoewel zich uitbreidend, 
ook erg is gesplitst geraakt zowel wat haar werkdomein betreft als wat haar 
technische bevoegdheid aangaat. 
Te Gent heeft de Gerechtelijke Geneeskunde zich steeds hoofdzakelijk gericht 
tot hetgeen sommigen betitelen als de Forensische Patologie. Het is inderdaad 
op het Laboratorium, in tegenstelling met andere mediko-legale centra, niet 
gekomen tot een deskundige praktische belangstelling voor de vergoeding van 
de m.enselijke lichamelijke schade die trouwens inderdaad veeleer toekomt aan 
hen die dagelijks verantwoordelijkheden nemen inzake het daadwerkelijk herstel 
van traumatische letsels en van de subsekwente revalidatie van het funktioneel 
potentieel en dit eventueel vanuit zijn latere waarde op de arbeidsmarkt. Het 
aktieterrein van de aldus eerder forensisch gerichte geneeskunde heeft trouwens 
door de jaren een ernstige selektieve mutatie progressief ondergaan ten bate 
van opgroeiende nevenspecialiteiten waaraan in noodzakelijke optimale en enge 
samenhang forensisch werk wordt toevertrouwd. 
Daar waar b.v. de intoxikatie of de vergiftiging destijds door de wetsgeneeskunde 
werd aangepakt, kwam vrij vlug de nood tot het kunnen rekenen op en samen
werken met een breed uitgerust afzonderlijk toxikologisch laboratorium. Meer 
en meer trouwens ontstaat er ook in de mediko-legale taak overduidelijk een 
noodzaak op universitair niveau te kunnen kollaboreren met de naburige ge
specialiseerde diensten, zoals en in de eerste plaats o.a. de odontologie maar 
ook en soms evenzeer de radiologie, de bakteriologie, de anatomo-patologie en 
zelfs met de klinische diensten . Zo ook had de kriminalistiek, namelijk de 
opsporingsleer en het onderzoek van sporen van een misdrijf, die ook sedert 1954, 
na het emeritaat van Prof. A. Bessemans, bij de bevoegdheid van het Laboratorium 
behoorde, door de huidige mogelijkheden van toepassing van voornamelijk 
het natuurwetenschappelijk onderzoek, in vergelijking met vroeger, vlug ongekende 
dimensies genomen. Aldus ontstond er onlangs een scheiding tussen enerzijds 
de steeds nog medische kriminalistiek, die zich inlaat met de sporen van 
humane weefsels en vochten, en, anderzijds, de eerder scheikundige kriminalistiek, 
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waarbij beroe,p wordt gedaan op technisch gespecialiseerde uitrustingen zoals 
gaschromatografie, massaspektrometrie, atomaire absorptie, radio-immunoassay 
en andere moderne onderzoekmetoden en die nu werd toevertrouwd aan het 
Laboratorium voor Toxikologie onder leiding van Prof. A. Heyndrickx. 
In een geheel andere richting werd in het Laboratorium eveneens de deontologie 
bestudeerd en trouwens destijds onderwezen door Prof. F. Thomas, hiervoor 
aanvankelijk bijgestaan door Lektor F. Van Hoorebeke. Ondertussen kwam de 
noodzaak naar boven de plichtenleer eerder te beschouwen als een deel van 
het nu ingewikkeld medisch recht dat liever door een ter zake doorwinterde 
jurist die zich inderdaad, sedert 1949, hiertoe speciaal en bijna uitsluitend had 
voorbereid en bekwaamd, moest worden gedoceerd. Het is immers zo dat al 
de mediko-juridische implikaties van de geneeskundige ontwikkeling met inbegrip 
van transplantaties, terapie-research, eutanasie, enz. niet konden en niet mochten 
ontsnappen aan de juristen, weze het ook maar in de eerste plaats om ten opzichte 
van alle ter zake betrokken personen de veiligheidscriteria te waarborgen in deze 
stormachtige, hoopvolle maar soms zorgwekkende vooruitgang. Het kwam aldus, in 
1975, tot de aanstelling van Prof. R. Dierkens, die o.a. Medisch Recht doceert en 
aan wie, behalve zijn funktie aan de Fakulteit der Rechtsgeleerdheid, de mediko
juridische opleiding van de latere geneesheren wordt toevertrouwd. 
Het domein van de gerechtelijke geneeskunde is dus enerzijds wel gespreid gewor
den en essentieel teruggebracht tot de tanatologie en tanato-etiologie omringd 
door de basisbatterij van onmiddellijke nevenproblemen. In dit opzicht moeten we 
nochtans aanstippen dat deze afbakening geenszins een vermindering van de akti
viteit betekent, wel integendeel, aangezien inderdaad er veel meer beroep gedaan 
wordt op de gerechtelijke geneeskunde dan vroeger, hetgeen zeer goed blijkt uit 
het aantal deskundige opdrachten die in het Vlaamse land steeds - en zelfs hier
buiten, ja zelfs tot in het buitenland - aan het Laboratorium, dat naam heeft 
verworven, worden toevertrouwd. 
Uit het oogpunt van het strafrecht moet men vaststellen dat de kriminaliteit ook 
is geëvolueerd. 
Indien kindermoord en abortus omzeggens zijn verdwenen en het onderwijs hier
over nu mag beperkt worden tot de elementaire gegevens over praktijken uit het 
verleden, zijn andere en meer ingewikkelde gerechtelijk-geneeskundige takken en 
aspekten komen opdagen. We zijn inderdaad veel meer gekonfronteerd met 
wiegedood die heel wat problemen stelt omdat men nog steeds aarzelt omtrent de 
juiste etiologie ervan en men tevens erg bezorgd is om geen misdadigheid over het 
hoofd te zien in een tijd waarin ellendige kindermishandeling vaak wordt aange
troffen. 
Het probleem van de onverwachte dood is uiteraard veel ingewikkelder geworden 
sedert de patologie hieromtrent technisch nader werd uitgepluisd en men nu 
ook de delikate en frekwente interferentie van al dan niet interakterende genees
middelen, drugs en ook alkohol kent. 
Sedert de oprichting, in 1970, van de arbeidsrechtbanken worden nu ook in dit 
domein veel vlugger deskundige opdrachten bevolen in gevallen waar de werknemer 
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in werkverband onverwacht sterft en waarbij nauwgezet moet uitgemaakt worden 
of het ter zake gaat om een arbeidsongeval - waarbij er ook een uitdrukkelijke 
jurisprudentiële tendens is zelfs stress en emotie desnoods in casu in aanmerking 
te nemen als uitlokkende faktor - of een ziekelijke evidente voorbeschiktheid. 
Wat de gewelddadige dood betreft, werd de wetenschappelijke studie van de meeste 
doodsoorzaken en van traumatische letsels ook heel wat moeilijker. 
In de asfyxie, zoals bij verdrinking of bij strangulatie, gaat het zeker niet meer om 
elementaire korporele vaststellingen, maar wel om grondige laboratoriumbewijs
voering. Zo bijvoorbeeld heeft ook het Laboratorium een wereldgekend onderzoek 
gedaan om een klaardere kijk te hebben over de diagnose van de verdrinking, ter
wijl er ook ernstige inspanningen werden gedaan om de techniek, niettegenstaande 
putrefactie in verband met de in ons land frekwente exhumaties, te verbeteren en 
te maken dat ondanks de walgelijke toestand van de lichaamsresten toch nog vaak 
determinerende vaststellingen zouden kunnen worden gedaan en dit ten behoeve 
van de vrijwaring van de essentiële maar vaak pas later betwiste belangen van de 
verschillende partijen. 
Ook de koolmonoxyde-intoxikatie, die onvermijdelijk de terugslag heeft ondergaan 
van de overgang tot het gebruik van aardgas, doet vaak beroep op grondige tech
nische benadering. 
De misdadige traumatologie is eveneens geëvolueerd. Van messteken en bijlslagen 
is men veel meer overgegaan tot vuurwapens die in ons land te weelderig in omloop 
zijn. Het gerechtelijk-geneeskundig onderzoek vereist niet alleen heel wat moderne 
ballistische kennis maar doet ook beroep op de radiologie en zelfs op de nucleaire 
aktivatie of atomaire absorptie om respektievelijk projektieten of kruitresidu's op 
te zoeken. 
Een voornamelijk toenemend aktieterrein van het Laboratorium voor Gerechtelijke 
Geneeskunde is helaas de meer en meer voorkomende klachten inzake eventueel 
ongepaste of verkeerde medische behandeling waarbij men dan, desnoods uitgaande 
van de gegevens van de obduktie, dikwijls na opgraving, de gehele ziektegeschiede
nis moet gaan instuderen rekening houdend met het medische beroepsgeheim, en 
nadien de verschillende geneeskundige tussenkomsten moeten worden overwogen 
uit het oogpunt van de juistheid van de diagnose, van de keurigheid, van de oppor
tuniteit, van de indikaties, van de al dan niet nadelige gevolgen, van de verstrekte 
zorgen en hun noodzakelijke spoed. 
Dergelijke onderzoekingen omtrent eventueel verzuim, nalatigheid, vergissing of 
fout, maken nu een belangrijk deel uit van de gerechtelijk-geneeskundige aktiviteit 
en doen beroep niet alleen op de grondige studie van het geval maar vooral op een 
doelmatige nauwe kollaboratie ter zake met de collegae clinici in wier vakdomein 
de aangegeven medische daden thuishoren. 
Het Gerechtelijk-Geneeskundig Laboratorium heeft zich in vastberaden ploeggeest 
aldus aangepast aan de noden van de tijd met de oprichting, sedert 1957, van een 
eigen autopsiedienst en is steeds uitgegroeid volgens de eisen van de wetenschap
pelijke ontwikkeling. 
Alle ijver wordt ontplooid om het noodzakelijk onderwijs voor studenten genees-
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kunde en studenten kriminologen of licentie rechten met rijke leermiddelen optimaal 
te verzekeren en tevens in Vlaanderen de universitaire faam van het Laboratorium, 
welke de voorgangers hebben kunnen bewerkstelligen, stevig te handhaven. 
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LABORATORIUM VOOR NORMALE 
EN PATOLOGISCHE FYSIOLOGIE 

Prof. Dr. I. LEUSEN, Prof. Dr. E. LACROIX, 
Prof. Ir. G. DEMEESTER Prof. Ir. W. EECHAUTE, Prof. Dr. J. WEYNE, 

Prof. Dr. A. de HEMPTINNE 

Het Laboratorium voor Normale en Patologische Fysiologie ontstond in 1962 
uit de samenvoeging van het Laboratorium voor Fysiologie en het Laboratorium 
voor Fysiopatologie. 
Het Laboratorium voor Fysiologie, gelegen in de Apoteekstraat, stond van 1930 
tot 1960 opeenvolgend onder leiding van Prof. H. De Waele die in 1946 zijn 
emeritaat nam, en van Prof. J.J. Van de Velde, die in 1961 overleed. Het 
Laboratorium voor Fysiopatologie (vroeger Laboratorium voor Algemene 
Patologie en Algemene Terapie) was oorspronkelijk gehuisvest in de Universitaire 
Klinieken van de Pasteurdreef doch werd in 1949 wegens uitbreiding overgebracht 
naar universitaire lokalen in de Wolterslaan. Tot 1942 berustte de leiding ervan 
bij Prof. E. De Somer, die zijn emeritaat nam in 1944. In 1945 werd Prof. J.J. 
Bouckaert diensthoofd. Het huidige Laboratorium werd in 1962 gestruktureerd 
onder leiding van de Professoren J .J. Bouckaert en I. Leusen wanneer deze laatste, 
sinds 1948 verbonden aan het Laboratorium voor Fysiopatologie, na het overlijden 
van Prof. J.J. Van de Velde, in 1961 belast werd met de leeropdracht van de 
bijzondere fysiologie. 
De lokalen van deze geherstruktureerde eenheid waren oorspronkelijk enerzijds 
in de Wolterslaan en anderzijds in de Apoteekstraat gehuisvest. In 1969 werd het 
Laboratorium overgebracht naar een nieuw gebouw (Blok B) gelegen op het 
terrein Vpn het Akademisch Ziekenhuis, waardoor de voorwaarden werden 
verwezenlijkt voor een goede funktionering en ook voor samenwerking met 
klinische diensten en andere laboratoria van de Fakulteit der Geneeskunde. 
Het proefondervindelijk onderzoek dat in de loop der jaren door talrijke onder
zoekers in de laboratoria voor Fysiologie en Fysiopatologie werd uitgevoerd, 
situeert zich zowel op het vlak van de experimentele fysiologie als op dit van 
de experimentele geneeskunde. De onderzoekingsgebieden die meer in het bijzonder 
het voorwerp zijn geweest van intens wetenschappelijk onderzoek zijn enerzijds 
de fysiologie en fysiopatologie van de bloedsomloop en van de ademhaling, en 
anderzijds de endokrinologie. 

Onderzoekingen op het gebied van de bloedsomloop en van de ademhaling 

De Laboratoria voor Fysiologie en Fysiopatologie hebben steeds een bijzondere 
aandacht besteed aan het cardiovasculair en respiratoir stelsel. De analyse van 
de faktoren die invloed uitoefenen op de regeling van de bloeddruk hartfrekwentie, 
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hartdebiet en ademhaling en die van aard kunnen zijn niet alleen om fysiologische 
aanpassingen te verklaren doch ook om inzicht te geven in de mekanismen van 
de stoornissen in patologische omstandigheden (b.v. hoge bloeddruk, shock, 
ademdepressie) is steeds één van de hoofdrichtingen geweest van het experimenteel 
onderzoek. Aldus werden onder leiding van de Professoren E. De Somer, 
H. De Waele en J .J. Van de Velde onderzoekingen uitgevoerd o.a. over ritme
stoornissen van het hart, de pulmonaire bloedsomloop, shock, de drukgevoeligheid 
van de voorkamers van het hart, de ademhaling bij vogels, de fysiologie van het 
diafragma en zijn invloed op de ademhaling, de invloed van acidose en alkalose 
op het hart, op de zenuwaktiviteit, enz. 
Wanneer Professor J.J. Bouckaert, die in het Laboratorium voor Farmakologie 
samen met Prof. C. Heymans zeer intensief de invloed van de carotissinussen 
op bloedsomloop en ademhaling had bestudeerd - onderzoek dat geleid had 
tot de ontdekking van de chemoreceptorenaktiviteit van deze zones met hun 
betekenis voor de ademhaling -, de leiding overnam van het Laboratorium voor 
Fysiopatologie, was het logisch dat het wetenschappelijk onderzoek zich verder 
op het gebied van de regeling van bloedsomloop en ademhaling ontplooide. 

I. Centrale regelingsmekanismen van bloedsomloop en ademhaling 

Een belangrijke onderzoeksrichting die zich in de tweede helft van de veertiger 
jaren ontwikkeld heeft, had betrekking op de studie van faktoren die ter hoogte 
van het centraal zenuwstelsel de cardiorespiratoire reakties en aanpassingen 
zouden kunnen wijzigen. In het bijzonder werd de vraag gesteld hoe centrale 
faktoren de reflektoire invloeden op het cardiorespiratoir stelsel, o.a. vanuit de 
carotissinussen, zouden kunnen moduleren. In het raam van deze problematiek 
werd het belang nagegaan van wijzigingen in de chemische samenstelling van het 
intercellulair midden van de hersenen op de cardiorespiratoire reflexen. 
Voor de studie van dit probleem werd een techniek voor de experimentele 
perfusie van de hersenkamers ontwikkeld die naderhand een zeer ruime aan
wending heeft gevonden in de internationale research en zeer vruchtbare resultaten 
heeft opgeleverd. Door middel van deze techniek was het mogelijk op gekontro
leerde wijze via de hersenkamers de invloed van talrijke faktoren op een aantal 
funktionele parameters van het centraal zenuwstelsel te onderzoeken. Deze studies 
hebben het belang aangetoond van de ionensamenstelling van het intercellulair 
milieu van de hersenen en van het cerebrospinaal vocht (CSV) voor de centrale 
regeling van de cirkulatie en ademhaling. Aldus werd de aandacht gevestigd op 
de betekenis van mogelijke wijzigingen in de samenstelling van deze middens 
voor de funktionering van het centraal zenuwstelsel in normale en patologische 
omstandigheden. Vergelijkende studies tussen bloed en CSV hebben toegelaten 
de merkwaardige stabiliteit van de ionensamenstelling van het CSV, zelfs bij zeer 
belangrijke wijzigingen in het bloed, te beklemtonen en aldus de merkwaardige 
regulatie-eigenschappen van het centraal zenuwstelsel op dit gebied te illustreren. 
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Deze regelingsmekanismen, vooral met betrekking tot de zuur-base samenstelling 
van het CSV (zie verder), zijn sinds jaren het onderwerp van uitgebreid onderzoek. 
Een belangrijke bevinding was dat het met de perfusietechniek van de hersenka
mers mogelijk werd rechtstreeks de ademhalingsintensiteit te beïnvloeden door 
het aanbrengen van pH-wijzigingen ter hoogte van het centraal zenuwstelsel. 
Aldus werd de mogelijkheid geboden de centrale chemische beïnvloedbaarbeid 
van de ademhaling onafhankelijk van de bloedbaan te benaderen en nieuwe inzich
ten te verkrijgen aangaande de chemische regeling van de ademhaling. 
Verder onderzoek stond in verband met de observatie dat de waterstofionen
koncentratie ([H+]) van het centraal zenuwmilieu en van het CSV kan gewijzigd 
worden in toestanden van respiratoire acidose en alkalose ([H+]-wijzigingen door 
primaire wijzigingen van de partiële C02-spanning in het organisme) terwijl 
dergelijke wijzigingen praktisch niet optreden bij metabole acidose en alkalose
toestanden ([H+]-wijzigingen door primaire veranderingen van de bikarbonaat
koncentratie in het bloed), hetgeen een verklaring kan geven voor de sterkere 
intensiteit van de ademhalingsreakties die in geval van respiratoire zuur-base 
wijzigingen gezien worden. Dergelijke studies hebben o.a. aangetoond hoe het 
centraal zenuwstelsel daarenboven een belangrijk regulatievermogen vertoont van 
de lokale zuur-base toestand zodat de [H+]-wijzigingen die in het hersenmilieu 
bij pC02-veranderingen optreden, progressief worden gekompenseerd door aan
passing van de lokale bikarbonaatkoncentratie ([HC03-]). Deze regeling van het 
zuur-base evenwicht van de hersenen en van het CSV die zowel op de funktione
ring van de bloed-hersenbarrière als op een metabolische aktiviteit van het centraal 
zenuwstelsel blijkt te berusten, is het voorwerp van doorlopend onderzoek zowel 
in eigen Laboratorium als in verschillende buitenlandse laboratoria. Dit onderzoek 
is van betekenis in de geneeskunde waar het optreden van zuur-base stoornissen 
in het centraal zenuwstelsel alsmede de behandeling ervan een ernstige problema
tiek vormen (b.v. bij hersentraumata, hersenischemie, ventilatiestoornissen, enz.). 

II. Studie van de regionale circulatie-aanpassingen 

De wijze waarop de doorbloeding van sommige organen wordt geregeld is 
eveneens een probleem dat in het Laboratorium aanleiding heeft gegeven tot uit
gebreid experimenteel onderzoek. Aldus kunnen de studies worden vermeld die 
werden uitgevoerd op het gebied van de splanchnische circulatie en van de nier
circulatie. De laatste jaren vormen in het bijzonder de regeling en de beïnvloeding 
van de hersendoorbloeding en de coronaire circulatie de hoofdtema's van onder
zoek waarbij zowel de normale fysiologische regulatiemekanismen als de stoor
nissen ervan in experimenteel patologische omstandigheden worden bestudeerd. 
Voor de hersencirculatie kunnen aldus de studies vermeld worden over de invloed 
op de lokale doorbloeding van de pH, van potentieel centraal belangrijke amino
zuren en aminen, en van centrale neurotransmitters. De aanpassingsmekanismen 
en de mogelijke beïnvloeding van de hersencirculatie bij circulatiestoornissen 

.., 61 



vormen de hierbij aansluitende onderzoekstema~s op experimenteel fysiopatolo
gisch vlak. 
De studie van de coronaire circulatie vormt een ander hoofdtema in het onder
zoekingswerk van het Laboratorium omdat deze regionale circulatie een zo 
belangrijke plaats inneemt in de fysiopatologie van alle hartziekten in 't algemeen 
en van atherosclerotisch hartlijden in het bijzonder. Twee belangrijke aspekten 
van de regulatie van de coronaire doorbloeding worden intensief bestudeerd in 
nauwe kollaboratie met de Dienst voor Cardiologie van het Akademisch Zieken
huis en het Laboratorium voor Biometrie en Fysiologie der Lichamelijke 
Opvoeding van het HILO: (1) In verband met de rol van het autonoom zenuw
stelsel bij de regulatie van de coronaire doorbloeding tijdens inspanning zowel in 
normale als in fysiopatologische omstandigheden kon op een rechtstreekse wijze 
aangetoond worden dat de aktivering van het autonoom zenuwstelsel tijdens 
inspanning een limiterende invloed heeft op de coronaire hyperemie. Dit effekt 
zou mogelijk een belangrijke negatieve invloed kunnen hebben in fysiopatologische 
situaties waar de coronaire doorbloeding door een mekanische obstruktie belem
merd wordt. (2) Aangezien coronair atherosclerotisch hartlijden meestal een 
regionaal patroon heeft, is de analyse van de globale myocardfunktie niet repre
sentatief voor regionale funktieveranderingen. Daarom werd in het Laboratorium 
een grote inspanning geleverd om met zeer verfijnde meetapparatuur regionale 
funktieveranderingen (zowel mekanische- als elektrofysiologische) tijdens ischemie 
te bestuderen op een model dat zeer nauw de klinische situatie benadert. Dit model 
werd scherp gesteld ten dele in samenwerking met het Department of Medicine 
van de Harvard Medica] School te Boston en stelt ons in staat simultaan verschil
lende hemodynamische parameters telemetrisch en op koninue wijze te registreren. 
Op die manier is een geïntegreerde analyse van het effekt van ischemie op de 
regionale myocardfunktie mogelijk. 
Een belangrijk studiegebied heeft betrekking op de aanpassing van de bloeds
omloop en de verdeling van het bloeddebiet in het organisme tijdens spierarbeid. 
In de loop der jaren werden in het Laboratorium, gebruik - makend van zeer 
gevarieerde technieken, tal van regulatieparameters bestudeerd. 
Naast algemeen korrelatieonderzoek tussen arbeidsintensiteit (02-verbruik) en 
hartdebiet, werd de rol onderzocht van reflexen in deze aanpassing (o.a. carotis
sinusreflexen, spierreflexen) en werd de verdeling van het hartbediet over de 
onderscheiden vaatgebieden nagegaan (splanchnische circulatie, coronaire door
bloeding, spier- en huiddoorbloeding). In het bijzonder de aanpassing van 
coronaire doorbloeding tijdens fysische inspanningen en de faktoren die hierin 
een rol spelen zijn het voorwerp van intense studies. 

111. Onderzoek op geïsoleerde hart- en bloedvatpreparaten 

Voor fundamenteel onderzoek van de cellulaire roekanismen die aan de basis 
liggen van de funktionele eigenschappen van hart en bloedvaten wordt in hoge 
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tnate beroep gedaan op opstellingen waarin geïsoleerde weefselpreparaten door 
middel van aangepaste (elektronische) apparatuur in streng gekontroleerde 
omstandigheden bestudeerd worden. Het onderzoek dat in het Laboratorium 
op dit gebied wordt uitgevoerd, heeft tot doel een aantal faktoren te analyseren 
die een invloed uitoefenen respektievelijk op de kontraktie-eigenschappen van de 
bloedvaten en op de elektrische en de kontraktiekenmerken van de hartspiercellen. 
Aldus werden studies uitgevoerd over de kontraktie-eigenschappen van ver
schillende types van veneuze b~oedvaten en over de invloed van zuur-base 
veranderingen op de kontraktie-eigenschappen van skeletspier- en hartspier
preparaten. De elektrische membraaneigenschappen en de prikkelgeleiding in 
hartspierpreparaten werden in het bijzonder bestudeerd door middel van de 
intracellulaire mikroëlektrodetechniek. Door gebruik van ionen-gevoelige 
elektroden die toelaten de intracellulaire pH en de intracellulaire aktiviteit van 
Na+, K+, Cl- en verschillende andere ionen rechtstreeks te meten, worden in het 
Laboratorium de regulatiemekanismen van deze intracellulaire ionen onderzocht. 

Onderzoekingen op endokrinologisch gebied 

Wanneer einde der veertiger jaren de klinische endokrinologie een sterke ont
wikkeling kende o.a. ten gevolge van de realisatie van nieuwe metoden voor de 
dosering van de hormonen en hun metabolieten in biologische vloeistoffen (urine, 
bloed), werd, wegens het klinische belang van deze technologie, in het Laborato
rium een sektie ontwikkeld voor de dosering van de hormonen en hun metabolieten 
ten behoeve van klinische diensten en praktizerende artsen. Deze klinisch-bio
logische aktiviteit heeft o.a. de precisering toegelaten van oorspronkelijke metoden 
voor de dosering van sommige steroïdhormonen en hun metabolieten die in de 
klinische endokrinologie toepassing hebben gevonden. Logischerwijze gaven deze 
biochemische mogelijkheden ook aanleiding tot experimenteel onderzoek dat 
gericht was, oorspronkelijk op de bijnierschors en later op de geslachtsklieren 
(ovaria, testes). In het bijzonder kunnen de studies vermeld worden over de 
syntese van de oestrogenen door de granulosa- en thecacellen van ovariële folli
kels, alsook de studies over het metabolisme van oestrogenen door cirrotisch 
leverweefsel. 

Sinds enkele jaren worden de produktie en het metabolisme van de steroïden 
in de testes onderzocht. Deze onderzoekingen hebben geleid tot de identifikatie 
bij de rat van nog niet gekende metaboliseringswegen en metabolieten. Het is 
daarenboven gebleken dat deze metaboliseringswegen in bepaalde omstandigheden, 
zoals onder invloed van de leeftijd en van gonadotrope hormonen, belangrijke 
wijzigingen ondergaan. De mogelijke biologische betekenis van deze wijzigingen 
in het testikulaire metaboliseringspatroon maken het voorwerp uit van verder 
onderzoek. 
De mogelijkheid waarover het Laboratorium beschikt om de hormonale steroïd
receptoren ter hoogte van de doelorganen van de steroïden (gonaden, bijkomende 
geslachtsorganen) te doseren, heeft er daarenboven toe geleid om in samenwerking 
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met klinische diensten van het Akademisch Ziekenhuis, nl. de Kliniek voor 
Radioterapie en Kerngeneeskunde, de hormoonreceptoren en het steroïd
metaboliseringsvermogen te bestuderen van malign borstweefsel. De eventuele 
klinisch-terapeutische konsekwenties van de verschillen die bij de individuele 
tumoren worden gevonden, is het belangrijke tema van onderzoek op dit gebied. 

* ** 

Het experimenteel onderzoek dat in de loop der jaren in het Laboratorium voor 
Normale en Patologische Fysiologie is verwezenlijkt geworden, is het resultaat 
van de inzet van een belangrijk aantal onderzoekers die hetzij rechtstreeks 
verbonden zijn (geweest), hetzij op vrijwillige basis in het Laboratorium de 
nodige steun hebben gevonden voor het experimenteel uitwerken van problemen 
waarmede zij door hun klinische aktiviteit in kontakt zijn gekomen. Zo hebben 
een belangrijk aantal wetenschappelijke medewerkers van verschillende klinische 
diensten beroep gedaan op het Laboratorium sinds zijn vestiging in 1969 op 
het terrein van het Akademisch Ziekenhuis (o.a. de afdelingen Nefrologie, 
Cardiologie en Pneumologie van de Dienst voor Inwendige Ziekten, de Kliniek 
voor Urologie, de Dienst voor Anestesie, de Kliniek voor Radioterapie en 
Kerngeneeskunde, de Dienst voor Vaste Protese en Faradontologie van de Kliniek 
voor Mond- Tand- en Kaakziekten en de Laboratoria voor Farmaceutische 
Chemie en voor Ontleding van Geneesmiddelen van de Fakulteit der Farma
ceutische Wetenschappen). 
Aldus tracht het Laboratorium te beantwoorden aan een dubbel doel, enerzijds 
door experimenteel analytisch werk fundamenteel bij te dragen tot de vooruitgang 
van de fysiologische wetenschap en van de experimentele geneeskunde, en 
anderzijds door kontakt en samenwerking met de klinische diensten te helpen 
bij de wetenschappelijke navorsing op het gebied van de klinische geneeskunde 
door aan clinici de mogelijkheid te bieden experimenteel onderzoek uit te voeren. 
Het Laboratorium streeft er daarbij naar om bekwame studenten in kontakt te 
brengen met het experimenteel laboratoriumonderzoek en aldus bij te dragen 
tot de vorming van wetenschappelijk ingestelde jonge medici. 
De resultaten van de arbeid van talrijke onderzoekers zijn terug te vinden in 
de publikaties die in de loop der jaren in het Laboratorium voor Normale en 
Patologische Fysiologie hun oorsprong hebben gevonden. Vermelden wij aldus 
sinds 194 7 het verschijnen o.a. van circa 540 publikaties in wetenschappelijke 
tijdschriften monografieën of boeken, 15 aggregaatsproefschriften, 2 doctoraats
proefschriften, 14 verhandelingen voor de Wedstrijd voor Reisbeurzen of voor 
de Universitaire Wedstrijd. 
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J.B. Nshimyumuremyi (1976-1980), W. Haefely (1960), S. Javaheri (1980). 
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LABORATORIUM VOOR BIOCHEMIE 

Prof. Dr. L. V ANDENDRIESSCHE 

Op het ogenblik van de vernederlandsing van onze Universiteit in 1930 was de 
biochemie er nog niet erkend als een afzonderlijk onderwijs- en onderzoeksdomein. 
Van bij het opnemen van de fysiologische scheikunde in de programma's van de 
geneeskundige studies werd dit te Gent onderwezen door Prof. J. Van de Velde, 
die in de eerste plaats het onderwijs in de fysiologie verzekerde, en wiens 
wetenschappelijke belangstelling ook op dit terrein gelegen was. 
Ook toen te Gent de Veeartsenijschool werd opgericht, moest de biochemie nog 
-samen met de farmakologie- onderdak vinden bij de fysiologie. Daar echter 
werd van bij het begin werk gemaakt van biochemisch onderzoek, wat in 1942 
uiteindelijk leidde tot het oprichten van de eerste afzonderlijke leeropdracht in 
de fysiologische scheikunde te Gent. Dit is - onder de impuls van Prof. E.L. 
Massart - het eigenlijke begin geweest van de biochemie aan onze Universiteit, 
met haar latere uitstraling in talrijke fakulteiten, instituten en centra. 
In de geneeskunde bleef het voorlopig nog bij het oude, tot in juli 1950 aan de 
dienst van Prof. J. Van de Velde een biochemicus als fakulteitsgeaggregeerde werd 
toegevoegd. Het was L. Vandendriessche, geboren in 1919, gepromoveerd tot 
Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde aan onze Universiteit in 1943 en in 
1950 tot Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs (biochemie) op een proef
schrift dat het resultaat was van een jarenlang studieverblijf in de Carlsberg
laboratoria te Kopenhagen. Vóór zijn benoeming in de geneeskunde was hij ver
bonden aan het laboratorium van Prof. L. Massart aan de Veeartsenijschool (hij 
had er zelfs in de jaren na de bevrijding het onderwijs in de fysiologie verzekerd), 
en tevens, in bijfunktie, sedert februari 1950 belast met het onderwijs in de 
enzymenleer aan de toen nog autonome Rijkslandbouwhogeschool te Gent. Op 
een aanvraag tot ontlasting van de fysiologische scheikunde door Prof. J. Van de 
Velde werd op dit ogenblik niet ingegaan. 
Wel werd L. Vandendriessche vanaf oktober 1950 belast met de tijdelijke ver
vanging voor dit onderwijs, en het afnemen der eksamens. Het volgend jaar werd 
de hernieuwde aanvraag wel aanvaard, en werd overgegaan tot de openverklaring 
van het onderwijs in de fysiologische scheikunde in . de geneeskunde. Te dier 
gelegenheid had de Fakulteit - voornamelijk onder de impuls van Prof. J.J. 
Bouckaert - dit onderwijs van 45 lesuren en 22 1/2 uren practica, op resp. 
90 uren en 90 uren gebracht, en werd het onderwijs over de 2e en de 3e kandi
datuur gespreid. 
In november 1951 werd L. Vandendriessche benoemd tot docent aan de Fakulteit, 
werd de tijdelijke vervanging omgezet in een definitieve leeropdracht, en ontstond 
een afzonderlijke dienst voor biochemie, die later een leerstoel werd. Tot op 
heden is L. Vandendriessche verantwoordelijk voor deze dienst en dit onderwijs 
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en tevens belast met de partiële opdracht aan de Landbouwfakulteit die hij bij 
zijn benoeming in de geneeskunde behield. 
Daar het onderwijs in de fysiologische scheikunde ook bestemd was voor de 
studenten in de lichamelijke opvoeding, werd bij kort daarop ook belast met 
dit onderwijs in het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. 
Er was nu wel een benoeming en een leeropdracht, maar nog geen laboratorium 
en geen krediet. Het is opnieuw Prof. J. Van de Velde geweest die enkele ruimtes 
in zijn instituut afstond en de practica liet doorgaan in zijn practicumzaal, met 
zijn materiaal en met de hulp van zijn deeltijdse assistenten en zijn bedienden. 
Van zijn kant sprong de dekaan van de Fakulteit, Prof. J.J. Bouckaert, opnieuw 
ter hulp met de toekenning van een eerste patrimoniumkrediet dat toeliet de 
allernoodzakelijkste uitrusting voor de practica en voor een begin van weten
schappelijk onderzoek aan te schaffen. Voor zover nog te herinneren waren het 
een pH-meter, een centrifuge en een droogstoof, naast materiaal uit de Ameri
kaanse stock. 
De situatie was zeker niet gemakkelijk voor het inrichten van een totaal vernieuwd 
practicum - gelukkig over twee jaar gespreid - en een groter geworden aantal 
studenten, die de practicumzaal en het oude auditorium - met zijn altijd knal
lende centrale verwarming op stoom - letterlijk overstroomden. 
De toestand beterde echter langzaam maar zeker, eerst met het toekennen van 
een - weliswaar miniem - staatskrediet, maar vlug daarop met een tweede 
patrimoniumkrediet, een krediet aan navorsers van het N.F.W.O. en - de 
redding- de opname van het jonge Laboratorium in het Interuniversitair Centrum 
voor Fysiko-Chemische Biologie. Eind 1953 werd een gewaagde, doch belangrijke 
stap gezet. Samen met enkele vrienden uit andere universiteiten - H. Chantrenne 
uit Brussel, C. de Duve uit Leuven en C. Liébecq uit Luik - werd een aanvraag 
ingediend tot oprichting van een Nationaal Centrum voor Enzymologie, en 
Nationale Opvoeding gaf zijn akkoord. Dit was de eerste belangrijke bron van 
extra-universitaire inkomsten, later sterk uitgebreid door de speerpuntaktie voor 
molekulaire biologie van Wetenschapsbeleid toelagen van het N.F.W.O. en het 
F.K.F.O., een centrum van het I.W.O.N.L., hulp van het Kankerfonds van de 
A.S.L.K. en buitenlandse toelagen op naam van het diensthoofd of van zijn mede
werkers. Tegelijkertijd kreeg het afzonderlijk, klein behuisde laboratorium zijn 
eerste eigen personeel, aanvankelijk één assistent, J. Stockx, Doctor in de Schei
kunde, nu gewoon hoogleraar in oktober 1953 tot assistent benoemd, voorlopig 
verbonden aan de fysiologie doch in januari 1954 overgeplaatst naar de fysiolo
gische scheikunde ; later twee leerling-assistenten, de studenten in de geneeskunde 
S. Van de Sijpe en J. Van den Brande, en een eerste bediende, R. Impe. 
Ze hebben allen zeer hard moeten werken. Eind 1954 kwamen ook de eerste 
wetenschappelijke medewerkers: naast de twee zoëven genoemde leerling-assis
tenten, twee andere studenten in de geneeskunde, Morro en Trop, en een student 
uit de Rijkslandbouwhogeschool, Thijssen, die in het Laboratorium zijn einde
jaarstesis deed. Dit was het eerste van een lange reeks proefschriften die gingen 
van licentiaatsverhandelingen, ingenieurswerken en 20 doctoraatsproefschriften 
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naar 8 aggregaatsproefschriften voor het hoger onderwijs. De auteurs waren 
mensen uit de geneeskunde, de scheikunde, de biologie, de natuurkunde, de land
bouw, de farmacie en de veeartsenijkunde. Ook was Thyssen de eerste die een 
wetenschappelijke onderscheiding mocht ontvangen, namelijk als laureaat van de 
Wedstrijd voor Reisbeurzen. Daarna volgden nog, zowel voor het diensthoofd als 
voor zijn medewerkers, o.a. een reeks van verdere Wedstrijden voor Reisbeurzen 
en Universitaire Wedstrijden, prijzen van de Akademie voor Wetenschappen, 
buitenlandse prijzen, twee lidmaatschappen van de Akademie voor Wetenschappen, 
twee Francqui-prijzen en twee eredoctoraten. 
Kort daarop kwam een eerste beursgenieter vanwege het I.W.O.N.L. Het was 
W. Fiers, pas afgestudeerd ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën, 
nu gewoon hoogleraar, de gangmaker van een lange reeks I.W.O.N.L.-ers en 
aspiranten van het N.F.W.O. Wetenschappelijk onderzoek, waarover later meer, 
gebeurde toen nog steeds in moeilijke omstandigheden en dikwijls moest men 
zijn toevlucht nemen tot verblijven in het buitenland. L. Vandendriessche, J. 
Stocla en W. Fiers namen allen, soms verschillende malen, soms voor een lange 
periode, hun intrek in het Carlsberg-laboratorium te Kopenhagen. Het kan niet 
genoeg gezegd worden wat dit laboratorium, met zijn direkteurs K. Linderstr~m
Lang en H. Holter, voor de biochemie in Gent betekend heeft. 
W. Fiers werkte geruime tijd bij Sinsheimer en bij Khorana in de V.S.A. Later 
gingen ook F. LambeiD en L. Van Rompuy voor twee jaar naar de V.S.A. 
J. Stockx, L. Lepoutre en R. Van Parijs gingen voor studieverblijven naar 
Warschau bij Shugar. In 1955 kwam de eerste doctor in de geneeskunde, W. 
Dierick, nu gewoon hoogleraar, in het Laboratorium werken. Hij begon er niet 
alleen zijn wetenschappelijke loopbaan, maar vond er ook een echtgenote ! In 19 5 6 
werd de eerste laborante, mej. M. De Blauwe, aangeworven en in 1959 kwam er 
een administratief personeelslid, mevr. A. Lepoutre-Deneckere. Beiden zijn nog 
steeds in dienst. 
De eerste buitenlandse onderzoeker begon in 1959. Het was de doctor in de 
geneeskunde Liu Xilian, nu vice-direkteur van het Instituut :voor Fundamenteel 
Geneeskundig Onderzoek van de Chinese Akademie te Beijing. 
Dit is het moeilijke, doch boeiende en plezierige begin geweest, met zijn geest 
van kameraadschap, die tot nu toe onder al dezen is blijven verder bestaan. 
Inmiddels won in de komende jaren de biochemie in België voortdurend aan 
belang. Dit had voor gevolg dat in talrijke andere studierichtingen te Gent de 
biochemie aan programma's werd toegevoegd dat in de geneeskunde de patolo
gische biochemie vanaf 1970 werd onderwezen, dat een Biochemisch Centrum 
en later een licentiaat in de molekulaire biologie werden ingericht. Veel van dit 
onderwijs werd door het Laboratorium verzorgd, hetzij toegewezen aan het 
diensthoofd, hetzij aan zijn eerste medewerkers, die de ene na de andere met een 
onderwijsopdracht belast werden: J. Stockx voor het H.I.L.O., W. Fiers voor 
de molekulaire biologie in de Wetenschappen, R. Van Parijs in de Fakulteit 
Landbouwwetenschappen. 
De universitaire expansie in Vlaanderen zorgde voor een verdere reeks uitzaaiin-
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gen: W. Dieriek werd gewoon hoogleraar aan het R.U.C.A. en later werden 
J. Clauwaert, R. De Wachter en L. Lepoutre gewoon hoogleraar aan de U.I.A., 
J. de Bersaques, E. Gillis, H. Hilderson en M. Van Montagu van hun kant werden 
opgenomen in het geassocieerd kader van het onderwijzend personeel. J. Van den 
Brande, de eerste leerling-assistent werd professor in Nederland. 
De voortdurende groei, in de eerste jaren, van het studentenaantal en de regelmatige 
uitbreiding van wetenschappelijk personeel, bedienden en wetenschappelijke mede
werkers zorgden voor nijpende ruimteproblemen. In het oude gemeenschappelijke 
Laboratorium van de Apoteekstraat werd alles wat aan de biochemie, dank zij 
het begrip van Prof. Van de Velde, ter beschikking werd gesteld, tot het uiterste 
uitgebuit. 
In de gemeenschappelijke practicumzaal werden omklaptafels bijgeplaatst zodat 
eens de zaal opgevuld, het niet meer mogelijk was er zich nog normaal te ver
plaatsen. Dakkamertjes werden ingericht als laboratoria en donkere kamers. Het 
bureau van het diensthqofd moest eraan geloven om plaats te ruimen voor een 
koude kamer en zelfs een afgedankte kolenkelder werd in gebruik genomen : het 
was een hele expeditie om er, voorbij de stookketel, binnen te geraken. 
Toen het werkelijk met de lessen en de practica niet meer te doen was, moest 
elders ruimte gezocht worden, en verhuisden de practica gedeeltelijk naar de grote 
practicumzaal van de Bakteriologie, en moesten zelfs sommige lessen gegeven wor
den in het groot auditorium van de Veeartsenijschool, en later in de Pasteurdreef. 
Op 17 maart 1961 overleed Prof. J. Van de Velde. L. Vandendriessche werd 
tijdelijk diensthoofd van de Fysiologie. Bij de regeling van de opvolging kreeg 
hij de algemene fysiologie als bijkomende opdracht toebedeeld (die hij gedurende 
een aantal jaren is blijven waarnemen), kreeg hij de beschikking over het ganse 
gebouw van de Apoteekstraat, en werden hem C. Desmet en R. De Mangelaere 
toegewezen, de twee bedienden van de Fysiologie die hem vanaf het eerste uur 
hadden bijgestaan bij de practica. 
Er werd begonnen aan de volledige herinrichting van het oude gebouw toen 
al vlug bleek dat van een verhuis naar het in opbouw zijnde complex in de 
Ledeganckstraat niets terecht kwam. En toen gebeurde plots het onverwachte : 
een aldaar gelegen gans nieuw gebouw van 5 verdiepingen werd door de admi
nistratie aan de Dienst toegewezen. De schrik, dat men nog eens van gedacht zou 
veranderen, was zo groot dat in juli 1962 in het nog onafgewerkte gebouw de 
Se verdieping werd ingenomen, met het vaste voornemen samen met de werken, 
naar beneden toe uit te breiden. Er waren geen trapleuningen (er was zelfs een 
bordje: gebruik van deze trap verboden) aflopen waren rudimentair, elektri
citeitsaanvoer was voorlopig, maar we waren ter plaatse. Er werd vlug gewerkt, 
de aannemers waren sympatieke mensen, openbare werken deed goed mee, en 
in september konden we het verre van afgewerkte gebouw volledig innemen. 
Het was een tijd van veel geld. Aan de oorspronkelijke plannen, voor iets 
anders bestemd, kon veel gewijzigd worden, een groot eerste uitrustingskrediet 
werd ter beschikking gesteld en we kregen zelfs nieuw personeel bij. 
Er waren in die tijd ook nog mensen met begrip. Men kwam met Prof. L. Massart 
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diensthoofd van het Laboratorium voor Algemene Scheikunde, tot een akkoord 
voor het gemeenschappelijk gebruik van een grote practicumzaal, met inbegrip 
van het materiaal. 
Het werd een van de mooiste, modernste, best ingerichte laboratoria voor 
biochemie van België, en het doet nog altijd goed zijn dienst. 
Er was veel plaats, wat de latere politiek van het Laboratorium heeft helpen 
bepalen. 
Toen J. Stockx, W. Fiersen R. Van Parijs zelf gewoon hoogleraar werden, bleven 
ze in het Laboratorium, en toen J. Scheil benoemd werd tot docent in de genetika, 
kwam hij er ook zijn intrek nemen. Alle Diensten samen werkten als een departe
ment, alles werd gemeenschappelijk beheerd, met medezeggenschap van al het 
vastbenoemd wetenschappelijk personeel. Alle kredieten werden gemeenschap
pelijk beheerd, het personeel, zowel wetenschappelijk als technisch en adminis
tratief, werkte waar men er meest baat bij haalde, toestellen werden niet nodeloos 
gedubbeld, er kwam een grote gemeenschappelijke b~blioteek met een zeer 
volledige verzameling biochemische vaktijdschriften (ze werd later overgeplaatst 
naar de leeszaal van de Biologie) en aan de practica hielp iedereen mee, tot welke 
Dienst hij ook behoorde en met welk geld hij ook betaald werd. 
Op heden bestaat dit nog grotendeels, doch de jongeren zijn gaan uitzwermen 
- ook zij hadden ten slotte meer ruimte nodig : ze hebben ze gevonden, ze 
kregen nog modemere laboratoria en uitrusting, en hadden stilaan hun eigen 
problemen van onderwijs en onderzoek. 
Het onderzoek is in het begin grotendeels bepaald geweest door de erfenis 
van Kopenhagen, zodat vooral de enzymwerking en de afbraak van nucleïnezuren 
belangstelling genoten. 
Nu is het hoofdtema van het onderzoek in het Laboratorium voor Fysiologische 
Scheikunde de cellulaire differentiatie geworden waarbij de aandacht vooral gaat 
naar de rol van de nucleïnezuren. 
Oorspronkelijk was het gestelde probleem de opheldering van de struktuur 
en de werking van deze makromolekulen. Door L. Vandendriessche, J. Stockx 
en W. Fiers werden nucleïnezuurafbrekende enzymen bestudeerd om enerzijds 
de basis te leggen voor het struktuuronderzoek en anderzijds een beter inzicht 
te krijgen in het katabolisme van de nucleoproteïnen. L. Lepoutre en R. De 
Wachter onderzochten de strukturele en E. Gillis de enzymatische bijzonderheden 
van het nucleïnezuurmetabolisme tijdens de vermenigvuldiging van eenvoudige 
virussen in de geïnfekteerde cel. Het globale nucleïnezuurmetabolisme, het lot 
van de volledige celkern en de rol van de kerneiwitten tijdens de verschillende 
fazen in de cellulaire ontwikkeling werden onderzocht door R. Van Parijs 
en P. Coucke. Medisch gerichte aspekten van de nucleïnezuurafbraak kwamen 
aan bod in het werk van W. Dieriek met schildklierextrakten. Het werk van al 
deze personen leidde telkens tot een Aggregaat voor het Hoger Onderwijs. 
In de loop van de tijd zijn deze grote lijnen in het onderzoek gesplitst in 
tamelijk gespecialiseerde projekten, die echter steeds met elkaar in voeling 
gebleven zijn. De struktuuranalyse van nucleïnezuren werd tot een zeer hoog 
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peil opgevoerd door W. Fiers, die ondertussen in de Fakulteit der Wetenschappen 
was opgenomen. Aspekten van cellulaire differentiatie en hun beïnvloeding door 
hormonale prikkels worden nog steeds bestudeerd door R. Van Parijs, maar dan 
in het kader van de Fakulteit der Landbouwwetenschappen. Fysikochemisch 
onderzoek van de nucleïnezuurstruktuur werd door J. Clauwaert en R. De 
Wachter verder gezet aan de U.I.A. in het Departement Celbiologie. L. Lepoutre 
oriënteerde zijn werk meer naar de klinisch-biochemische richting eerst in het 
Akademisch Ziekenhuis van de R.U.G. en thans in dat van de U.I.A. Schildklier 
en thymus genoten verder de belangstelling van de groep van W. Dieriek aan 
het R.U.C.A. waar vooral aan lipiden-onderzoek wordt gedaan. 
Een drietal onderzoeksrichtingen worden in het Laboratorium voor Fysiologische 
Scheikunde zelf verder uitgediept. De groep van J. Stockx heeft zich toegelegd 
op de studie van membraan-gebonden enzymen, voornamelijk deze die met 
nucleotide-afbraak in verband staan. Kinetische, strukturele en specificiteits
aspekten worden hierbij nagegaan. F. Lamhein heeft een aantal gemodificeerde 
aminozuren afgezonderd uit plantenmateriaaL Hij onderzoekt nu hun biosyntese 
en hun fysiologische werking, zowel in plantaardige als in dierlijke organismen. 
De groep van E. Gillis en P. Coucke bestudeert de terminale celdifferentiatie 
tijdens het keratinisatieproces. Het lot van de nucleïnezuren en van typische 
eiwitten tijdens de geprogrammeerde celdood in epidermis en in epidermoïde 
cysten wordt nagegaan met biochemische, mo_ekulair-biologische en immuno
logische technieken. 
Al dit onderzoek heeft enorm veel te danken aan de vele kontakten met andere 
laboratoria. Van bij het begin werd aan dit aspekt veel aandacht besteed. 
De bovenvermelde Aggregaten voor het Hoger Onderwijs waren trouwens dikwijls 
gedeeltelijk de vrucht van wetenschappelijke verblijven in het buitenland. 
Van groot belang voor de vorming van al die jonge wetenschapsmensen waren 
zeker de twee binnenlandse en de buitenlandse titularissen van de Francqui
leerstoel, die aan het laboratorium in de loop der jaren werden toegewezen. Het 
waren Prof. J. Jeener uit Brussel, Prof. C. de Duve uit Leuven en Prof. D. Shugar 
uit Warschau. D. Shugar en C. de Duve werden trouwens, evenals K. Linderstr~m
Lang en H. Holter, doctor honoris causa van onze Universiteit. 
Twee totaal andere gebeurtenissen hebben mede de geest van dit Laboratorium 
en zijn evolutie helpen bepalen. Na een 2 maand lang verblijf als lesgever 
aan de Fakulteit Geneeskunde van Butare (Rwanda), welke Gent, onder de impuls 
van Rektor J.J. Bouckaert, onder zijn hoede had genomen werd L. Vanden
driessche in 1968 dekaan van die Fakulteit. 
Gedurende 6 jaar heeft hij deze taak waargenomen en er veel tijd aan besteed. 
Talrijke medewerkers uit het Laboratorium zijn aldaar les gaan geven. 
Zijn benoeming tot Rektor van de U.I.A. in 1971 had tot gevolg dat in de 
periode 1971-1979 veel van zijn onderwijs door zijn huidige en oud-medewerkers 
in suppleantie werd gegeven en dat de leiding van het wetenschappelijk onderzoek 
allengs effektief is overgegaan in de handen van de jongeren. 
Na het beëindigen van het rektorschap is deze toestand niet meer gewijzigd. 
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Het begin van het Laboratorium voor Fysiologische Scheikunde: Prof. L. Vandendriessche 
(links) en assistent J. Stockx (rechts) in 1953. 

Groepsfoto in 1959. Van links naar rechts: Prof. L. Vandendriessche, R. Van Parijs, M. De 
Blauwe, L. Lepoutre, Liu Xilian, I. Stockx, P. Eugène, W. Fiers, R. lmpe en Prof. J. Van de 
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J.F. EN C. DEYMANS 
INSTITUUT VOOR FARMAKODYNAMIE 

EN TERAPIE 

Prof. Dr. A. DE SCHAEPDRYVER, Prof. Dr. G. DE VLEESCHHOUWER 
en Prof. Dr. M. BOGAERT 

In 1890 werd Jan-Frans Heymans, assistent bij de Berlijnse fysioloog 
Du Bois-Reymond, uitgenodigd om de farmakologie en de terapie te doceren 
aan de Fakulteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit te Gent. J.F. Heymans 
ging op dit verzoek in op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij de beschikking 
kreeg over een laboratorium voor proefondervindelijk onderzoek. Er werd aan 
deze voorwaarde voldaan en J.F. Heymans was de eerste in het land om het 
onderwijs in de farmakologie op een experimentele basis te vestigen. Dit voorbeeld 
zou weldra in de andere Belgische Universiteiten navolging krijgen. 
De experimentele farmakologie, een toen nog jonge twijg aan de boom van de 
medische wetenschappen, kende te Gent evenwel een eerder ongewoon begin. 
Inderdaad, de universitaire instanties hadden aan J .F. Heymans 3 lokalen, bestemd 
voor zijn laboratorium, in de achtergebouwen van de Fakulteit van de Letteren 
en Wijsbegeerte afgestaan. Toen de laboratoriumhonden met hun geblaf de rust en 
bespiegelingen van de filosofen gingen verstoren, stelde zich alras tussen deze 
laatsten en de jonge kollega van de Medische Fakulteit een koude oorlog in. 
Gelukkig kon vrij vlug, dank zij een mecenaat van G. Rommelaere, Professor 
emeritus van de Université Libre de Bruxelles, een nieuw en zeer ruim Instituut 
worden opgetrokken langsheen de Leie en rechtover de Bijloke, op het snijpunt 
van de A. Baertsoenkaai en de Prof. J. Kluyskensstraat. Toen dit Instituut 
in 1902 door Koning Leopold 11 werd ingehuldigd, vroeg Zijne Majesteit aan 
Professor J.F. Heymans, op dit ogenblik bedrijvig met onderzoek op het gebied 
van de tuberkulose, of het waar was dat er naast schadelijke ook nuttige mikroben 
bestaan. Toen J.F. Heymans hierop bevestigend antwoordde, zei de Koning tot de 
Ministers die hem vergezelden: « Wij moeten ter ere van die nuttige mikroben 
een standbeeld oprichten :. en zich richtend tot de Minister van Financiën voegde 
hij hieraan toe: « Liefst in natuurlijke grootte, om Uw budget niet al te zeer 
te belasten ! ::. . Dezelfde dag situeert zich een andere anekdote, die op overtuigende 
wijze illustreert hoe het achterwege blijven van de vervlaamsing van de Gentse 
Universiteit in die tijd wel eens tot potsierlijke situaties moet hebben geleid. 
De professor had namelijk de dierenoppasser, een eenvoudige Vlaamse landman, 
aan één der twee toiletten opgesteld voor het geval Zijne Koninklijke Hoogheid 
hiervan gebruik wenste te maken. Toen de Koning bij zijn rondgang de dieren
oppasser loco citato opmerkte en hem vroeg : « Et vous, mon ami, que faites-vous 
ici ? :. , antwoordde de brave man doodemstig : « Moi, Sire, je suis Ie chef de 
cabinet :. . 
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Comeel Heymans was de oudste van J.F. Heymans' acht kinderen. Na de 
Wereldoorlog als artillerie-officier te hebben meegemaakt, was hij in 1921 te Gent 
tot Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde gepromoveerd en volgde hij 
in 1930 zijn vader bij diens emeritaat op. Bij het inzetten van de vernederlandsing 
diende de farmakologie dus geenszins van nul te starten. C. Heymans had een 
uitstekende opleiding in de experimentele fysiologie en farmakologie genoten, 
vooreerst bij zijn vader - << mijn eerste en beste leermeester », zoals hij pleegde 
te getuigen - en vervolgens bij de meest vooraanstaande fysiologen en farma
kologen van die tijd: E. Gley te Parijs, M. Artbus te Lausanne, H.H. Meyer 
te Wenen, E.H. Stading te Londen en C. Wiggers te Cleveland. In het Instituut, 
waarmee hij was opgegroeid en waaraan hij met hart en ziel gehecht was, 
zou hij tot volle ontplooiing komen en het beste van zichzelf geven. 
C. Heymans was gedreven door een onweerstaanbare drang naar kennis en 
door een nooit versagende werklust. Met zijn technische ingeniositeit, gezond 
verstand en zelfkritiek, zou hij dit Instituut maken tot één der meest vermaarde 
Europese oorden van de experimentele fysiologie en farmakologie. 
In de eerste jaren van zijn wetenschappelijke loopbaan werkte C. Beymans 
nauw samen met zijn vader, die reeds in 1912 met sukses proeven op honden had 
uitgevoerd waarbij de kop van één dier vasculair van de romp werd gescheiden 
en volledig door het lichaam van een ander dier werd doorstroomd, wat toeliet 
op onweerlegbare wijze centrale van perifere aangrijpingspunten te onderscheiden. 
Deze en analoge technieken werden door C. Heymans en J .J. Bouckaert, huidig 
Ere-Rektor van de Rijksuniversiteit Gent, verder ontwikkeld. Het is deze techni
sche vindingrijkheid, gepaard aan een fundamentele nieuwsgierigheid en ontvanke
lijkheid voor het niet-klassieke en onverwachte, die C. Beymans zou brengen 
tot de ontdekking waarvoor hem in 1939 de Nobelprijs voor Fysiologie en 
Geneeskunde werd toegekend. 
De ontdekking van de chemoreceptoren van de carotissinus kwam als volgt 
tot stand. Op zekere dag, bij het beëindigen van een geprogrammeerd experiment 
omtrent de funkties van de carotissinus baroreceptoren, ging C. Beymans, de 
raadgeving van zijn vader « proefdieren steeds maximaal te gebruiken , indachtig, 
over tot het inspuiten van kaliumcyanide in een a. carotis communis met normaal 
geïnnerveerde carotissinus. Zoals verwacht trad hierbij een uitgesproken hyperpnoe 
op. Wanneer evenwel dezelfde hoeveelheid KCN in de circulatie van de andere 
a. carotis communis, waarvan de carotissinus was gedenerveerd, werd ingespoten 
trad geen hyperpnoe op. In aansluiting op deze onverwachte observatie werden 
een reeks planmatig opgezette proefnemingen uitgevoerd, die de oorspronkelijke 
waarnemingen bevestigden en leidden tot de identifikatie van de chemoreceptoren 
van het glomus caroticum, van hun fundamentele funktie bij de reflexe regeling 
van de ademhaling, en van het reflexe antwoord van het ademcentrum op 
scheikundige stoffen zoals lobeline, acetylcholine, nicotine, e.a. 
De toekenning van de Nobelprijs aan C. Beymans betekende niet alleen de 
bekroning van een werk dat tot de klassieke verworvenheden van de fysiologie, 
fysiopatologie en farmakologie van bloedsomloop en ademhaling behoort, doch 

., 79 



ook het bewijs van de wetenschappelijke vitaliteit der toen nog jonge Vlaamse 
Universiteit te Gent. 
In de loop der jaren zouden ruim 150 navorsers uit binnen- en buitenland 
genieten van de kritische doch tevens entoesiaste werkwijze van de meester 
en van zijn ingeboren gastvrijheid en warme menselijkheid. Vele tientallen 
leerlingen en medewerkers van C. Heymans zagen hun op het Instituut uitge
voerde werk bekroond in Universitaire Wedstrijden, Wedstrijden voor Reisbeurzen 
van de Belgische Regering, Doctoraats- en Aggregaatsexamens, en in onder
scheidingen toegekend door de Koninklijke Akademies voor Geneeskunde van 
België. De resultaten van de door C. Heymans en medewerkers uitgevoerde 
wetenschappelijke onderzoekingen werden in ruim 800 publikaties vastgelegd. 
Door de na zijn overlijden, in 1968, opgerichte Heymans Stichting werd in 1972 
een Kollektieve Biografie van C. Heymans uitgegeven, waarin door 107 zijner 
vrienden en medewerkers de veelzijdige en boeiende aspekten van de mens 
C. Heymans worden belicht. 
De aktiviteiten op het Heymans Instituut in de eerste helft van de periode 
1930-1980 situeren zich hoofdzakelijk op het terrein der fysiologie, belangrijke 
en bekende onderzoekingen op het gebied van de cholinesterase-inhibitoren en, in 
samenwerking met L. Dautrebande en A. Delaunois, van de broncho- en pneu
modilaterende farmaca niet te na gesproken. C. Heymans zelf werd reeds in 1922 
door de toenmalige Fakulteit der Geneeskunde en door de Raad van Beheer als 
titularis van de Leerstoel voor Fysiologie voorgesteld maar werd echter, ten 
gevolge van politieke willekeur, niet benoemd. 
In de tweede helft van de periode 1930-1980 kwamen de werkzaamheden op 
het Heymans Instituut meer en meer op het vlak der eigenlijke farmakologie te 
liggen. 
Bij zijn emeritaat werd de leeropdracht van C. Heymans toevertrouwd aan 
G. De Vleeschhouwer, wat het onderwijs van de farmakologie aan de studenten 
in de tandheelkunde en in de farmaceutische wetenschappen betreft, en aan 
A. De Schaepdryver, wat het onderwijs aan de studenten in de geneeskunde 
aanbelangt. Beide leeropdrachten werden nadien uitgebreid door postgraduaat
kursussen in de medische en industriële toxikologie - vak dat door Prof. E. 
Merlevede, die belangwekkend onderzoek omtrent het probleem van de CS2-
intoxikatie in de kunstvezelnijverheid had uitgevoerd, gedurende verschillende 
jaren werd gedoceerd, tot diens overlijden in 1963 - evenals in de specialisaties 
in de anestesiologie, klinische farmacie, sportgeneeskunde ... In de loop van de 
jaren 1955-1965 werden door Kolonel-geneesheer A. Pochet en Prof. G. De 
Vleesehbouwer belangwekkende onderzoekingen gewijd aan de farmakologische 
en toxikologische werkingsmekanismen van diverse oorlogsgassen. 
Belangrijk bij de opvolging van C. Heymans was dat de eenheid van de leerstoel 
op research-gebied bewaard bleef wat zou toelaten het wetenschappelijk onderzoek 
op het Instituut op planmatige en efficiënte wijze uit te bouwen. Dit onderzoek 
heeft zich in de periode 1960-1980 in de drie volgende richtingen ontwikkeld : 
biochemische farmakologie receptor-farmakologie en klinische farmakologie, 
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telkens meer bepaald op de gebieden van het cardiovasculaire stelsel en van 
het autonome zenuwstelsel. 
Dank zij studieverblijven bij U.S. von Euler in het Laboratorium voor Fysiologie 
van het Karolinska Instituut te Stockholm en bij J. Axelred in het Laboratorium 
voor Biochemische Farmakologie van de National Institutes of Health te Bethesda, 
kon A. De Schaepdryver zich vanaf 1955 de nieuw ontwikkelde, specifieke en 
differentiële doseringsmetodologieën van adrenaline en noradrenaline en van hun 
metabolieten eigen maken, waardoor men de beschikking kreeg over een meer 
direkte index van de sympato-medullaire aktiviteit. Deze metodes werden aan
gewend bij de studie van de sekretie, distributie en exkretie van bovengenoemde 
neurohormonen in verschillende fysiologische omstandigheden en onder invloed 
van uiteenlopende farmakologische stoffen, en bleken ook van groot klinisch 
nut te zijn bij de differentieel- en lokalisatiediagnose van chromaffiene tumoren. 
Bij de studie van de distributie en van het metabolisme van de katechelaminen 
werd gebruik gemaakt van met C14- en H 3-gemerkte produkten, zoals vroeger reeds 
op het Instituut door Prof. H. Casier werd toegepast bij het onderzoek naar het 
metabolisme van etylalkohoL 
Het onderzoek op het gebied van het sympatische zenuwstelsel nam uitbreiding 
toen W. De Potter, die ervaring had opgedaan op de gebieden der enzymologie 
en tracer-technieken, en P. Laduron, die bij C. de Duve te Leuven getraind was 
in subcellulaire fraktioneringstechnieken, respektievelijk in 1962 en in 1964 het 
Heymans Instituut vervoegden. De in de periode 1965-197 5 in dit verband 
uitgevoerde onderzoekingen verruimden de inzichten omtrent het mekanisme 
van de perifere noradrenerge neurotransmissie e~ droegen inzender op originele 
wijze bij tot een betere kennis van de samenstelling van de noradrenaline-stockage
granulen in sympatische zenuwen, van de exocytotische modaliteit van noradrena
linevrijstelling ter hoogte van de sympatische zenuweinden en van het werkings
mekanisme van farmaca op dit niveau. De in deze onderzoekingen aangewende 
metooieken werden nadien doorN. Fraeyman te baat genomen bij de studie van 
humane en C1300 muizen neuroblastoma's. Deze studie wordt nu voortgezet op 
neuroblastoom-celkulturen, waarbij de aandacht meer bepaald uitgaat naar de 
processen van celinteraktj:é, differentiatie en regressie o.m. onder invloed van 
farmakologische stoffen. Nog op het gebied der ortosympatische transmissie werd, 
dank zij een door E. Moerman scherp gestelde metodiek, aandacht besteed aan 
het probleem der plasmatische katecholaminen, o.a. bij arteriële hypertensie en 
o.i.v. diverse farmaca. 
Na een studieverblijf in het laboratorium van L. Goldberg te Atlanta, in 1965, 
zette M. Bogaert zijn aldaar begonnen onderzoekingen omtrent het werkings
mekanisme van de door dopamine teweeggebrachte neurogene vasodilatatie te 
Gent voort en kon hij hierbij aantonen dat deze laatste te wijten is aan een 
inhibitie van de ganglionaire noradrenerge transmissie. Deze observatie werd door 
J. Willeros bij middel van elektrofysiologische technieken bevestigd, waarbij tevens 
voor het eerst het bestaan van een specifieke dopaminereceptor in een orto
sympatisch ganglion werd aangetoond. Later werd door W. Buylaert een uit-
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voerige studie gewijd aan de vasculaire werkingen van apomorfine, een dopamine
receptor-agonist, en werd door R. Lefebvre nader ingegaan op het probleem 
van de autonome receptoren die de maagmotiliteit bepalen en, hierop aansluitend, 
op het werkingsmekanisme van de anti-emetica. Van de jaren 1970-1975 dateren 
eveneens de observaties van A. Herman dat de door endotoxine veroorzaakte 
bloeddrukdaling verband houdt met een stimuleren van de syntese van prosta
glandine-acbig materiaal in verschillende weefsels. 
In de periode 1967-1970 werd door M. Bogaert een grondige studie gewijd 
aan de effekten van het anti-anginosum nitroglycerine op de vasculaire gladde 
spier in vivo en in vitro en, in samenwerking met M.-T. Rosseel, aan het meta
bolisme van deze stof. Wat dit laatste aspekt betreft maakte de ontwikkeling van 
een betrouwbare analytische metodiek het voor het eerst mogelijk het farmako
kinetische gedrag van de klinisch belangrijke nitraten te konfronteren met hun 
farmakodynamische effekten. Tussen het visueel waarnemen van de vasculaire 
effekten van amylnitriet op het geïnnerveerde en gedenerveerde konijnenoor, door 
G. Marinesco, eerste buitenlandse navorser op het Heymans Instituut, in 1895, en 
deze eigentijdse nitroglycerinestudies, waren nagenoeg driekwarteeuw verstreken. 
De aktiviteiten op het gebied van de klinische farmakologie evolueerden op 
verschillende vlakken, o.a. op dit van de farmakokinetiek. 
Met de komst van F. Belpaire, in 1970, kon de voor het bedrijven van farma
kakinetisch onderzoek onontbeerlijke analytische expertise op een soliede basis 
verder worden uitgebouwd. In dit verband gebeurden o.a. studies met papaverine, 
een studie in samenwerking met S. Chakrabarti omtrent de in vivo biodisponibili
teit van verschillende fenytoïneformuleringen, en een onderzoek in samenwerking 
met A. Van Peer naar de invloed van nierinsufficiëntie op de farmakokinetiek van 
hepatisch gemetaboliseerde geneesmiddelen. Deze onderzoekingen situeren zich 
tevens in het raam van de vruchtbare interuniversitaire samenwerking die sinds 
1970 bestaat in de schoot van het door onderzoeksgroepen van de R.U.G., U.C.L., 
U.I.A., U.Lg en V.U.B. opgerichte << F.G.W.O.-Centrum voor de Studie van 
Kinetiek en Werkingsmekanismen van Farmaca en Toxica». Zij gaven aanleiding 
tot een zeer konstruktieve patiëntgerichte samenwerking met verschillende klini
sche diensten, inzond er met de Diensten Cardiologie, Pneumologie en Nefrologie 
van de Kliniek voor Inwendige Ziekten. lllustrerend in dit opzicht is een studie, 
uitgevoerd in samenwerking met J .P. Van Durme, over de predictieve waarde van 
plasmaspiegelbepalingen bij de evaluatie van een anti-aritrnicum. 
In 1973 werd, in samenwerking met Prof. A. Amery van de K.U. Leuven en 
onder de auspiciën van het Belgisch Hypertensie Komitee en van de W.G.O., de 
« European Working Party on High Blood Pressure in Elderly » opgezet, met als 
doelstelling het verstrekken van een antwoord op de klinisch belangrijke en tot 
hiertoe onbeantwoorde vraag naar de al dan niet gunstige invloed van een anti
hypertensieve terapie op de morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van het leven van 
patiënten boven de 60 jaar met uitgesproken arteriële hypertensie. In deze studie 
zijn op dit ogenblik meer dan 800 patiënten uit 10 verschillende Europese landen 
opgenomen. 
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De hierboven vermelde onderzoekingen, welke vastgelegd werden in 20 Aggre
gaats- en 11 Doctoraatsproefschriften, talrijke proefschriften voor deelname aan 
Wedstrijden voor Reisbeurzen en Universitaire Wedstrijden en 1400 publikaties, 
zouden niet kunnen zijn uitgevoerd zonder de steun, aanvankelijk van de Josiah 
Macy Jr. Foundation en van de National Institutes of Health in de V.S., 
vervolgens van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Ge
associeerde Fondsen, van het Fonds voor Kankeronderzoek van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas en van de Gekoneerteerde Onderzoeksakties van het Minis
terie van Wetenschapsbeleid. 
Veel belangrijker nog dan de materiële middelen waren hierbij de motivering 
en de inzet van de navorsers zelf. Van grote betekenis bleek in dit verband de 
funktie van leerling-assistent, waarbij doctoraatsstudenten in de wellicht meest 
ontvankelijke periode van hun leven in kontakt konden komen met het bedrijven 
van wetenschappelijk onderzoek. Ook de inbreng van de lange reeks buitenlandse 
gast-navorsers die elkander in de loop der jaren op nagenoeg ononderbroken 
wijze op het laboratorium opvolgden, en in een meer recent verleden, de toe
nemende samenwerking met klinische diensten binnen en buiten het Akademisch 
Ziekenhuis, werkten zeer stimulerend. 
In het raam van het post-universitair onderwijs in de farmakoterapie werd in 
1967 gestart met een maanduitgave, de « Folia Pharmacologica », waarin aan 
ruim 2.000 R.U.G.-alumni objektieve en verantwoorde informatie werd bezorgd 
omtrent de werkingen en bijwerkingen, indikaties en kontra-indikaties van in de 
praktijk aangewende geneesmiddelen. Dit initiatief zou aan de basis liggen van 
de latere stichting, door de hoogleraren in de farmakologie van de Belgische 
Medische Fakulteiten, van het <<Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische 
Informatie ~ dat in samenwerking met clinici en farmaceuten en dank zij de steun 
van het Ministerie van Volksgezondheid, deze informatie vanaf 1974 onder 
vorm van de huidige « Folia Pharmacotherapeutica >, van geneesmiddelsteek
kaarten en van een « Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium » zou 
uitbreiden tot alle geneesheren, tandartsen en apotekers van het land. 
Tot de traditie van het Heymans Instituut behoort eveneens het uitgeven van de 
in 1893 door J.F. Heymans gestichte « Archives intemationales de Pharmaco
dynamie et de Thérapie » die in de loop der jaren zouden uitgroeien tot een 
vaktijdschrift met wereldfaam. Tot op heden verschenen in deze Archives 
250 volumes, waarin ruim 10.000 wetenschappelijke publikaties werden op
genomen. 
Bij het overbrengen van het J.F. en C. Heymans Instituut naar de campus 
van het Akademisch Ziekenhuis, in 1970, werd de zetel van de Heymans Stichting 
op de Se en hoogste verdieping van het nieuwe Instituut ondergebracht. De Stich
ting heeft vooreerst tot opdracht de wetenschappelijke en menselijke erfenis van 
de Stichters van het Instituut en van zijn Alumni te beveiligen en de huidige en 
toekomstige leden van het Instituut bewust te maken van de kontinuHeit van hun 
streven. Zij staat verder in voor de organisatie van de Heymans Memorial Lectures 
welke tot hiertoe achtereenvolgens gehouden werden in 1972 door U.S. von Euler, 
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Nobelprijs 1970, over « Some Aspects of the Actions of Prostaglandins », in 1974 
door Sir Ernst Chain, Nobelprijs 1945, over << The Role of the Biochemist in 
Medica} Research in the Past and in the Future », en in 1977 door D. Bovet 
Nobelprijs 1957, over << Bilan d'un Demi-siècle de Recherches sur la Pharmaco
dynamie des Médicaments Psychotropes » en J.W. Black, baanbreker op het 
gebied der p-receptor-blokkeerders, over << Development of ldeas about Nor
adrenaline Receptors ». De Heymans Stichting maakt het ten slotte mogelijk 
navorsers die hun kennis en ervaring met anderen willen delen uit te nodigen en 
gastvrijheid te verlenen, wat het wetenschappelijk onderzoek en de intellektuele 
sfeer op het Instituut zeer ten goede komt. Aldus droegen de werkverblijven van 
de Professoren L. Dettli, van Basel en D.G. Grahame-Smith, van Oxford, in 
belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van het farmakokinetisch onderzoek te 
Gent. 
In de in gangshall van het nieuwe J .F. en C. Heymans Instituut bevinden zich 
twee bronzen bas-reliëfs, één van J.F. Heymans door beeldhouwer Jules Lagae 
en één van C. Heymans, door G. Van der Meersche. 
Op de zetel van de Heymans Stichting berusten o.a. het erediploma van de 
Nobelprijs 1938, een schilderij van J.F. Heymans van de hand van Tony Van Os, 
een ander van C. Heymans van de hand van Baron Isidoor Opsomer, evenals 
een uitgebreide verzameling herinneringen, foto's en dokurnenten die betrekking 
hebben op het leven en werk van vader en zoon Heymans en van de Alumni van 
het Instituut. 
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DIENST VOOR GEZONDHEIDSLEER 
EN SOCIALE GENEESKUNDE 

Prof. Dr. K. VUYLSTEEK 

In 1926 werd Prof. A. Bessemans, ter vervanging van Prof. M. Henseval, belast 
met de kursus in de Bakteriologie en Hygiëne (partim : de Profylaxie der Aan
stekelijke Ziekten) en met het onderwijs in de Hygiëne aan de geneesheren
hygiënisten in de Fakulteit der Geneeskunde. In hetzelfde jaar werd aan Prof. 
N. Vlaeyen de kursus in de Private en Openbare Gezondheidsleer toegewezen. 
Het bestuur van het Instituut voor Hygiëne en Bakteriologie werd aan Prof. 
A. Bessemans toevertrouwd. Het personeel, de assistenten en werkleiders bij het 
Instituut benoemd, alsook de kredieten bestemd voor wetenschappelijk onder
zoek, stonden grotendeels ter beschikking van Prof. A. Bessemans. 
De onderzoekingen van Prof. N. Vlaeyen, in het domein van de hygiëne, hadden 
vooral betrekking op de hygiëne in nijverheid en beroep, zowel op klinisch als 
op proefondervindelijk gebied. 
In 1955 werd Prof. A. Bessemans tot het emeritaat toegelaten. Zijn leeropdracht 
werd toen gesplitst, enerzijds de Bakteriologie en anderzijds de Hygiëne. Prof. 
N. Vlaeyen werd belast met het gedeelte van de leeropdracht in verband met de 
Hygiëne. Twee Laboratoria werden aldus gevormd, met eigen personeel, assisten
ten en kredieten. Wat het Laboratorium voor Hygiëne betreft, diende vóór alles 
te worden voorzien in de aanschaffing van het ontbrekend materiaal voor 
onderwijs en experimenteel werk ; slechts gedeeltelijk kon hieraan voldaan 
worden. 
In 1961 werd K. Vuylsteek, geaggregeerde H.O. in de Interne Geneeskunde en 
tot dan gehecht als geassocieerd docent aan de Dienst voor Inwendige Ziekten 
(Prof. P. Regniers), belast met de kursus «Gezondheidsleer en Sociale Genees
kunde > ter vervanging van Prof. N. Vlaeyen die, sinds zijn emeritaat in 1958 
zijn leeropdracht tot dan toe verder had waargenomen. 
In 1965 werd de kursus opgenomen in de Leerstoel « Gezondheidsleer en Sociale 
Geneeskunde » en werd K. Vuylsteek tot gewoon hoogleraar benoemd. 
Alhoewel reeds in 1956 en 1957 een vrije kursus in de Sociale Geneeskunde aan 
de R.U.G. werd gedoceerd (Dr. A. Van Meirhaeghe), was de nieuwe titulatuur, 
namelijk het toegevoegde begrip « Sociale Geneeskunde» toch heel betekenisvol 
voor het vernieuwde denken in het domein van de gezondheidsleer. Daar waar 
de wisselwerking tussen het materiële milieu en de mens bijna het exklusief 
onderwerp uitmaakte van de traditionele hygiëne, was het de bedoeling van de 
sociale geneeskunde om deze interaktie veel ruimer te stellen, inklusief het 
immateriële en het maatschappelijk gebeuren. 
Samen met dit «nieuw geluid > in de hygiëne groeide in de zestiger jaren het 
besef dat de kuratieve klinische geneeskunde vrijwel machteloos bleef in haar 
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strijd tegen een aantal ziekten die het morbiditeits- en mortaliteitspatroon in 
onze maatschappij domineerden, zoals het coronair hartlijden, de maligne tumo
ren, de kronische bronchitis. 
De toenemende psychosociale patologie werd, als een verdere uitdaging van de 
welvaartmaatschappij, ook op de schouders gelegd van het geneeskundig verzor
gingsapparaat, met blijkbaar geen al te best resultaat. 
Het is in deze gedachtenstroom en met de opkomende kantestatie t.o.v. de 
klassieke geneeskunde dat, met de komst van de nieuwe titularis - zelf clinicus 
en tevens geneesheer-hygiënist - vanaf 1961 de heroriëntatie gebeurde van de 
Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde zowel wat betreft het onderwijs, 
als het onderzoekingswerk en de dienstverlening. 
Wat het onderwijs betreft werd de nadruk gelegd op het kritisch benaderen van 
gezondheidsproblemen en het zoeken naar oplossingen, veeleer dan op het akkumu
leren van (snel voorbijgestreefde) kennis. Dat het traditionele unidirektionele 
ex-cathedra onderricht hiertoe als enig onderwijsaanbod niet geschikt is, was 
duidelijk. Ondersteund door de vernieuwingsgedachten en realizaties inzake het 
medisch onderwijs in het buitenland en o.m. sterk gepropageerd door de Wereld
gezondheidsorganisatie, werd dan ook een onderwijspakket georganizeerd, 
omvattend projektgroep-onderwijs, seminaries en ex-cathedra informatie-over
dracht op basis van onderwijsdoelen, een handleiding met leerinstruktie en een 
informatieve kursus. Het is duidelijk dat dit onderwijsaanbod slechts kan gereali
zeerd worden mits alle medewerkers uit de diverse medisch-sociaal gerichte 
disciplines betrokken worden bij de opleiding van de studenten in de geneeskunde. 
Het toenemend belang dat - terecht - werd toegekend aan de in de opleiding 
en in de beleidsopties sterk verwaarloosde huisartsgeneeskunde en aan de funda
mentele waarde van de eerstelijnszorg voor de Sociale Geneeskunde, had als 
konsekwentie dat vanuit de Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde de 
hoeksteen gelegd werd tot de uitbouw van de huisartsdiscipline binnen de Fakul
teit der Geneeskunde : een beperkte huisartsenstage werd vanuit de Dienst 
georganizeerd met de medewerking van een tiental vrijwillige medewerkers omni
practici uit het Gentse en dank zij de morele steun van de toenmalige dekaan, 
wijlen Prof. C. Hooft. 
Het heeft weliswaar tien jaar geduurd vooraleer de Fakulteit de huisartsenoplei
ding « aanvaardde» en bijna twintig jaar vooraleer ze officieel werd door het 
openstellen, in 1979, van een docentschap in de Huisartsgeneeskunde. 
De organizatie van het postgraduaat onderwijs leidend tot het diploma van 
geneesheer-hygiënist, behoorde eveneens tot de opdracht van de Dienst voor 
Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde. De pyramidale struktuur van een 
leerstoel binnen de Rijksuniversiteit - in tegenstelling met b.v. een School voor 
Maatschappelijke Gezondheidszorg - is een zware hinderpaal om het postgra
duaat behoorlijk te kunnen uitbouwen. Van de vijf sektoren (Openbare Hygiëne 
en Menselijke Ekologie, Arbeidsgeneeskunde, Schoolhygiëne, Radioprotektie en 
Sociale Hygiëne) kon in feite enkel die van de arbeidsgeneeskunde op valabele 
wijze tot nog toe worden uitgebouwd. Het feit dat dit dip!oma door wettelijke 
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beschikkingen wordt beschermd, verklaart ook wel waarom deze richting eerder 
aan bod kwam. 

Het onderzoekingswerk ging een volledig andere richting uit dan wat tot dan toe 
in het Laboratorium voor Hygiëne traditie was. De twee gevolgde hoofdwegen 
waren, enerzijds, de epidemiologische research i.v.m. de dominerende kronische 
patologie in de westerse wereld, nl. het coronair lijden en het kronisch Iong
lijden (C.A.R.A.) en anderzijds, het onderzoek naar het fysiek prestatievermogen 
van de arbeidende mens, zulks in het kader van de toenemende ergonomie
problemen in de moderne industrie. 
Een uitloper hiervan was de uitbouw in de Dienst van de evaluatietechnieken 
voor het sportgeneeskundig onderzoek en de ontwikkeling van een Centrum voor 
Evaluatie en Revalidatie van Hartpatiënten. 

Epidemiologisch onderzoek kan niet binnen de muren van een Laboratorium : 
populatiestudies waren noodzakelijk. Dank zij de financiële steun van het 
F.G.W.O., de E.G.K.S. en de aktieve medewerking van gemeentebesturen en vele 
nijverheidsinstellingen was het mogelijk om van 1961 af, via deze bevolkingsonder
zoeken in verscheidene Oostvlaamse gemeenten en bedrijven de basis te leggen 
voor de latere (1970 en vlg.) op een internationale schaal doorgevoerde epidemiolo
gische onderzoekingsprojekten, zoals het B.P.P.-projekt(l) en het E.E.G.-projekt(2). 

Voor ons land - en ook internationaal - als origineel te aanzien epidemiolo
gische research was het longitudinaal volgen van twee industrjële bevolkings
groepen over een periode van tien à vijftien jaar. Dit onderzoek, met al de 
gegevens van klinische, anamnestische, biologische en administratieve aard, kon 
slechts tot een goed eind gebracht worden dank zij de reeds in 197 4 aangeschafte 
eigen computerinstallatie. 

Een logisch gevolg van het epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van 
het coronair lijden en kronische patologie, was het toespitsen van de research op het 
onderzoek naar de risikofaktoren welke die patologie konden uitlokken of inten
sifiëren. De konsekwente gevolgtrekking daarvan (trouwens een opdracht van 
de Gezondheidsleer) was: het zoeken naar middelen tot het elimineren of beïn
vloeden van deze risikofaktoren. Het antwoord op deze uitdaging lag in 
Gezondheidsvoorlichting en Gezondheidsopvoeding (G.V.O.). Dit bleek in ons 
land een totaal braakliggend onderzoeksterrein te zijn. 
Dank zij een opdracht van Wetenschapsbeleid, kon in 1975 gestart worden met 
een eerste oriëntatie-onderzoek inzake G.V.O. (3) en in 1978 (4) werd een 

C) Belgisch Projekt Preventie Vaat- en Hartziekten, Fonds Wetenschappelijk Geneeskundig 
Onderzoek en Wereldgezondheidsorganisatie. 

C) Luchtvervuiling en Ademba1ingsstoornissen bij Kinderen, Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. 

(~ Nationaal Onderzoeksprogramma in de Sociale Wetenschappen. I. Partim: te Lijnsgezond
heidszorg. 

C) Nationaal Onderzoeksprogramma in de Sociale Wetenschappen. II. Partim: Gezondheids
voorlicbting en -Opvoeding. 
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specifieke studie op touw gezet tot het evalueren van een eigen uitgewerkt 
G.V.O.-programma bestemd voor Kleuter- en Lager Onderwijs. 
Dit onderzoek in G.V.O. werd opgenomen binnen internationale onderzoekings
programma's (Wereldgezondheidsorganisatie en Raad van Europa) wat o.m. resul
teerde in de opdracht tot het organizeren van een Wereldgezondheidsorganisatie
Symposium over Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding door de Dienst voor 
Hygiëne en Sociale Geneeskunde in oktober 1980. 
Het geëngageerd zijn in de uitbouw van het onderwijs in de huisartsgeneeskunde 
bracht de Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde - als universitaire 
instelling - uiteraard ook tot onderzoekingswerk in dat domein. 
Een interuniversitair onderzoekingsteam (R.U.G., K.U.L., U.I.A. en W.V.V.H. (1)) 

omvattend artsen sociologen en administratieve medewerkers, kreeg de opdracht 
vanwege Wetenschapsbeleid om over een 3 jaren-periode een «Beleidsgericht 
Onderzoek over de eerste lijnsgezondheidszorg in het Vlaamse land» te verrich
ten. Dit resulteerde in een 8 volumen rapport dat, samen met een aantal andere 
onderzoeksverslagen, basismateriaal uitmaakt voor de landelijke beleidsorganen 
bij de te treffen beslissingen tot (re)organizatie van de gezondheidszorg in 

Vlaanderen (2). 
Een door het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek gesubsi-
dieerd onderzoek dat binnen de Dienst voor Sociale Geneeskunde gestart is in 
1980 heeft precies de bedoeling na te gaan in hoeverre een geregionaliseerd 
gezondheidszorgbeleid zou kunnen tot stand komen in een bepaalde subregio 
van het Vlaamse Gewest (Meetjesland) (3

). 

Een aantal kleinere kollaterale en parallelle onderzoekingen cndersteunden de 
<< zwaardere ~ projekten, zoals onderzoek over de studentengezondheidszorg aan 
de R.U.G., de opvang in pediatrische ziekenhuizen, bejaardenproblematiek in 

het Meetjesland en andere. 
Alhoewel de epidemiologische research, de problematiek van de eerste lijnsge-
zondheidszorg en de Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding het hoofdaandeel 
hadden in het onderzoekingswerk van de Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale 
Geneeskunde, werd de tweede richting, - fysiek prestatievermogen en ergono
mische problematiek - niet verwaarloosd. 
Milieustudies in risiko-industrie (metaalnijverheid, viscose industrie), arbeids
pastenstudies in de nijverheid (o.m. in de bouwnijverheid) en het sportgenees
kundig onderzoek werden systematisch verder gezet. 
Wat de dienstverlening betreft, deze ligt op drie terreinen: Arbeidsgeneeskunde, 
Sportgeneeskunde en de Revalidatie van Hartpatiënten. 
Adviezen i.v.m. beroepsziekten, ergonomische postenstudies bij probleemwerk-

C) Weten chappelijke Vereniging voor Vlaamse Hui art en. 
f) Nationaal Onderz.oeksprogramma in de Sociale Weten cbappen. I. Partim: le Lijn gezond-

heidszorg. 
e) Onderzoek naar het operationaliseren en begeleiden van een geregionaliseerde gezond-

beid z.org in samenwerking met de betrokkenen en in aansluiting met bestaande initiatieven. 
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nemers, laboratorium-bepalingen in het kader van de wettelijke verplichtingen op 
het arbeidsgeneeskundig toezicht liggen binnen het eerste dienstverleningsaanbod. 
Individuele evaluatie van sportbeoefenaars (professionele en liefhebbers) en medi
sche begeleiding bij training van sportploegen, groeiden uit tot een vaste routine. 
De meest omvangrijke routine-dienstverlening, in feite ontwikkeld uit de research
richting van de toegepaste fysiologie (onderzoek van het fysiek prestatiever
mogen) is uitgegroeid tot het Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van Hart
lijders. Het was de bedoeling om de gegevens van het in de Dienst verrichte 
wetenschappelijk onderzoek naar het resterend fysiek prestatievermogen bij 
ex-infarctpatiënten tot een zinvolle toepassing aan te wenden, nl. de reïntegratie 
van de ex-infarctpatiënt in de samenleving en o.m. in het voor hem passende 
werkmidden. 
Na enkele jaren te hebben gefunktioneerd binnen de Dienst voor Gezondheidsleer 
en Sociale Geneeskunde als een medisch-sociale eenheid ten dienste van ex
infarctpatiënten, werd deze eenheid erkend door het Rijksfonds voor Sociale 
Reklassering der Minder-Validen onder het gemeenschappelijk bestuur van de 
Professoren R. Pannier, K. Vuylsteek, H. Claessens en A. Evrard. Dit kon pas 
nadat het Rijksfonds ervan werd overtuigd dat revalidatie niet louter toepasselijk 
was op motorisch gehandicapten, een beleidsbeslissing welke werd « ingegeven » 

door de gebundelde aktie van sociaal-geneeskundigen en cardiologen. 
Van heel bijzondere aard was de opdracht door de toenmalige Rektor Prof. J.J. 
Bouckaert toevertrouwd aan de Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Genees
kunde, nl. het organizeren van het doctoraal onderwijs in de geneeskunde aan 
de « Université Nationale du Rwanda ~ (Centraal Afrika). In 1966 werd Prof. 
K. Vuylsteek belast om voor twee promoties Rwandese << assistants médicaux :. 
die een kandidatuursherscholing hadden gekregen aan de Faculté des Sciences 
van de Université du Rwanda, de doctoraatsstudies ter plaatse te organizeren. 
De Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde verzekerde de adminis
tratieve koördinatie van het projekt in België en de fakultaire werking ter plaatse 
door het uitsturen van onderwijzend personeel en wetenschappelijke mejewerkers 
naar Butare. De opdracht kon met sukses voleindigd worden met de promotie 
van de eerste twaalf volwaardige Rwandese artsen in 1968 en 1969. 
De Dienst voor Gezondheidsleer kreeg ook als opdracht de organizatie van de 
tuberkulose-preventie aan onze Rijksuniversiteit, in het kader van de wettelijke 
verplichting terzake. Daar de Dienst betrokken was bij de reorganizatie van de 
landelijke tuberkulosebestrijding en meer bepaald mede verantwoordelijk is voor 
de oprichting en het funktioneren van de Nederlandstalige Sektoriële Koördina
tiekommissies van het Belgisch Nationaal Werk ter Bestrijding der Tuberkulose, 
kon aldus gezorgd worden voor een degelijke koördinatie met deze kommissies. 
Het zal wel overduidelijk zijn dat voor het geheel van de aktiviteiten van de 
Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde - onderwijs, onderzoek 
en dienstverlening - er niet alleen heel wat personeelsleden bij betrokken zijn 
maar tevens meerdere disciplines hun inbreng hebben. 
Waar het diensthoofd op 1 oktober 1961 be chikte over één half-tijdse weten-
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schappelijke medewerker en één half-tijdse amanuensis, bedraagt het personeels
bestand op 1 april 1980 een vijftigtal eenheden, de op research-projekten 
aangestelde medewerkers inbegrepen. De disciplines waartoe zij behoren bieden 
een hele variatie : administratieve medewerkers, technici, ingenieurs, psychologen, 
scheikundigen, sociaal werkers, sociologen, onderwijskundigen, kleuterleidsters en 
artsen. Deze laatste groep is gedifferentieerd in meerdere richtingen binnen de 
Sociale Geneeskunde, nl. Arbeidsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde, Epide
miologie, Jeugdgezondheidszorg, Huisartsgeneeskunde en Sportgeneeskunde. Het 
feit dat de meeste taken - ook voor het onderwijs - multidisciplinair moeten 
worden aangepakt, brengt met zich dat deze uitgebreide groep als één samen
hangend team moet funktioneren, wat dan ook de heel specifieke karakteristieken 
van de Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde verklaart inzake 
de modaliteiten van medezeggenschap, inspraak en beleid. Het impliceert tevens 
de grote vrijheid tot kreativiteit zowel bij het wetenschappelijk personeel als bij 
de niet-universitair gediplomeerden. Dat deze verscheidenheid van aktiviteiten 
tevens een belangrijke en noodzakelijke specialisatie vergde van de wetenschap
pelijke en technische medewerkers ligt voor de hand. 
De nieuw ingeslagen richtingen - totaal nieuw trouwens in de Vlaamse (en ook 
de Franstalige) Universiteiten - vergden intense bijscholing en vervolmaking in 
buitenlandse instituten, waarvoor in het begin enkel Nederland, de Anglo
saksische en de Skandinavische landen in aanm·erking kwamen. Sinds het 
ontplooien van de Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde zijn 
trouwens reeds vijf wetenschappelijke medewerkers «weggepromoveerd », waar
van drie als hoogleraar of docent aan andere Vlaamstalige Universiteiten en één 
docent in de Verenigde Staten, een brain-drain welke moeilijk zal kunnen opge
vangen worden gezien het relatief korte bestaan van de Dienst en het miniem 
aantal van vastbenoemde wetenschappelijke medewerkers binnen de Leerstoel. 
Behalve een explosie qua medewerkers kende de Dienst voor Gezondheidsleer 
en Sociale Geneeskunde ook een ruimtelijke aanpassing. In 1971 verhuisde de 
Dienst van haar oorspronkelijke historische standplaats in het Rommelaere 
Instituut - het stijlvolle « Institut d'Hygiène et de Bactériologie de l'Université 
de Gand », opgericht in 1902 dank zij een privé-schenking aan de Belgische 
Staat - naar de campus van het Akademisch Ziekenhuis. 
Dit betekende niet alleen een verruiming en modernizering van de werkruimten 
- wat niet altijd een verbetering bleek - doch had ook een symbolische bete
kenis : de toenadering van de Sociale Geneeskunde tot de klinische diensten, wat 
uiteindelijk zou moeten resulteren in een harmonieuze samenwerking en een 
optimale integratie van deze twee disciplines van de gezondheidszorg. 
Uitgaande van het princiep dat een optimale wetenschappelijke postgraduaat 
vorming in de Sociale Geneeskunde enkel kan worden aangeboden door het 
inschakelen van de meest bevoegde docenten en experten uit het Vlaamstalig lands
gedeelte, beijverde de Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde zich, 
om, samen met de betrokken departementen uit de K.U. Leuven, dit postgra
duaat interuniversitair te organizeren. 
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Het samenbundelen van de krachten werd mogelijk bij het oprichten van het 
certifikaat en de Licentie in de Verzekeringsgeneeskunde: tijdens het akademiejaar 
1973-1974 werden voor de eerste maal aan de R.U. Gent en de K.U. Leuven 
interuniversitaire lessenreeksen in de Verzekeringsgeneeskunde onderwezen welke 
tot een interuniversitair getuigschrift en Licentie leiden. Sinds een paar jaar werd 
deze interuniversitaire samenwerking uitgebreid tot de U.I. Antwerpen. 
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Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 

Vuylsteek K., Heyerick J.P., Soete F., Maes L., Van Vaerenbergh M. en Everaert J .P. M edi
sch~ kennis, gezondheidsvoorlicltting en -opvoeding. In : Eerstelijnsgezondheidszorg. Program
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Vuylsteek K., Health education: smoking, alcoholism, drugs. R eview of selected programmes 
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Jeugdgezondheidszorg 
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Everaert J.P. en De Muynck G ., Onderzoek naar noden en behoeften aan een studentenarts 
aan de R.U.G. gesteund op een enquête bij de studenten en de registratie door bestaande 
diensten en initiatieven. Intern Rapport Dienst Sociale Geneeskunde, R.U. Gent, 1979, 151 pp. 
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Geneesk. 1979, 123, 703-706. 

Leefmilieu 
Vanhoorne M., Stadslawaai: Een studie van het lawaai in het leefmilieu te M echelen. Belg. 
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beleid. Proefschrift, School voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, K.U. Leuven 1973. 
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Revalidatie 
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Sportgeneeskunde 

Van Ganse W., Versee L. Eylenbosch W. and Vuylsteek K., The electracardiogram of atlzletes. 
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Het « Instituut Rommelaere ,. 

Groepsfoto van de Dienst voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde, anno 1980. 

Van Links naar rechts: P. H eyerick, A. Derese, R. Deene, H. De Vos, W. D'Hoker, G. Van 
Buffel, 1. De Maeseneer, C. Seynnaeve, L. Cock, S. Verbeke, A. Van den Berghe, P. Wille, 
C. Praats, K. Vuylsteek, A. Lampaert, K. De Corel, C. Lippens, G. Mercelis, L. Van Parijs, 
A.M. Depoorter, F. Van Eeckhaute, A. Geldhof, E. De Smet, M. Bultinck, N . De Cock, 
Ch. De Corel, E. Raveel, H. Boudrez, G. Devreeze, R. Moerman, H. Glorieus, N. Ley tens, 
H. Louage en P. Martens. N iet op de foto: A. De Landtsheer, 1. De Paepe, L. Maes, R. Van 
Den Broecke, M. Vanhoome en I. Verheyden . 
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Proefschriften in de dienst gemaakt 

Aggregaat Hoger Onderwijs: A. Mebeus, R. Pannier, R. Beckers, G. De Backer. 
Licentie Ziekenhuiswetenschappen: M. Fiers, M. Evers. 
Licentie Arbeidsgeneeskunde: Th. Van Peteghem, M. Vanhoorne. 
Licentie Sportgeneeskunde: D. Van Rijckegem. 

Assistenten die bet diploma van geneesheer-hygiënist behaalden 

J. Stevens, C. De Sweemer, W. Van Ganse, W. Eylenboscb, M. Vanboorne, A.M. Depoorter, 
A. Meheus, M. De Meyere, L. Mercelis, J. Glazemakers, E. Vaerewijck, J.P. Everaert, F. Meire, 

Chr. De Mild. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

K. Vuylsteek, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1961) 

Wetenschappelijk Personeel Staatskader 

M. Vanboorne e.a. assistent (1967) 
A.M. Depoorter, e.a. assistente ( 1968) 
A. Geldbof, assistente (1977) 
C. Praats, assistente (1978) 
A. De Landt beer, assistent (1979) 

Wetenschappelijk Personeel Patrimonium 

L. Mercelis, a sistente (1973) 
J.P. Everaert, assistent (1975) 

Kontraktueel verbonden Wetenschappelijk Personeel 

H. Boudrez, verbonden aan het Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van Hartpatiënten (1976) 
L. Maes (1975) 
P. Heyerick (1975) 
J. De Mae en eer (1978) 
alle drie verbonden aan het Nationaal Onderzoeksprogramma in de Sociale Wetenschappen 11 
partiro : eerstelijnsgezondheidszorg 
C. Seynnaeve verbonden aan het F.G.W.O.-projekt Voedingsgewoonten en chronische aan
doeningen in België (1980) 
A. Lampaert, verbonden aan het F .G.W.O.-projekt Regionalisering van de gezondheidszorg in 
bet Meetje land (1980) 

Gewetensbezwaarde Wetenschappelijk Personeel 

A. Derese, verbonden aan het Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van Hartlijders (1979) 

GEWEZEN VASTBENOEMD W.P. 

W. Van Gan e (1964-1973) 
W. Eylenbo eh (1966-1974) gewoon boogleraar aan de U.I.A. 
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IDSTORIEK VAN HET 
CENTRUM VOOR HUISARTSOPLEIDING 

Dr. R. HACHE 

De groei van het Centrum voor Huisartsopleiding aan de R.U.G. kan worden 
vergeleken met de groei naar de volwassenheid. Deze loopt namelijk over 
verschillende fazen, kent tal van kinderziekten, doorworstelt ernstige krisis
periodes, is een zoeken naar eigen identiteit en heeft een streefdoel voor ogen dat 
nooit ten volle kan worden bereikt maar daarom niet minder gee tdriftig wordt 
nagestreefd. 
De konceptie van de specifieke huisartsopleiding aan de R.U.G. had plaats in 
de lentemaand mei 1968 tijdens het dekanaat van Prof. C. Hooft en onder impul 
van Prof. K. Vuylsteek (Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde). Onder 
invloed van wat er zich te velde reeds geruime tijd ontwikkelde, hoofdzakelijk in 
de kringen van de W.V.V.H., en reeds een emanatie kende aan de Medische 
Fakulteit van de K.U.L. , kwam inderdaad een << Stelsel voor Huisartsopleiding » 
tot stand waarbij een optie werd genomen tot valorizatie van het huisartsenberoep 
door de huisarts aktief te betrekken bij de universitaire opleiding. Dit werd 
gekonkretiseerd door de mogelijkheid te scheppen voor de 4e doctoraatsstudenten 
om één maand stage te lopen bij een huisarts. egen huisartsen-kandidaat
stageleiders beantwoordden de oproep zodat kon worden gestart bij het stage
jaar 1968-1969 en het embryonair leven een aanvang nam. 
Het initiatief bleek een sukses zodat de vraag vanwege de studenten weldra het 
aanbod overtrof ! Op 19 februari 1969 vond in de Dienst voor Hygiëne en 
Sociale Geneeskunde een eerste seminarie plaats met Prof. K. Vuylsteek als 
moderator waarbij de praktijkvoering aan bod kwam en solo- en groep praktijk 
aan elkaar werden getoetst. Het akademiejaar 1969-1970 werd gekenmerkt door 
een nijpend tekort aan stageleiders gezien meer en meer studenten opteerden 
voor deze vrije stage. De werving van nieuwe stageleiders verliep echter moei
zaam maar toch werd de getalsterkte op 21 gebracht. Het akademiejaar 1970-
1971 toonde een toenemend entoesiasme vanwege de studenten hetgeen terug 
te vinden is in een uitgebreid evaluatiever lag d.d. 1 juli 1971 terwijl in decem
ber 1970 een eerste vrije leergang voor 2e en 3e doctoraat plaatsvond met een 
beperkte cyclus over enkele algemene aspekten van de huisartsgeneeskunde en 
met medewerking van enkele huisartsen. Bij de aanvang van het tagejaar 1971-
1972 bleef het korps der stageleiders echter beperkt tot 24. 
Ondertussen werd onder het dekanaat van Prof. R. Defoort binnen de Fakulteit 
een « Fakultaire Kommissie voor Huisartsgeneeskunde :) opgericht en in de 
schoot van het V.G.K. een « Studiekommissie voor Huisartsgeneeskunde :. . 
In samenwerking hiermee werd een summiere vorm van hui artsenopleiding 
geprogrammeerd voor bet akademiejaar 1971-1972. aast de reed geïntegreerde 
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huisartsenstage werd er voorzien in een vrije leergang over Huisartsgeneeskunde 
in de vorm van vier seminaria, toegankelijk voor het 3e doctoraat en de kandi
daten-huisartsen van het 4e doctoraat. Betekenis van de huisarts, praktijkvoering, 
urgenties, laboratorium en psychosomatiek zouden worden behandeld door de 
huisartsen L. De Lille, M. Seuntjens, P. Vander Vekens en F. Van Leuven. Deze 
seminaria vonden plaats in de periode november 1971-januari 1972. Tevens werd 
een Home Care projekt op stapel gezet voor 12 studenten van het 4e doctoraat 
in samenwerking met de klinische diensten en huisartsen uit de periferie. Dit 
initiatief zou echter reeds in april 1972 een roemloze dood sterven. Ook werd 
geopteerd voor een teoretische specifieke bijscholing tijdens het 4e doctoraat en 
werd de idee geopperd om vier huisartsen part-time aan de Fakulteit te verbinden 
ten einde tot een stabiele struktuur te komen voor de opleiding in de Huisarts
geneeskunde. 
Een dreigende abortus kwam zich echter aanmelden ! Op 24 februari 1972 
kwamen de huisartsen-stageleiders bijeen ter evaluatie van de voorbije aktivitei
ten. Gezien de eerder negatieve ervaringen, meer speciaal het gebrek aan aktieve 
participatie en logistieke steun vanwege de Fakulteit, zien de huisartsen-stage
leiders zich verplicht « af te zien van het met zich nemen van studenten van de 
Fakulteit Geneeskunde van de Gentse Universiteit en van de daarmee gepaard 
gaande aktiviteiten :. . Op 2 maart 1972 brengen de studenten van hun kant een 
eerder negatieve evaluatie van de geboden informatie tijdens de voorbije semi
naria. Voor het akademiejaar 1972-1973 wordt dus, afgezien van verdere 
huisartsenstage, dit tot groot ongenoegen van de studenten. Wel wordt een 
projekt tot verdere samenwerking voorgesteld waarvan de konkrete uitwerking 
zou moeten geschieden in een drieledige kommissie, paritair samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de huisartsen-stageleiders, Fakulteitsprofessoren en stu
denten in de geneeskunde. Op 21 maart 1972 verklaart de Fakulteit zich hier
mede in principe akkoord en op 6 april 1972 worden de afgevaardigden aangeduid 
van de huisartsen-stageleiders (de Dokters L. De Lille, M. De Meyere, R. Haché, 
E. Pruyt, M. Seuntjens, G. Temmerman en P. Vander Vekens) en van de professo
ren (de Professoren F. Barbier, H. Claessens, G. Verdonk, A. Vermeulen en 
K. Vuylsteek). Een dertiental stageleiders laten hierop hun voorstellen en verwach
tingen geworden waaruit in mei 1972 een overkoepelend voorstel tot onderhandelen 
wordt opgemaakt. Hierin wordt de oprichting van een Autonoom Huisartsen
instituut geponeerd, bestaande uit een stuurgroep van huisartsen, huisartsen
stageleiders en een advizerende kommissie van professoren en studenten. Als 
taken van dit Instituut worden gepreciseerd : stages, onderwijs, bij- en nascholing 
en research. Als tegenprestatie vanwege de Fakulteit worden materiële, finan
ciële en logistieke steun gevraagd. Huisartsen zouden tevens als konsulent aan 
de klinische diensten worden gehecht. 
Na deze geforceerde rust komt dan de blijde geboorte! Bovengenoemd voorstel 
werd door de fakultaire kommissie overwogen en op 14 november 1972 besliste 
de Fakulteit een « Stagecentrum voor Huisartsgeneeskunde » officieel te maken 
met volgend viervoudig doel : 
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(1) stage organizeren bij huisartsen voor de 4e doctoraatsstudenten ; 
(2) seminaria inrichten voor toekomstige huisartsen; 
(3) eventueel bijscholing verzorgen voor gevestigde huisartsen; 
(4) wetenschappelijk onderzoek inzake huisartsgeneeskunde promoveren. 
De opdracht van dit Centrum, alle kliniekprofessoren en alle huisartsen-stage
leiders omvattend, werd als volgt omschreven: «In de stageperiode 4e doctoraat 
wordt, net zoals voorzien is voor de studenten die praktijkbeoefening beogen in 
de ontwikkelingslanden, de gelegenheid geboden tot maanden bijscholing in de 
huisartsgeneeskunde en zulks voor die studenten die opteren voor huisartsen
praktijk». De fakultaire kommissie besliste hierop een periode van 5 maanden 
specifieke opleiding te voorzien, waarvan een maand stage bij een huisarts, drie 
maanden stage in perifere poliklinieken (kleine chirurgie, dermatologie, O.R.L., 
neurologie en gynekologie), terug een maand stage bij een huisarts (al of niet 
dezelfde) en seminaria waarin zowel teorie als praktijk zouden worden ingelast. 
In februari 1973 begon de moeizame rekrutering van de stageleiders voor 
het stagejaar 1973-1974, waarbij 38 huisartsen de oproep beantwoordden, 
en verklaarde de Fakulteitsraad zich akkoord met de start van een « Piloot
jaar» voor het Stagecentrum met ingang van 1 juli 1973. Dit werd bedoeld 
als supplementaire proefperiode om een definitieve struktuur voor te bereiden. 
Vier huisartsen werden bereid gevonden zich in te zetten voor deze nieuwe 
proef, namelijk de Dokters R. De Clercq, R. Haché, M. Seuntjens en P. Vander 
Vekens zodat op 24 mei 1973 de startvergadering van het Stagecentrum kon 
plaatsvinden in aanwezigheid van de dekaan Prof. G. Verdonk, Prof. K. Vuyl
steek en 23 stageleiders. Hierbij werden doel en werking van het Centrum voor
gesteld, werd de rol van de huisarts bij de opleiding belicht en werd de praktische 
realisatie van de huisartsenstage besproken. De oproep tot uitbreiding van de 
« stuurgroep » werd spontaan beantwoord door drie andere stageleiders van het 
eerste uur, namelijk de Dokters N. Deaulmerie, E. Pruyt en J. Van de Weerd. 
Met deze struktuur stak de stuurgroep van wal en werd, in samenwerking met 
de studenten, het stagejaar 1973-197 4 grondig voorbereid. Er werden expliciete 
aanbevelingen voor de stagiairs opgesteld en als een gedragskode voorgelegd 
tijdens een informatievergadering op 9 augustus 1973. Op 26 augustus 1973 
trad een ge huisartsen-stageleider, Dokter L. Schockaert, tot de stuurgroep toe 
en werd een welomlijnde taakverdeling doorgevoerd met volgende sekties : 
koördinatie, sekretariaat, begroting en juridische problemen, betrekkingen met 
de Fakulteit, betrekkingen met de stageleiders, werving van nieuwe stageleiders, 
betrekkingen met de studenten en het inrichten van seminaria. 
De evaluatie van de stagiair door de stageleider werd vastgelegd in de volgende 
punten: (1) individuele humane eigenschappen, (2) sociaal engagement, (3) inte
grale gerichtheid, (4) deontologische instelling, (5) teoretische kennis (6) prak
tische vaardigheid, (7) motivatie tot huisartsgeneeskunde, (8} stageverslag. 
Als selektiecriteria voor de stageleiders werden weerhouden: (1) tien jaar 
praktijkvoering als minimum, (2) deontologische integriteit, (3) integrale gericht-

101 



beid, (4) volwaardige full-time praktijkvoering, (5) beoefening van kontinue 
nascholing. 
Een grondige morbiditeitsregistratie werd uitgewerkt met de daadwerkelijke 
hulp van Dr. J. Leenknegt, toenmalig assistent bij de Dienst voor Hygiëne en 
Sociale Geneeskunde, en als stagewerk aan de studenten opgelegd. 
Tevens werden seminaria, in kleine groepen, voor de 4e doctoraalsstudenten 
geprogrammeerd waarin volgende topics werden behandeld : praktische deonto
logie, praktijkvoering en medisch dossier, begeleiding van kronisch zieken, 
specifieke morbiditeit in de huisartspraktijk. 
De geplande aanhechting van huisartsen als konsulent bij een aantal klinische 
diensten van het A.Z. kon om allerlei redenen niet worden gerealizeerd. De 
bezoldiging van de leden van de stuurgroep zou door het dekanaatsbudget 
worden gedragen. Er werd echter nog steeds vruchteloos uitgekeken naar een 
lokaal voor de stuurgroep en van enige administratieve hulp was zeker geen 

sprake! 
In oktober 1973 nam Dr. J. Van de Weerd ontslag als lid van de stuurgroep. 
Hij werd in december 1973 opgevolgd door Dr. S. Van de Sijpe. 
In de loop der volgende maanden werden drukke voorbereidende besprekingen 
gevoerd en verschillende projekten uitgewerkt tot het bereiken van een ge
ïnstitutionaliseerd « Centrum voor Huisartsopleiding ». Een definitief projekt 
werd op 15 mei 1974 besproken door de fakultaire kommissie, op 5 juni door 
de Fakulteitsraad en op 12 juli door de Raad van Beheer van de R.U.G., doch 
er komt geen beslissing. Op 4 juli 197 4 had voor de eerste maal een afscheids
vergadering plaats met stuurgroep, stageleiders en stagiairs van het verlopen jaar 
met de bedoeling het sociale aspekt van de stage te evalueren. 
Ook in diezelfde maand juli 197 4 worden de huisartsen van de stuurgroep 
voor het eerst officieel uitgenodigd door de dekaan op de plechtige proklamatie 
van de nieuwe promotie en er ook officieel verwelkomd. 
En uiteindelijk, op 19 september 197 4, werd het kind boven de doopvont ge
houden in de fakulteitsraadszaal met de officiële installatie van het Centrum 
voor Huisartsopleiding door de leden van de Fakulteit in aanwezigheid van 
Prof. A. Devreker, rektor van de R.U.G. Op 18 oktober 1974 volgt dan de 
beslissing door de Raad van Beheer van de R.U.G. tot de statutaire oprichting 
van het Centrum. 
Dit besluit kan als volgt worden samengevat: 

(1) Aan de Fakulteit der Geneeskunde van de R.U.G. wordt een « Centrum 
voor Huisartsopleiding ~ opgericht met als doel , buiten het kader der 
akademische programma's : organizeren van huisartsenstage voor de studen
ten van het 4e doctoraat, inrichten van seminaria in verband met huisartsen
geneeskunde voor de studenten van 1 e, 2e en 3e doctoraat, verzorgen van 
bij- en nascholing voor gevestigde huisartsen, bevorderen van wetenschappe
lijk onderzoek in verband met huisartsgeneeskunde uitwisselen van infor
matie in verband met huisartsgeneeskunde zowel op gebied van onderwijs 
als van praktijk. 
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(2) Het kan zich tevens richten tot studenten en oud-studenten van andere 
universiteiten. 

(3) Het kan stagegetuigschriften uitreiken. 

( 4) De algemene leiding berust bij de Fakulteitsraad, beslissingen met finan
ciële weerslag dienen echter door de Raad van Beheer te worden goed
gekeurd. 

(5) De dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door een bestuursraad samengesteld 
uit : ten hoogste 8 professoren, 8 huisartsen en 4 vertegenwoordigers van de 
studenten 4e doctoraat. 

(6) De taken van de bestuursraad : opstellen van een reglement van inwendige 
orde, vormen van een stuurgroep van huisartsen, leden van de bestuurs
raad, bepalen van de selektievoorwaarden der kandidaten-stagiairs, bepalen 
van de selektievoorwaarden der kandidaten-stageleiders. 

(7) Alle honoraria en vergoedingen die aan de medewerkers van het Centrum 
zouden worden toegekend dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de 
Beheerraad voorgelegd. 

(8) Alle administratieve onkosten en andere uitgaven vallen volledig ten laste 
van de Fakulteit. Zij zullen aangerekend worden op het krediet van de 
Fakulteit. 

(9) De Fakulteitsraad maakt jaarlijks een verslag op over de werking van het 
Centrum gedurende het verlopen akademiejaar, over te maken aan de 
Beheerraad. 

(10) De Rektor wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Wat waren nu de realizaties? 

(1) De Bestuursraad werd samengesteld uit: 

6 Professoren: F. Barbier, H. Claessens, I. Leusen, G. Verdonk A. Verroeuien 
en K. Vuylsteek. 
8 huisartsen-stuurgroepleden: N. Deaulmerie, R. De Clercq, R. Haché, E. Pruyt, 
L. Schockaert, M. Seuntjens, P. Vander Vekens en S. Van de Sijpe. 
4 studenten, afgevaardigden van het 4e doctoraat. 
Deze raad kwam maandelijks bijeen in een lokaal binnen de muren van de 
Psychiatrische Kliniek dat ons welwillend ter beschikking werd gesteld door 
Prof. E. Verbeek. Het was pas in 1979, onder het dekanaat van Prof. A . De 
Schaepdryver, dat het definitieve lokaal op het gelijkvloers van Blok A werd 
toegewezen. 
Het was in het kader van deze raad dat de stuurgroep op 4 juli 1976 een ge
detailleerd voorstel tot specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde formuleerde 
t.a.v. de Fakulteit. Dit dokument werd toegevoegd aan het dossier van de Kom
missie Curriculumhervorming. 
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(2) Organizatie van huisartsenstage 

A. Stageleiders 
De rekrutering geschiedde na rondschrijven en door persoonlijke kontakten zowel 
van de stuurgroepleden als van de studenten. Bovenvermelde selektiecriteria 
werden zo goed als mogelijk toegepast, doch bleken in de werkelijkheid niet altijd 
realizeerbaar. Spijts het gebrek aan enigerlei vergoeding van welke aard ook 
kende het aantal stageleiders een gestadige groei: van 71 in 1974-1975 tot een 
honderdtal in 1979-1980. Bij de aanvang van ieder stagejaar hield de stuur
groep een kontaktdag met stageleiders en stagiairs waarop doelstellingen van de 
stage, verwachtingen van beide partijen en evaluatie werden besproken. In sep
tember 197 6 werd een terugkomdag voor alle stageleiders georganizeerd in 
samenwerking met de Fakulteit, doch bij gebrek aan interesse vanwege de stage
leiders werd dit initiatief niet herhaald. 

B. Stagiairs 

Er werd voorzien in 1 maand stage bij een huisarts voor alle studenten van het 
4e doctoraat, onafhankelijk van hun verdere praktijkopties. Voor toekomstige 
huisartsen kon evenwel een tweede maand worden vooropgesteld. Ook het 
aantal stagiairs kende een voortdurende groei: van 90 in 1974-1975 tot een 
honderdvijftig in 1979-1980. Op bovenvermelde kontaktvergadering bij de aan
vang van het stagejaar werd hen gewezen op de doelstellingen van de huisartsen
stage, hun verplichtingen en verwachtingen en de specifieke interakties met het 
gezin van de stageleider. Na afloop van de stage werden zij aan een interview 
onderworpen door één der stuurgroepleden waarbij de verlopen stage werd ge
evalueerd. Het afleveren van een schriftelijk stageverslag werd slechts een twee
tal jaar volgehouden. Ten slotte werden zij bij het einde van het stagejaar samen 
met de stageleiders uitgenodigd op een afscheidsmaal waar zij als nieuwe kollega's 
werden verwelkomd. 

(3) Seminaria voor 1 e, 2 en 3e doctoraat 

Zoals statutair voorzien ging het om vrije lessen, van anderhalf tot twee uur, 
gegeven door de 8 stuurgroepleden buiten de normale lesuren en waarin speci
fieke topics uit de huisartsgeneeskunde werden behandeld. Hieraan was dus geen 
examen gekoppeld en er werd evenmin een getuigschrift afgeleverd. Tevens 
werden geen didaktische hulpmiddelen door de Fakulteit ter beschikking gesteld. 
Wel volgden enkele huisartsen van de stuurgroep een vrije kursus in didaktiek 
aan de U.I.A. bij Prof. A. Vermande!, doch een voortzetting van dit initiatief 
binnen de R .U.G., in samenwerking met het seminarie voor didaktiek van Prof. 
A. De Block, bleek niet mogelijk. 

Volgende seminaria werden jaarlijks gerealizeerd : 

1 e doctoraat : Inleiding tot de huisartsgeneeskunde : 
1. Eigenheid, taak en funktie van de huisarts 
2. Relatie huisarts-patiënt 
3. Samenwerkingsvormen binnen en buiten de eerste lijn. 
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2 e doctoraat : Kasuïstiek van de huisartsgeneeskunde : 

1. Preventie 
2. Technische verstrekkingen : labo - kleine heelkunde 
3. Levensbedreigende patologie 
4. Kronische zieke, geriatrie, stervensbegeleiding 
5. Psychosomatiek 
6. Gezinsproblematiek 
7. Psychosociale problematiek. 

3e doctoraat: Praktijk van de huisartsgeneeskunde (voor kleine groepen) : 

1. Praktische deontologie 
2. Administratie 
3. Sociale wetgeving 
4. Strukturatie van geestelijke en maatschappelijke gezondsheicts

zorg 
5. Prak ti jkvoering. 

Al deze seminaria werden met de financiële steun van de farmaceutische industrie 
in kursusvorm uitgegeven. 
De regelmatige aanwezigheid vanwege de studenten bedroeg vóór 1976 25 à 30% 
en vanaf 1976-1977 75 à 80 %. Deze toename was hoofdzakelijk te danken aan 
de eerder twijfelachtige motivatie die uitging van de ondertussen opgedrongen 
kredieturen. 
Naast deze seminaria werden opties genomen op het inrichten van case
clinics in samenwerking met enkele daartoe bereid gevonden professoren, op het 
doorvoeren van konsulentschappen, op het inrichten van een vrije kursus gespreks
techniek, doch om allerlei redenen kon dit nooit echt worden gerealizeerd. Een 
integratie van het Centrum voor Huisartsopleiding in het vernieuwde curriculum 
werd echter wel in het vooruitzicht gesteld, waardoor betere organizatie en 
strukturatie in de nabije toekomst mogelijk zouden worden. 
Wat betreft de ondertussen ingevoerde specifieke bijscholing in de Huisarts
geneeskunde voor die studenten van het 4e doctoraat die opteerden voor huis
arts, bleef de rol van de stuurgroepleden zeer beperkt. Enkelen werden aan
gezocht om zeer sporadisch deel te nemen aan de daartoe ingerichte «blok
kursussen » tijdens de akademiejaren 1978-1979 en 1979-1980. 

(4) Verzorgen van bij- en nascholing voor gevestigde huisartsen 

Ook hier bleef de rol van de stuurgroepleden zeer beperkt. Eén vertegenwoordiger 
van de stuurgroep was opgenomen in het bestuur van de Alumnivereniging met 
advizerende bevoegdheid ten aanzien van de lessen in het kader van deze bij
en nascholing. Zijn funktie bleek in de praktijk hoofdzakelijk op papier te 
bestaan en was in de realiteit eerder miniem. Gedurende een tweetal cycli gingen 
een drietal andere stuurgroepleden met de lesgevers van verscheidene klinische 
diensten vooraf de onderwerpen op hun huisartsgerichtheid bespreken, hetgeen 
voor alle betrokkenen positief uitviel. 
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(5) Wetenschappelijk onderzoek 

De groots opgezette morbiditeitsregistratie tijdens de huisartsenstage kon nooit 
volledig worden verwerkt wegens een nijpend gebrek aan enige administratieve 
infrastruktuur. Daardoor ook konden een paar andere projekten, waaronder 
testing van nieuwe medikaties op hun bruikbaarheid door de huisarts en kritische 
evaluatie van het geneesmiddelenvoorschrift, nooit worden gerealizeerd. 

( 6) Uitwisselen van informatie. 

Dit geschiedde hoofdzakelijk langs één. van de stuurgroepleden om die intensief 
betrokken was bij de aktiviteiten van het << Huisartsenopleiding Interuniversitair 
Overlegorgaan», waaruit ten slotte in september 1978 het lijvige werk «Opleiden 
tot Huisarts » is gesproten. Binnen de eigen Fakulteit kon op dit terrein echter 
niets betekenisvals worden gerealizeerd. 
Vanuit deze moeizame ontwikkelingsfaze die gekenmerkt werd door banale 
kinderziekten, door tal van kastratieangsten en door een pubertaire identiteits
krisis, voelen de huisartsen van de stuurgroep zich door de opeenvolgende en 
wisselende ervaringen verrijkt en menen dan ook hun eigen identiteit in dit ver
band en daarmee ook deze van het Centrum voor Huisartsopleiding te hebben 
gevonden. Bij het vakant verklaren van een full-time leeropdracht in de Huis
artsgeneeskunde aan onze Fakulteit begin 1980 onder het dekanaat van Prof. 
A. De Schaepdryver, hebben zij dan ook gemeend aan hun oorspronkelijke en 
meest essentiële optie als huisarts, namelijk de patiëntenzorg in eigen praktijk 
binnen de eerste lijn, niet te kunnen verzaken. Dit sluit echter eventueel verdere 
deelname aan de opleiding geenszins uit. 
Als koördinator van de voormalige stuurgroep wens ik dan ook te beklemtonen 
dat de huisartsen van deze stuurgroep in de persoon van de nieuwe docent Huis
artsgeneeskunde, met ingang van 1 oktober 1980, Prof. R. De Smet, de ver
werkelijking zien van hun eigen streven naar een definitieve en autonome struktuur 
van de huisartsopleiding binnen de R.U.G. Zij wensen hun vriend en kollega van 
harte sukses bij de verdere uitbouw naar de volwassenheid toe van dit Centrum 
voor Huisartsopleiding dat hen zo nauw aan het hart ligt en waarvoor zij zich met 
alle beschikbare krachten en entoesiasme hebben ingezet. 
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fiSTORlEK 
VAN HET AKADEMISCH ZIEKENHUIS 

VAN DE R.U.G. 

Dr. G. V ANDEPUTIE Ere-Direkteur-Geneesheer van het A.Z. Gent 
(Direkteur-Geneesheer 19 57 -1979) 

HET BEGIN 

Na de vervlaamsing van de R.U.G. in 1930 heeft de Fakulteit der Geneeskunde 
niet lang gewacht om de nodige initiatieven te nemen om een eigen Akademisch 
Ziekenhuis te bekomen, los van de Commissie van Openbare Onderstand en van 
« De Bi jloke ». 

Reeds in augustus 1932 verschijnt een eerste algemeen verslag van de studie
kommissie voor het Akademisch Ziekenhuis, opgericht door de Fakulteit in haar 
zitting van 18 juni 1930 en waarvan deel uitmaken de Professoren 0. Rubbrecht, 
F. Daels, Fr. De Beule, H. de Stella en J.N. Cloquet als bouwmeester. 

Deze kommissie beklaagt zich over de beschamende toestand van het hoger klinisch 
onderwijs te Gent en geeft hiervoor als oorzaken : 

(1) het dualisme in het bestuur; de ziekenbedden toegewezen aan de Universiteit 
bevinden zich in de lokalen van het Hospitaal « De BijJoke ». Dit staat onder 
het bestuur der Burgerlijke Godshuizen, zoals het huidige O.C.M.W. toen 
genoemd werd ; 

(2) het gescheiden zijn van de hospitalisatieafdelingen en de poliklinieken, waarin 
zich ook de universitaire operatiezalen bevinden ; 

(3) het te klein aantal universitaire bedden ; 

(4) de verplichting opgelegd aan de universitaire Diensten elk jaar tijdens de drie 
vakantiemaanden volledig te sluiten ; 

(5) de verouderde uitrusting en struktuur van «De BijJoke » en de onmogelijkheid 
om doelmatig gericht wetenschappelijk klinisch werk te verrichten. 

De wettelijke verordeningen van 21 mei 1929 welke aan de Fakulteiten der Genees
kunde de verplichting oplegden in de toekomst stages in te richten voor de studen
ten van het 4e doctoraat, plaatsten de Fakulteit meteen in de volkomen onmoge
lijkheid aan deze W':!ttelijke verplichtingen te voldoen. 

Door de studiekommissie worden de grote lijnen voor de bouw van het toekomstig 
Akademisch Ziekenhuis vastgelegd, zijnde : 

- een kompromis tussen paviljoensysteem en bloksysteem ; 

- een afzonderlijk gebouw voor technische diensten, wasserij en keuken ; 

- het groeperen van de poliklinieken ; 

het samenbrengen van alle hospitalisatieafdelingen waar de patiënten niet meer 
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zullen verblijven in grote gemeenschappelijke zalen, maar in kamers voor één, 

twee en zes bedden ; 

- een afzonderlijk Kinderziekenhuis ; 

- een centrale dierenstal ; 
- een Farmaceutisch Instituut geïntegreerd in het Ziekenhuis. 

Op 9 november 1933 heeft een historische vergadering plaats bij Minister Lippens, 
toenmalig Minister van Onderwijs, waaraan deelnemen voor de Universiteit: de 
Professoren F. Daels, Fr. De Beule, H. de Stella, J. Vernieuwe en N. Vlaeyen, 
voor de Commissie van Openbare Onderstand : de heren Baertsoen, De Waele, 

Rogiest, Steyaert en V erlez. 
Het onderwerp van deze vergadering is het Akademisch Ziekenhuis. De Fakulteit 
wil een nieuw ziekenhuis, de C.O.O. integendeel stelt voor «De BijJoke » geleide

lijk te moderniseren. 
Reeds bij het begin van de vergadering doet de Minister opmerken dat een nieuw 
ziekenhuis moeilijk zal te bekomen zijn, daar «in de huidige toestand van de 
schatkist er geen kans is op slagen en indien hij nu in éénmaal een krediet zou 
vragen van 50 miljoen dit zeker zou geweigerd worden». 
Dit tekort aan geld is het leidmotief dat steeds de verdere afwerking en de 
uitrusting van het Akademisch Ziekenhuis zal begeleiden, zelfs tot op de huidige 

dag. 
Volgens de Minister moet het Akademisch Ziekenbuis in de stad gelegen zijn. 
« De Bijloke » is hiervoor uitstekend geschikt. De verplaatsing naar een excentrisch 
gelegen Akademisch Ziekenhuis zal volgens Minister Lippens vele patiënten 
afschrikken. Verdere samenwerking tussen Universiteit en C.O.O. blijft nood-

zakelijk. 
Deze laatste staat in voor de hospitalisatiekosten welke op dat ogenblik ongeveer 
B.F. 20 pér dag en per patiënt bedragen. 
In het universitair ziekenhuis echter worden de onderhoudskosten per dag en per 
patiënt geschat op ongeveer B.F. 63. 
Wie zal het verschil bijpassen ? 
Als besluit van de vergadering verzoekt de heer Minister de heer Baertsoen, Voor
zitter van de C.O.O., de leden van deze laatste en de professoren terug samen te 
roepen om na te gaan of het mogelijk is het Akademisch Ziekenhuis onder te 
brengen in «De BijJoke », mits aanpassingen. 
Te Gent wordt verder onderhandeld. Na verschillende voorstellen en tussen
komsten van allerlei organismen en personaliteiten wordt ten slotte geopteerd 
voor het oprichten van een nieuw Akademisch Ziekenhuis langs de De Pintela~. 
Het bouwen vangt aan in 1937 en volgens het tijdschema, opgemaakt in sep
tember 1936, zouden de werken, begonnen in juli 1937, voltooid zijn in juni 1940. 
Optimist was men in ieder geval ! 
Het opmaken van de plannen wordt toevertrouwd aan het C.A.V.A.Z. (Comité 
Architekten Voor Akademisch Ziekenhuis). 
In maart 1937 wijst Prof. F. Daels de Beheerder-Inspekteur Prof. A. Schoep met 
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nadruk op de noodzakelijkheid om de direkteur-geneesheer bij hoogdringendheid 
te benoemen. Deze laatste moet immers bouw en planning van het Akademisch 
Ziekenhuis vanaf het begin kunnen volgen. De direkteur-geneesheer zal ten slotte 
benoemd worden in 1960 ! 
Ondanks het feit dat de bouw van het Akademisch Ziekenhuis tamelijk vlug 
vooruitgaat, ontmoet men toch nog tegenstand vanwege de privaat-klinieken en 
hun dokters die de konkurrentie van het Akademisch Ziekenhuis vrezen. 
Op 5 mei 1939 o.a. verschijnt in << La Libre Belgique » een artikel << Les gaspil
lages continuent », waaruit wij citeren: 
«On nous signalait l'autre jour qu'une propagande insolite est faite en faveur de 
la construction à Gand d'un höpital universitaire. On nous fait observer que Ie 
nombre de cliniques privées augmeute sans cesse tandis que Ie nombre de malades 
de l'actuel höpital de "La Biloque" diminue d'année en année. Dès lors pourquoi 
vouloir construire un batiment colassai dont Ie coût sera si élevé que la population 
en serait scandalisée. On se trouve devant un projet mégalomane et on se demande 
si le moment est bien choisi de consacrer des dizaines de millions à une institution 
dont la nécessité est fort contestable et l'avenir particulièrement problématique » . 

De studie van de inrichting en de uitrusting van het geplande Akademisch Zieken
huis wordt toevertrouwd aan Dr. W. Tamm die met het C.A.V.A.Z. samenwerkt. 
In 1939 maakt Dr. W. Tamm ook reeds een projekt van statuut voor het 
Akademisch Ziekenhuis op. Hij stelt voor het Akademisch Ziekenhuis uit te 
baten onder de vorm van een <<Stichting~ welke volkomen autonoom zou wer
ken onder leiding van een Raad van Beheer waarvan de leden zouden benoemd 
worden bij Koninklijk Besluit en waarin zouden zetelen : 

a) van rechtswege uit hoofde van hun ambt : 

- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen (Voorzitter), 
- de Burgemeester van de Stad Gent, 
- de Rektor en de Pro-Rektor van de R.U.G., 
- de Dekaan en de Pro-Dekaan van de Fakulteit der Geneeskunde, 
- de Dekanen der andere Fakulteiten, 

de hoogleraren in de klinische vakken en daarbij de hoogleraren in de 
patologische anatomie, de hygiëne, de bakteriologie en de sociale genees
kunde, 

- de Beheerder-Inspekteur van de R.U.G., tevens vertegenwoordiger van de 
Minister; 

b) voorgedragen na overleg met de Minister van Openbaar Onderwijs: 

een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid, 
een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën, 
een vertegenwoordiger van het Ministerie van Openbare Werken, 
een vertegenwoordiger van het Ministerie van Arbeid ; 

c) voorgedragen door de Minister van Openbaar Onderwijs : 

- een lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Geneeskunde, 
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- een lid van de C.O.O. van Gent, 
vier leden van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, 

- een bestuurslid van het Vlaams Geneesherenverbond, 
- vier vertegenwoordigers der ziekenfondsen. 

In totaal 43 personen. Efficiënte en snelle beleidsbeslissingen zijn hier zeker te 
verwachten ! Het dagelijks beheer zou worden uitgeoefend door twee gevolmach
tigde kommissies : een beheerskommissie en een medische kommissie en door de 
direkteur-geneesheer. De oorlog 1940-1945 zal echter alle mooie plannen in de 
war sturen en de werken na korte tijd doen stilvallen bij gebrek aan materialen. 
Alleen staalskelet, betonvloeren en buitengevels zijn uitgevoerd. 

Met het einde van de oorlog hernemen de werken slechts moeizaam. Op 
8 november 1947 komt een klaagbrief aan bij de Univers-iteit vanwege het 
C.A.V.A.Z. waaruit wij het volgende aanhalen: 

«Les membres de C.A.V.A.Z. constatent: 

a) qu'ils travaillent pour un elient-maître de l'ouvrage-fantöme ; en effet depuis 
six ans jamais personne leur a dit ce qu'ils devraient faire. Si quelque chose 
a été réalisé c'est sur la seule initiative des architectes ; 

b) que l'Université n'a plus rien à dire, même dans Ie programme des travau x, les 
Travaux Publies ont tout à dire; 

c) qu'il n'y a personne à Gand pour prendre une décision dans des questions 
urgentes qui se posent fréquemment au cours de l'exécution des travaux d une 
telle importance ; 

d) que les crédits inscrits au budget pour un exercice donné fondent comme 
neige au cours de eet exercice ; 

e) ce n'est qu'en 1938 qu'un conseiller (Dr. W. Tamm) a été nommé, quand en 
fait les batiments étaient déjà en construction, donc trop tard » . 

Uiteindelijk worden in 1948 de werken dan toch hervat, namelijk het aanbrengen 
der binnenmuren. Bij deze gelegenheid komt men gelukkig tot de vaststelling dat 
indien men verder werkt volgens de plannen van 1936 men uiteindelijk zal be
schikken over een Akademisch Ziekenhuis dat verouderd zal zijn op het ogenblik 
van zijn afwerking. Hierdoor valt terug alles stil. 
In het jaar 1953 komt een nieuw gevaar het Akademisch Ziekenhuis bedreigen. 
Het Militair Hospitaal in Ekkergem is totaal verouderd en gezien de trage vorde
ring van de werken aan het Akademisch Ziekenhuis wegens gebrek aan kredieten 
stelt het Ministerie van Landsverdediging voor een derde van de klinieken en 
poliklinieken aan het leger af te staan als Militair Hospitaal, wat natuurlijk het 
ganse projekt in gevaar brengt. 
Gelukkig drijven deze dreigende wolken tamelijk snel over. De legerleiding ziet 
af van haar voorstel, wegens het feit dat het hospitaliseren van burgers en soldaten 
in hetzelfde complex schadelijk zou zijn voor de militaire tucht. 
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POLIOCENTRUM AKADEMISCH ZIEKENHUIS 

In de tweede helft van 1955 werd ons land getroffen door een epidemie van 
poliomyelitis van ongewone omvang. 
In de streek rond Gent en in Gent zelf werden meer dan 150 gevallen geteld. 
Deze werden opgevangen in universitaire Diensten tijdelijk ondergebracht in oude 
zalen van « De BijJoke » en in het kinderpaviljoen van Prof. C. Hoo"t. 
Na de akute faze van deze epidemie, begin 1956, stelde zich het probleem van 
de wederaanpassing en wederopvoeding van al deze patiënten. De geschikte 
lokalen waren hiervoor niet te vinden in « De Bijloke ». De Dienst voor Fysio
terapie en Ortopedie van Prof. J. Verbrugge welke hiervoor moest instaan, moest 
dus uitzien naar andere mogelijkheden. 
Na een onderhoud met Rektor J. Gillis en Ondervoorzitter Prof. E. Spanoghe 
werd toelating verkregen te onderzoeken of in het nieuwe Akademisch Ziekenhuis 
sommige lokalen reeds geschikt zouden zijn voor het tijdelijk inrichten van derge
lijke Dienst. In die periode bleek dat alleen het bedrijfscomplex voor een deel 
afgewerkt was. In één vleugel waren de ramen van ruiten voorzien, de muren 
bepleisterd en de vloeren gelegd. Toch besloot de Universiteit deze rudimentaire 
installaties te gebruiken en h~t complex om te vormen tot een tijdelijke verpleeg
en revalidatie-eenheid. 
Vijf grote zalen werden verwarmd door mazoutkachels waarvan de schouwen door 
de vensters buiten uitmondden. Elektriciteit werd voorlopig aangebracht, water 
vanuit de dichtstbijgelegen stadswaterleiding aangevoerd. 
Een keuken, een badkamer en sanitaire installaties werden ingericht. De grote 
zalen werden door beglaasde beschotten ingedeeld in ruimten voor 4 of 6 bedden. 
Daar op het terrein van het Akademisch Ziekenhuis nog geen wegen bestonden, 
werd een voorlopige sintelweg aangelegd tot aan de straat (ong. 200 m). 
Dit alles verliep tamelijk vlot zodat op 1 april 1956 voor het eerst na 20 jaar 
bouwen, een beperkte patiëntenafdeling in het Akademisch Ziekenhuis kon 
geopend worden. 
Zestig poliopatiënten werden er in opgenomen. Het personeel bestond uit 1 hoofd
verpleegster, 11 verpleegsters, 4 werkvrouwen en 1 bediende. De medische behan
deling werd verzorgd, voor de kinderen, door de Dienst Pediatrie en voor de 
volwassenen door de Dienst Interne Geneeskunde. De Dienst Fysioterapie en 
Ortopedie stond in voor de ortopedische behandeling en revalidatie van alle 
patiënten. 
Dit poliocentrum heeft goed werk kunnen leveren maar het heeft vooral de grote 
verdienste gehad de openbare opinie te sensibilizeren voor het Akademisch 
Ziekenhuis, zodat de hogere besturen bijna gedwongen werden aan de verdere 
afwerking ervan te denken. 
Na korte tijd werd dan ook beslist de polikliniek bestemd voor de Dienst Fysio
terapie en Ortopedie zo spoedig mogelijk af te werken. Ook het Kinderziekenhuis 
kreeg prioriteit om de voorlopige hospitalisatie in het poliocentrum definitief te 
kunnen overnemen. 
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Ondanks het voortdurende geldgebrek en ondanks alle problemen geschapen door 
de multipele administraties welke in de bouw van het Akademisch Ziekenhuis 
moesten tussenkomen, is men er toch in geslaagd op 1 juli 1957 de polikliniek 
« Fysioterapie en Ortopectie » klaar te krijgen en in gebruik te nemen. 
Daar de ondergrondse tunnelverbindingen nog niet bruikbaar waren, werd het 
transport van de patiënten vanaf de hospitalisatie in het bedrijfscomplex naar de 
terapie in de polikliniek verzekerd door een elektro-traktor met aanhangende 
« caravan». Dit is de reden waarom thans nog, 23 jaar later, het personeel belast 
met het patiëntentransport de «mannen van de caravan » genoemd worden. 

HUIDIGE TOESTAND 

Het Akademisch Ziekenhuis zoals het nu bestaat heeft in de loop van de voorbije 
25 jaar zijn taak als opleidingscentrum van geneesheren, verpleegsters, kinesi
terapeuten, laboranten en ander paramedisch personeel kunnen volbrengen dank zij 
allerlei voorlopige oplossingen en voortdurende aanpassingen aan de noden van 
het ogenblik. 
Indien men werkelijk had gewacht tot de volledige afwerking, vooraleer het in 
gebruik te nemen, zou hoogst waarschijnlijk het Akademisch Ziekenhuis nooit 
verwezenlijkt zijn. 
Vanaf het begin was het de bedoeling een kompromis te sluiten tussen bloksysteem 
en paviljoensysteem, wat als uiteindelijk resultaat geeft dat op één terrein van 
ongeveer 55 bektaren verenigd zijn: 

- een Ziekenhuis voor Heelkunde voor volwassenen, 
- een Ziekenhuis voor Interne Geneeskunde voor volwassenen, 
- een Kinderziekenhuis, 
- een Ziekenhuis voor Psychiatrie, 
- een Instituut voor Revalidatie, 
- de diverse Poliklinieken en Laboratoria, overeenstemmend met bovengenoemde 

specialisaties, 
- de hierbij behorende technische en administratieve Diensten. 

Op dit ogenblik bestaat het Akademisch Ziekenhuis uit : 

A. De Kliniekgebouwen 

Dit zijn de gebouwen waarin de hospitalisatieafdelingen ondergebracht zijn. 

Het Kinderziekenhuis (Kliniekgebouwen V en VI) 

Vanaf de eerste planning van het Akademisch Ziekenhuis stond het vast dat de 
Dienst Pediatrie zou ondergebracht worden in een afzonderlijk gebouw waarin 
ook de chirurgische en gespecialiseerde diensten voor kinderen zouden hospi-

taliseren. 
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Door deze beslissing kwam de R.U.G. in het bezit van het eerste moderne Kinder
ziekenhuis in Europa. 
Dit Ziekenhuis kon volledig op zichzelf bestaan daar het beschikte over eigen 
operatiezalen, laboratoria, lokalen voor alle specialistische onderzoekingen, prema
turenafdeling, centrale sterilisatie, keuken en melkkeuken. 
Het is om deze redenen dat het Kinderziekenhuis kon geopend worden in oktober 
1959, één jaar vóór alle andere afdelingen van het Akademisch Ziekenhuis. 
Bij ingebruikname in 1959 bedroeg het aantal bedden 120 waarin 10 bedden 
voor prematuren inbegrepen zijn (ongeveer 80 % van de patiëntjes in individuele 
kamertjes, de andere in kamertjes van 4 of 6 bedden). 
Reeds na enkele maanden bleek dat de gemiddelde bezetting van deze bedden 
boven de 100% lag, hetgeen betekende dat sommige bijlokalen als badkamers en 
onderzoeksruimten voor hospitalisatie werden gebruikt, of dat het aantal bedden 
op de gemeenschappelijke kamers hoger was dan voorzien. Er werd dan ook reeds 
zeer vlug aan uitbreiding gedacht en in april 1973 werd het tweede hospitalisatie
gebouw voor kinderen ingehuldigd met daarbij een nieuwe prematurenafdeling 
van 24 bedden. 
Het totaal aantal bedden van het Kinderziekenhuis bedraagt op dit ogenblik 208 
en 24 bedden voor prematuren. 

Kliniekgebouwen I - li - IV 

Kliniekgebouw 111 wordt tijdelijk nog ingenomen door de VerpleegstersschooL 
Door het feit dat het Kinderziekenhuis over een keuken beschikte, besloot men 
de opening van Kliniekgebouw I, met 350 bedden, niet uit te stellen tot de volle
dige afwerking van de Centrale Keuken van het Akademisch Ziekenhuis, doch 
tijdelijk de voeding van de patiënten te betrekken uit de keuken van het Kinder
ziekenhuis. Aldus kon Kliniekgebouw I in gebruik genomen worden in september 
1960 met een beperkt aantal Diensten waaronder Heelkunde (welke ook gebruik 
maakte van de operatiezalen der Kinderkliniek), de Diensten Fysioterapie en 
Ortopedie, Oogheelkunde, Oto-rhino-laryngologie en Interne Geneeskunde. 
Vanaf 1967 kwam Kliniekgebouw 11 geleidelijk klaar zodat de Diensten onder
gebracht in Kliniekgebouw I, zich konden spreiden over de twee gebouwen en 
als nieuwe afdelingen de Materniteit en de Intensieve Zorgen konden uitgebouwd 
worden. Ook Receptie, Spoedopname en Sociale Dienst werden in deze Kliniek
gebouwen opgenomen. 
Vanaf 1962 beschikten de Heelkundige Afdelingen over operatiezalen in Behan
delingsblok I, waarin ook de verloszalen voor de Vroedkundige Kliniek waren 
ondergebracht, alsook de laboratoria voor de Interne Geneeskunde en een begin 
van de Bloedbank. 
Een grote handicap was dat het gebouw waarin de Dienst voor Radiodiagnose 
moest gevestigd worden, niet vóór 1966 klaar kwam. 
Gedurende 6 jaar was het dus nodig een speciale ambulantiedienst in te richten 
om patiënten welke Rx-onderzoeken moesten ondergaan, te vervoeren van het 
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Akademisch Ziekenhuis naar de Dienst Röntgendiagnose in de gebouwen van de 
Pasteurdreef. 

De ruwbouw van het Akademisch Ziekenhuis was uitgevoerd volgens de plannen 
van 1935 doch de afwerking (binnenuitrusting) werd verwezenlijkt naar de vereis
ten van de hospitaaltechniek op het ogenblik van de voltooiing. 
Daar het Akademisch Ziekenhuis gebouwd was op basis van een staalskelet en 
geen enkele binnenmuur een draagfunktie had, stelde deze omschakeling geen 
zware problemen. Voor één specialiteit echter (Röntgen- en Radioterapie) warefi 
de bestaande gebouwen niet aan te passen gezien het volume van de moderne 
apparatuur (gammatron, betatron, enz ... ). 
Uiteindelijk besloot men voor deze specialiteit een nieuw gebouw op te richten, 
aangepast aan de vereisten van de moderne apparatuur en de bescherming van 
patiënten en personeel. Hieraan zou ook een hospitalisatieafdeling voor 350 
bedden worden toegevoegd (Kliniekgebouw IV) in 1970. 
D~ze hospitalisatieafdelingen zullen na totale afwerking de volgende diensten 
herbergen: Algemene Heelkunde, Thorax-chirurgie, Hart- en Vaatchirurgie, 
Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Urologische Chirurgie, Gynekologische 
Chirurgie, Ortopedische Chirurgie, Traumatologie, Oogheelkunde, Oto-rhino
laryngologie. 

Het Instituut voor Revalidatie (Kliniekgebouw VII) 

Daar een groot aantal patiënten opgenomen in de Dienst Fysioterapie en Ortopectie 
ook een lange en intense nabehandeling vergen, werd het noodzakelijk over een 
Dienst voor Revalidatie voor dergelijke patiënten te beschikken. 
In juni 1970 werd dan ook de ganse technische revalidatieafdeling samen met 68 
bedden in gebruik genomen. 
Hier ook bleek reeds na enkele maanden het aantal bedden te klein. Twee jaar 
later werd dit op 136 gebracht. 

Ziekenhuis voor Interne Geneeskunde (Kliniekgebouw XII) 

Dit Ziekenhuis herbergt nu reeds de Diensten Urologie, Cardiologie, Pneumologie 
en Nefrologie. Later, bij voltooüng van Kliniekgebouw XI, komen hierbij de 
Diensten voor Gastro-Enterologie, Endokrinologie en Bloedziekten, Algemene 
Interne Geneeskunde en Dermatologie. Dit is het laatste gebouwencomplex waar
aan op dit ogenblik nog wordt gewerkt. 
De bedoeling is hier de patiënten van alle niet-chirurgische afdelingen onder te 
brengen. Het totaal aantal bedden zal 500 bedragen. Een gebouw, Kliniekgebouw 
Xll, met 250 bedden en 10 bedden Intensieve Zorgen, is reeds in gebruik sedert 
15 september 1979 en men werkt aan de afwerking van een tweede identisch 
gebouw (Kliniekgebouw XI). 
Bij de afwerking van dit gebouw, voorzien voor 1982, zal de volledige Interne 
Geneeskunde hierin ondergebracht worden en elke subspecialiteit van de Interne 
Geneeskunde zal 60 bedden te harer beschikking hebben. 
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Klaslokaal in de Kinderkliniek C. Hooft 

Monitoring-eenheid in Kliniekgebou w XII 
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Het Psychiatrisch Ziekenhuis (Kliniekgebouw XIII) 

De laatste Dienst van de Fakulteit welke nog steeds in het Hospitaal « De Bijloke ~ 
achterbleef, was de Psychiatrische Kliniek met Polikliniek. 
Door allerlei omstandigheden werd de planning hlervoor steeds uitgesteld en 
gewijzigd, zodat slechts in oktober 1974 dus 14 jaar na opname van de eerste 
patiënten in het Akademisch Ziekenhuis deze Dienst kon geopend worden. 
De Dienst beschikt thans over 120 bedden met aangehechte Polikliniek en de 
nodige afdelingen voor ergoterapie. 

Het totaal aantal hospitalisatiebedden was in het begin van de planning van het 
Akademisch Ziekenhuis bepaald op 900 bedden voor volwassenen en 100 bedden 
voor het Kinderziekenhuis. In de loop der jaren, gezien het sukses van het 
Akademisch Ziekenhuis en de voortdurende overbezetting alsook rekening hou
dend met geruchten over het sluiten van het BijJoke-Ziekenhuis werd een 
eindcijfer van 2.200 bedden vooropgesteld. Nadat echter bleek dat « De Bijloke » 

als nieuwbouw, zou blijven bestaan werd afgezien van de bouw van Kliniekgebou
wen IX en X, wat het uiteindelijk aantal bedden op 1.700 brengt (heden 1.460 in 
gebruik). 

B. De Behandelingsblokken 

In deze gebouwen zijn ondergebracht alle medisch-technische afdelingen (opera
tiezalen, röntgenafdelingen) en klinische laboratoria. 
Deze gebouwen, telkens verbonden met de korresponderende afdelingen, werden 
zoveel mogelijk gelijktijdig met de ingebruikneming van de hospitalisatieafdeling 
afgewerkt. 

B ehandelingsblok I 

Dit werd geleidelijk ingenomen vanaf januari 1962 en bood een onderkomen aan 
de volgende afdelingen : 

gelijkvloers Administratie en Biblioteek Interne Geneeskunde ; 
1e verdieping: Polikliniek Interne Geneeskunde en Laboratoria · 
2e verdieping : Verloszalen en Laboratoria ; 
3e verdieping: Operatiezalen O.R.L. en Centrale Biblioteek Akademisch Zieken

huis; 
4e verdieping: Operatiezalen Oogheelkunde en Bloedbank; 
Se verdieping: voorlopige Polikliniek Heelkunde en Direktie Akademisch Zie

kenhuis; 
6e verdieping: 4 Operatiezalen en bijlokalen; 
7e verdieping : Toeschouwersgalerijen van de Operatiezalen. 

Behandelingsblok li 

De afwerking van dit gebouw in 1972 liet toe sommige afdelingen uit Behande
lingsblok I over te brengen en nieuwe in te richten. 

117 



De bezetting ziet er nu uit als volgt : 

gelijkvloers Mortuarium en Rouwkapel; 
1e verdieping: Laboratoria ; 
2e verdieping : Laboratoria ; 
3e verdieping : Nierdialyse en Transplantatieafdeling ; 
4e verdieping : Elektroëncefalografie en Bloedbank ; 
Se verdieping: Polikliniek Cardiologie; 
6e verdieping : 5 Operatiezalen ; 
7e verdieping: Toeschouwersgalerijen van de Operatiezalen. 

Behandelingsblok lil 

Dit gebouw wordt tijdelijk ingenomen door de Fakulteit van de Farmaceutische 
Wetenschappen. 

B ehandelingsblok IV 

Blok IV is thans nog in afwerking. Het is bestemd voor de Laboratoria verbonden 
aan de hospitalisatieafdelingen van de Interne Geneeskunde, alsook de hieraan 
gehechte Röntgenafdelingen en sommige algemene Diensten van het Akademisch 
Ziekenhuis. 

De toekomstige verdeling zal er uitzien als volgt : 

kelder - 3 Parking ; 
kelder 2 Parking en Magazijnen; 
kelder - 1 Inrit ziekenwagens alsook technische uitrusting van het gebouw 

(centrale verwarming, waterpompen, hoogspanningskabines, cen
trale voor medische gassen, enz.) ; 

gelijkvloers 
1 e verdieping 

2e verdieping 
3e verdieping 
4e verdieping 
Se verdieping 
6e verdieping 
7 e verdieping 
8e verdieping 
9e verdieping 
1 Oe verdieping : 
11 e verdieping : 
12e verdieping : 
13e verdieping: 
14e verdieping : 

Algemene Inkom met administratieve en sociale Diensten ; 
Centraal Medisch Fichier van het Akademisch Ziekenhuis en 
mikrofilmafdeling ; 
de technische uitrusting voor de hoger liggende verdiepingen ; 
Laboratorium Endokrinologie ; 
Röntgendiagnose ; 
Röntgendiagnose ; 
Laboratorium Nefrologie ; 
Centraal Laboratorium ; 
Laboratorium Pneumologie ; 
Laboratorium Cardiologie ; 
Laboratorium Neurologie; 
de technische uitrusting voor de hoger liggende verdiepingen ; 
Dieetafdeling met Dieetkeuken ; 
Centrale Keuken ; 
Personeelsrefter. 

De afwerking van dit gebouw is voorzien voor 1982. 
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C. De Poliklinieken 

Aansluitend met de gebouwen voor hospitalisatie en behandeling beschikt het 
Akademisch Ziekenhuis over de poliklinische Diensten overeenstemmend met de 
hospitalisatieafdelingen. 

Deze Poliklinieken werden geopend in de loop van de jaren 1959 tot 1965 met 
de volgende bestemmingen : 

Polikliniek I Oogheelkunde 
Oto-rhino-laryngologie 

Polikliniek 11 Interne Geneeskunde 
Polikliniek Ill Verloskunde 

Gynekologie 
Polikliniek IV Algemene Heelkunde 

Plastische Heelkunde 
Neurochirurgie 
Anestesiologie 

Polikliniek V Fysioterapie 
Ortopedie 

Polikliniek VI Urologie 
Dermatologie 

Polikliniek VII: Radioterapie en Kerngeneeskunde (sedert 1970) 

De Polikliniek voor Stomatologie is ondergebracht in Kliniekgebouw III in afwach
ting van de voltooiing van een afzonderlijk Stomatologisch Instituut. 

D. Het Bedrijfscomplex 

Deze gebouwen geven onderkomen aan Keuken, Wasserij en alle technische en 
onderhoudsdiensten van het Akademisch Ziekenhuis. 
Het bedrijfscamplex werd in 1960 in gebruik genomen. 
Dit zijn de gebouwen welke bezijden van de hoofdgebouwen gelegen zijn en met 
deze in verbinding staan door onderaardse gangen, welke toelaten de ganse 
bevoorrading van het Akademisch Ziekenhuis uit te voeren zonder de klinische 
aktiviteiten te storen. 
Het bedrijfscamplex omvat : 

(1) de Centrale Keuken die dagelijks 3.000 maaltijden kan afleveren ; 
(2) de Dieetafdeling die individueel aangepaste maaltijden kan bezorgen (ong. 

400 per dag); 
(3) de Wasserij : deze was op zeker ogenblik zeer belangrijk (ong. 8.000 kg linnen 

per dag), doch nu is haar bedrijvigheid zeer beperkt daar het Akademisch 
Ziekenhuis, samen met andere Universitaire Ziekenhuizen beschikt over een 
Centrale Wasserij te Erembodegem, uitgebaat door de V.O.V. (Vereniging der 
Openbare Verzorgingsinstellingen) ; 

(4) twee Refters bestemd voor het personeel met elk ongeveer 350 zitplaatsen ; 
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(5) de technische Diensten van het Akademisch Ziekenhuis welke moeten instaan 
voor onderhoud en veiligheid van alle in het Akademisch Ziekenhuis aanwe
zige installaties. Zij moeten ervoor zorgen dat het ziekenhuis 24 uur op 24 
efficiënt kan werken. 

E. Het Administratiegebouw en de Computerafdeling 

Dit gebouw ligt afgezonderd van de kliniekgebouwen omdat men, vanaf de 
opening van het Akademisch Ziekenhuis, had besloten de patiënten te laten ont
vangen door verplegend personeel in de Centrale Receptie ten einde hen op dat 
ogenblik administratieve beslommeringen te besparen. 
De in het Administratiegebouw ondergebrachte Diensten zijn: 

(1) de Centrale Inningsdienst (C.I.-A.Z.). Deze is belast met het opmaken van de 
fakturen gericht aan de Ziekenfondsen, de Verzekeringsmaatschappijen en aan 
de patiënten persoonlijk ; dit voor wat betreft de afrekeningen voor hospitali
satie, apoteek en supplementaire prestaties ; 

(2) de Centrale Inningsdienst voor Poliklinieken en Universitaire Diensten (C.I.P. 
U.D.). Deze staat in voor het opmaken der fakturen voor medische en 
medisch-technische prestaties van alle Diensten werkzaam in het Akademisch 
Ziekenhuis, zowel in polikliniek als tijdens hospitalisatie ; 

(3) de Computerafdeling die zowel de administratieve als medische inlichtingen 
betreffende de patiënten centraliseert en tevens bijstand verleent voor boek
houding, magazijnbeheer, Dieetafdeling, enz. ; 

(4) de Mikrofilmafdeling die ervoor zorgt dat de medische en administratieve 
fiches, alsook het Rx-archief van elke patiënt op mikrofiche kan bewaard 
worden. Ook de administratieve bescheiden van het Akademisch Ziekenhuis 
worden op mikrofiche bewaard. 

F. De Universitaire Laboratoria (Blokken A en B) 

Dit zijn laboratoria welke niet rechtstreeks afhangen van het Akademisch Zieken
huis maar er toch nauw mee samenwerken. Zij zijn verbonden aan de respektieve 
Universitaire Diensten van Bakteriologie, Anatomo-patologie, Gezondheidsleer en 
Sociale Geneeskunde, Genetica, Fysiologie en Fysiopatologie, Farmakodynamie 
en Terapie (J.F. en C. Heymans Instituut). 

Het Akademisch Ziekenhuis, alhoewel het reeds twintig jaar bestaat is toch nog 
maar in zijn ontwikkelingsstadium. Vele wijzigingen zowel aan gebouwen, uit
rusting of organisatie zullen nog nodig zijn en veel geld en arbeidskracht kosten. 
Hopelijk blijft het aanpassingsvermogen van zijn leidende organen efficiënt genoeg 
om de zich aanmeldende evoluties tijdig te onderkennen en op te vangen. 
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IDSTORIEK 
VAN DE VROEGERE POLIKLINIEK 

VOOR INWENDIGE ZIEKTEN 

Prof. Dr. F. BARBIER 

Professor F. Dauwe werd in 1919 belast met de Polikliniek voor Inwendige 
Ziekten en de Propaedeutica, eerst als docent vanaf 1929 als buitengewoon 
hoogleraar en in 1933 als gewoon hoogleraar. Deze funktie liet hem toe een 
poliklinische raadpleging uit te bouwen die door zeer talrijke patiënten werd 
bezocht. Eén van zijn grote verdiensten bestond er in de elektrocardiografie 
die toen nog in de kinderschoenen stond, in ruime mate toe te passen bij de 
diagnose van hartaandoeningen. Vooral ritmestoornissen wekten zijn bijzondere 
belangstelling. Naast zijn drukke klinische bezigheden vond hij nog tijd om 
in 1945 een lijvig werk te laten verschijnen « Propaedeutica en Onderzoeks
metoden bij Inwendige Ziekten » dat de syntese vormt van zijn grote klinische 
ervaring en encyclopedische kennis met de technische onderzoekmetodes zoals 
de elektrocardiografie en het klinisch laboratorium. 
Na zijn overlijden werd zijn taak overgenomen door Prof. L. Remouchamps 
die in 1949 tot docent benoemd werd. Als stichter van de Raadpleging voor 
Gastro-Enterologie en als dienstoverste van een afdeling Inwendige Ziekten in het 
Burgerlijk Ziekenhuis «De Bijloke » kon hij bogen op een ruime klinische en 
onderwijservaring. Deze funkties bleef hij trouwens verder waarnemen naast zijn 
leeropdracht (Inwendige Polikliniek in 1 e, 2e en 3e doctoraat, Geneeskundige 
Propaedeutica in 1e doctoraat geneeskunde) en zijn aanstelling tot direkteur van 
de Polikliniek voor Inwendige Ziekten. Verder werd hij nog benoemd tot dienst
hoofd van de Universitaire Gezondheidsdienst. 
Zo vond hij het geschikte terrein om zijn grote werkkracht en organisatietalenten 
te ontplooien: de lokalen van de Polikliniek voor Inwendige Ziekten werden 
omgebouwd, full-time assistenten werden aangeworven, het klinisch laboratorium 
werd met moderne apparatuur uitgerust en er werd gestart met wetenschappelijk 
onderzoek. 
Zijn uitgesproken voorliefde voor de gastro-enterologie kwam tot uiting door het 
invoeren van endoskopische technieken zoals rectoskopie, gastroskopie en 
laparoskopie, evenals van de gastro-enterologische radiologie. 
Zijn faam als uitstekend clinicus, die hij als dienstoverste in het Burgerlijk 
Ziekenhuis «De Bijloke :. had opgebouwd, werd bevestigd tijdens de klinische 
demonstraties die als een toonbeeld golden voor de klinische benadering van 
aandoeningen die deel uitmaken van de alledaagse praktijk. 
De volledige ontplooiing van de Dienst werd echter pas mogelijk na de in
gebruikneming, eind 1960, in het Akademisch Ziekenhuis van nieuwe gebouwen 
waar hij, naast een grote poliklinische afdeling, ook over een hospitalisatie-
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afdeling met een twintigtal bedden kon beschikken. Het personeelskader werd snel 
uitgebreid : het aantal assistenten breidde uit tot een tiental, bijkomende labo
ranten werden aangeworven wegens de snelle uitbreiding van het klinisch en 
onderzoekslaboratorium. Aldus konden progressief meer gebieden van de Inwen
dige Ziekten naast de gastro-enterologie, zoals de endokrinologie, de pneu
mologie en de hematologie, beter aan bod komen. Ook het aantrekken van 
konsulenten voor diverse subspecialiteiten (J. Bekaert voor de endokrinologie, 
J. Van Parijs voor het klinisch en onderzoekslaboratorium, R. Verbeke voor 
de pneumologie en E. Vereecken voor de reumatologie) droeg bij tot de uitbouw 
van de poliklinische aktiviteiten. De uitbreiding van het onderzoekslaboratorium 
liet toe de bloedstolling, de thyroïd en het kleurstofmetabolisme van de lever 
als hoofdtema's uit te kiezen. Een primeur op wereldvlak was de bijdrage van 
de Dienst tot het funktioneel onderzoek en de medische begeleiding van de eerste 
werkelijk suksesrijke longtransplantatie in 1968. 
De kwaliteit van het postgraduaat onderwijs had tot gevolg dat meer dan dertig 
medewerkers in zijn Afdeling werden opgeleid tot internist. Meerdere hiervan 
volgden later een akademische loopbaan aan de R.U.G., V.U.B. en U.I.A. 
Het drukke bijwonen van de maandelijkse stafvergadering door oud-medewerkers 
en gevestigde internisten bevestigde deze faam. 
Prof. L. Remouchamps werd in 1954 bevorderd tot buitengewoon hoogleraar en 
in 1959 tot gewoon hoogleraar. Een progressief verslechtende gezondheidstoestand 
belemmerde echter in toenemende mate zijn onderwijsopdracht, zodat hij vanaf 
1 oktober 1969 wegens gezondheidsredenen zijn emeritaat nam. 
Door het ongeveer gelijktijdig emeritaat van Prof. P. Regniers, diensthoofd 
van de Kliniek voor Inwendige Ziekten, werden Kliniek en Polikliniek grondig 
gereorganizeerd. Als grondslag diende de opvatting dat binnen één Dienst voor 
Inwendige Ziekten zowel het onderwijs als de behandeling van poliklinische en 
gehospitaliseerde patiënten voor elke internistische subspecialiteit door een af
zonderlijk diensthoofd, tevens co-titularis van de Dienst voor Inwendige Ziekten, 
zou verzekerd worden. 
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HISTORIEK VAN DE VROEGERE 
KLINIEK VOOR INWENDIGE ZIEKTEN 

Prof. Dr. A. VERMEULEN 

In 1934 belast met de kursus << Bijzondere Ziekteleer en Bijzondere Therapie 
der Inwendige Ziekten» werd Prof. P. Reguiers op 1 september 1938 benoemd 
tot gewoon hoogleraar en in 1946 belast met de kursus << Geneeskundige 
Kliniek >, terwijl hij tevens tot diensthoofd van de Kliniek voor Inwendige 

Ziekten werd aangesteld. 
Onder zijn leiding zou de Interne Kliniek een grote ontwikkeling kennen. Gezien 
de interesse van Prof. P. Reguiers voor de cardiologie is bet niet verwonderlijk 
dat reeds vroeg een cardiologische afdeling werd opgericht en uitgebouwd, zodat 
reeds in 194 7 de eerste recbterhartcateterisaties werden uitgevoerd. Zijn brede 
interesse voor alle aspekten van de interne geneeskunde leidde er evenwel toe 
dat ook de andere disciplines aan bod kwamen, w.o. de gastro-enterologie en de 
hepatologie, de pneumologie en de endokrinologie als voornaamste dienen 

vermeld te worden. 
Het klinisch laboratorium werd mede onder impuls van zijn medewerkers uitge-
bouwd- en avant-gardetecbnieken, zoals papier- en agargel-elektroforese, werden 
reeds rond 1950 ingevoerd. Het was trouwens in het laboratorium van de Interne 
Kliniek dat voor bet eerst de enzymelektroforese, die later van zo'n grote dia
gnostische betekenis zou blijken te zijn, werd uitgewerkt en de naam isoënzymen 

werd ingevoerd. 
Tevens wist hij zijn medewerkers te stimuleren tot wetenschappelijk onderzoek 
en stelde hij hen, in de mate van het mogelijke, de nodige middelen hiertoe 
ter beschikking. Het is dan ook niet te verwonderen dat onder zijn leiding 
7 aggregaatsproetschriften tot stand kwamen. Vermelden we dat toen in 1967 
Prof. P. Regniers zijn emeritaat nam meer dan 700 publikaties m zijn dienst het 

licht badden gezien ! 
Op didaktisch gebied werden vooral de klinische lessen van Prof. P. Regniers 
geapprecieerd: hij was een bijzonder begaafd clinicus en uitgaande van een 
zorgvuldige anamnese, een volledig klinisch onderzoek en een .minimum aan 
technische onderzoeken, leidden zijn logische dedukties schijnbaar vanzelf-

sprekend tot de juiste diagnose. 
Het is zeker niet de geringste verdienste van Prof. Regniers geweest in de jaren 
1955-56 de eerste recyclagedagen voor huisartsen, een primeur in het Vlaamse 
land, te hebben georganizeerd. Het sukses was zo overweldigend dat het audito
rium in de Pasteurdreef te klein bleek, en stante pede de voordrachten dienden 
ontdubbeld te worden ! Sindsdien werd het een traditie jaarlijks recyclagedagen 
voor huisartsen in te richten, voorbeeld dat later door de andere klinische 
diensten werd nagevolgd. Niet alleen werd aldus aan de huisarts een weten-
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schappelijk verantwoord kontinu postuniversitair onderwijs verstrekt, maar onge
twijfeld ligt deze recyclage aan de basis van de hernieuwde bewustwording van 
de huisartsen en heeft zij mede de aanstoot gegeven tot het enkele jaren later 
tot-stand-komen van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. 
De transfer van de Interne Kliniek naar de gebouwen van het Akademisch 
Ziekenbuis zou evenwel pas de volle ontplooiing van de Interne Kliniek toelaten. 
De klinische en poliklinische aktiviteiten werden uitgebreid en naast de bestaande 
afdelingen werd nu ook een nefrologische afdeling opgericht, zodanig dat de 
eerste niertransplantatie in ons land in het Akademisch Ziekenhuis plaatsgreep. 
Ook bet postgraduaat onderwijs kende een hoge vlucht : tientallen internisten 
werden in de Interne Kliniek opgeleid. Later zouden meerdere biervan een 
akademiscbe funktie bekleden aan onze Universiteit, of aan de U.I.A. 
Pas bij het emeritaat van Prof. P. Regniers in 1967 zou zijn droom, één dienst 
voor Inwendige Ziekten, met poliklinische en klinische aktiviteiten, waar alle 
interne disciplines als semi-autonome entiteiten zouden vertegenwoordigd zijn , 
verwezenlijkt worden. Inderdaad, toen ook Prof. L. Remouchamps, diensthoofd 
van de Polikliniek voor Inwendige Ziekten, zijn emeritaat nam, werden beide 
diensten tot één grote Dienst samengebracht, met voor elke subspecialiteit een 
diensthoofd, tevens co-titularis van de Dienst voor Inwendige Ziekten. 
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DIENST VOOR INWENDIGE ZIEKTEN 
1967-1980 

Prof. Dr. G. VERDONK 

Toen op 1 oktober 1967 de Fakulteit een driemanschap had aangeduid, de 
Professoren G. Verdonk (Voorzitter), R. Pannier en K. Vuylsteek, om, in het 
kader van een triumviraat, de leiding van de Interne Kliniek in handen te nemen 
tot wanneer een definitieve titularis zou aangesteld zijn, kon moeilijk beseft 
worden welke diepe wijzigingen in het verschiet lagen. De moeilijkheden waarvoor 
de Fakulteitsraad bij het voortijdig op emeritaat gaan van het toenmalig dienst
hoofd, Prof. P. Regniers, geplaatst werd, samen niet van de minste. Zou men niet 
beter wachten tot de titularis van de Interne Polikliniek zijn emeritaat zou aange
vraagd hebben om dan het globale pakket toe te vertrouwen ? Zou men één 
titularis aanduiden met adjunkten? Zou men meerdere titularissen aanstellen en, 
zo ja, zou men een hiërarchie officieel vastleggen of aan een gelijkschakeling met 
inwendig om beurtrol fungeren als voorzitter de voorkeur geven? Ofschoon dit 
alles reeds voldoende zwaar was, kwamen er dan nog andere vragen bij rijzen, 
zoals de eis om inspraak van sommige leden van het Wetenschappelijk Personeel, 
de principiële kwestie of al de disciplines, welke de Interne Geneeskunde uitmaken, 
als afzonderlijke disciplines zouden beschouwd worden, enz ... Dat deze laatste 
problematiek een zeer reële is geweest, moge blijken uit het feit dat de later voor 
de Fakulteit gebrachte vakature voor de heelkunde en verschillende heelkundige 
disciplines deze zelfde Fakulteit de beslissing zag treffen alle heelkundige discipli
nes, de thoraco-cardiovasculaire, de abdominale, de locomotorische, de neuro
chirurgische en de plastische, in afzonderlijke leerstoelen en kursussen op te split
sen. Uiteindelijk werd dan toch een beslissing getroffen, zodat op 1 maart 1969 -
na een haast tweejarig beheer door een zesmanschap, nl. de drie hiervóór 
genoemden, waaraan toegevoegd werden de geassocieerde docenten A. Vermeulen, 
F. Barbier en R. Wieme - de eigenlijke bestuursfunktie, zowel op het fakultaire 
als op het serviceplan, kon starten, met één om de 3 jaar wisselend hoofd als 
voorzitter, nl. de Professoren G. Verdonk (1969-1972), A. Vermeuten (1972-
1975) en F. Barbier (1975-1978). Vanaf de zeventiger jaren stond het verder 
vast dat de pneumalogische discipline door kollega M. Van Der Straeten en de 
nefrologische door kollega S. Ringoir, beiden geassocieerd hoogleraar, moesten 
beheerd worden en zij fungeerden dan ook mee als volwaardige leden. Dit werd 
nadien officieel bevestigd door hun benoeming tot co-titularis van de Leerstoel. 
Zo werd Prof. M. Van Der Straeten in 1978 tot voorzitter verkozen. In aansluiting 
aan het dringend verzoek van de leden van het Wetenschappelijk Personeel van 
de Dienst, definitief of nog slechts tijdelijk benoemd, werd een Adviesraad opge
richt, waarbij 50% van de stemgerechtigden voorbehouden werd aan het Onder
wijzend Personeel, 25 % aan het vast Wetenschappelijk Personeel en 25 % aan 
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het Wetenschappelijk Personeel in opleiding. Hierbij werd overgegaan tot de 
opstelling van een inwendig reglement, waarbij een aantal rechten werden toege
kend aan ieder lid van deze Raad. Zo in die tijd dit initiatief als buitengewoon 
vooruitstrevend kon betiteld worden en beslist de demokratisering bij de aanwer
ving heeft in de hand gewerkt blijkt toch, na jaren ervaring, dat de Advieskom
missievergadering een goede uitlaatbuis van eventuele wrevel of gemeend onrecht 
is geweest. 

Gezien de voortdurende uitbreiding van de dienstverantwoordelijkheden, werd 
de koördinatie van de aktiviteiten van het Bestuurskollege in de loop van deze 
laatste 11 jaar met de dag zwaarder. Inderdaad het vijfmanschap was niet enkel 
tot een zevenmanschap opgevoerd geworden, maar ook de opleiding ter hoogte 
van het graduaat en het postgraduaat was uitgebreider geworden. Research en 
toenemend dienstbetoon, evenals medewerking aan het Postuniversitair Onderwijs 
in de Huisartsgeneeskunde, hielden hiermee gelijke tred. 
De Dienst voor Inwendige Ziekten is er aldus in geslaagd om ieder jaar ongeveer 
een tiental specialisten ter beschikking van de gemeenschap te stellen, als 
specialist in de Inwendige Geneeskunde of in een subdiscipline. Niet minder 
belangrijk is het feit dat een aantal afgestudeerde specialisten zich definitief 
op een akademische carrière hebben kunnen toeleggen door het verwerven van 
het diploma van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Op deze wijze blijkt 
het onderwijs in de Inwendige Geneeskunde en in zijn zustertakken aan de 
Fakulteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Gent op de beste wijze voor 
de toekomst verzekerd. 
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AFDELING ALGEMENE INWENDIGE ZIEKTEN, 
ZIEKTEN VAN DE STOFWISSELING 

EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN 

Prof. Dr. G. VERDONK 

Nadat besloten was de taken van de twee voorgaande titularissen, respektievelijk 
van de Polikliniek en van de Kliniek voor Inwendige Ziekten, op te dragen aan 
zeven verantwoordelijken, heeft de Afdeling Algemene Inwendige Ziekten, 
Ziekten van de Stofwisseling en Besmettelijke Ziekten, het als haar opdracht 
beschouwd, enerzijds binnen deze afbakening het onderwijs te verzekeren in 
graduaat en postgraduaat, anderzijds het dienstbetoon verder op te nemen in dit 
zelfde domein in Polikliniek en Kliniek, en verder overeenstemmende research uit 

te werken. 
Aan de studenten van het graduaat wordt in teorie en praktijk (pre-stage en stage) 
de overeenstemmende leerstof bijgebracht, terzelfder tijd als het dienstbetoon aan 
patiënten op hetzelfde terrein plaatsvindt, in het beddenhuis zowel als tijdens het 
poliklinische spreekuur. Tijdens de postgraduaatvorming worden reeksen pro
bleemgevallen uit het brede domein van de Inwendige Geneeskunde ingestudeerd 
en op stafvergaderingen, na uitwerking, naar voren gebracht. 
Ten overstaan van de strekking de Inwendige Geneeskunde op het exploratorische 
plan technisch zoveel mogelijk uit te diepen, bestaat het gevaar dat de sub
disciplines de patiënt als dusdanig niet meer als een geheel gaan kunnen .tegemoet 
treden. Meer dan ooit is dan ook op dit ogenblik de rol van de algemene internist 
belangrijk geworden, daar hij in die gevallen waar speciale onderzoekingen moeten 
plaatsgrijpen, in verschillende domeinen, de aangewezen koördinator blijft. De 
Afdeling is dan ook overtuigd dat haar funktie in het verstrekken van het onder
wijs op het postgraduaatplan meer dan vroeger belangrijk is geworden. 
De \Vet heeft dan ook zeer wijselijk voorzien dat tijdens de eerste drie jaar van de 
basisopleiding tot internist of tot een subdiscipline, alle toekomstige beoefenaars 
van de specialiteiten in de Inwendige Geneeskunde, drie jaar basisopleiding in de 
Afdeling Algemene Inwendige Ziekten moeten krijgen, wat ten onzent aldus wordt 
uitgewerkt in de bovenstaande geest. Meteen gebeurt de vorming, zowel in de 
Polikliniek als in de Kliniek, in nauw kontakt met de andere specialismen, voor 
de nadere oppuntstelling van de patiënt m.b.v. technische verrichtingen. 
Tijdens de laatste twee jaren van hun opleiding tot Algemeen Internist, krijgen 
de kandidaten in onze Afdeling de kans om twee tijdperken van zes maand- op 
de vier welke hen nog ter beschikking staan - in het kader van een sub
specialisme door te brengen ; voor de twee overige worden zes maand besteed 
aan bekwaming in de echografie, een niet-invasieve, goedkope, diagnostische 
benadering van de meeste inwendige ziektegevallen; een laatste tijdperk van zes 
maand wordt doorgebracht in de in de Geriatrie gespecialiseerde ondersektie, om 
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zich de medisch-gerontologische problemen uit de praktijk meer eigen te maken. 
De Afdeling heeft zich dan ook voor deze twee laatste problemen bijzonder 
ingespannen. Eerst en vooral werd reeds in 1971 gestart met de uitwerking van 
de ultrasound-techniek als screening-metodiek in talrijke domeinen van de 
Inwendige Geneeskunde, bijzonder de abdominale, maar ook op de perifere en 
vooral op de vasculaire gebieden. Als nieuwe techniek in de geneeskundige disci
pline is de echografie niet alleen aan te bevelen omdat ze niet-invasief is, maar 
ook omdat ze informatie geeft die door andere technieken niet wordt bekomen, 
zoals deze omtrent de inwendige struktuur van vaste organen. Gezien de toepas
singsmogelijkheden in verschillende domeinen van de Inwendige Geneeskunde, 
zowel de Gastro-Enterologie, als de Nefrologie, de Angiologie, en zo meer, wordt 
een echografische scholing uitgewerkt voor belangstellende toekomstige internisten, 
radiologen en subspecialisten uit de Interne Geneeskunde. Een monografie : 
« Dynamische Echografie : Handleiding voor Klinisch Gebruik in de Interne 
Geneeskunde », met voorwoord van G. Verdenk, werd onder leiding van 
M. Afschrift, met medewerking van T. Mets, D. Voet en F. Colardyn, uitgewerkt, 
om hierbij als leidraad te dienen. In het echografie-laboratorium worden beelden 
bekomen met een compound-scanner terwijl de voorgestelde echogrammen wor
den opgenomen met de real-time-echograaf. De lagere aankoopprijs van het 
apparaat, de verhoogde kwaliteit van de echoskopie en de snelheid waarmee het 
onderzoek kan verricht worden, zullen de belangrijkste faktoren zijn voor een 
snelle expansie. 
De buitengewone klinische hulp die door de resultaten van de echografie be
komen wordt, wordt aangetoond door het enorm stijgend aantal door de Afdeling 
uitgevoerde echografieën in de loop van de laatste acht jaar: van een paar hon
derd in 1972 tot achtduizend per jaar in 1980. 
Tijdens het laatste decennium zijn door de medewerkers van de Algemene 
Interne Polikliniek en Kliniek vele domeinen van de Inwendige Geneeskunde, 
in het bijzonder op het researchplan, bestudeerd geworden, en werden door 
hen zowel op de Avondcolloquia voor Huisartsen en de recyclagekolleges, als 
op de vergaderingen van de Belgische Vereniging voor Inwendige Geneeskunde 
en op buitenlandse symposia en internationale kongressen, talrijke bijdragen 
geleverd. 
Deze onderzoekingen - meer dan 200 publikaties tijdens het laatste decennium, 
waarvan meer dan de helft in buitenlandse tijdschriften - getuigen van de brede 
waaier van interesse op onderwijsvlak, serviceniveau en researchgebied van de 
Dienst. De persoonlijke studie wordt hierbij eveneens flink aangemoedigd, waar
door een viertal proefschriften tot het verkrijgen van de graad van Geaggregeerde 
voor het Hoger Onderwijs, volop in voorbereiding zijn. 
De Algemene Interne Polikliniek en Kliniek poogt op deze wijze de visie te doen 
standhouden dat voor de zieke mens - een geheel van geest en lichaam zijnde, 
zoals Hippoerales het reeds leerde - de Specialist in Inwendige Ziekten steeds 
zijn patiënt moet benaderen met een zo breed mogelijke kijk en een buitengewoon 
ruime kennis. Zo zal het steeds verder in expansie zijnde technische karakter van 
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de moderne geneeskunde geen hinder worden om de mens steeds globaal te blijven 
bekijken, om hem aldus in zijn lijden beter te kunnen benaderen, onderzoeken 

en helpen. 

PUBLIKA TIES 

Miehielsen W., Febris e causa ignota, klinische ervaringen betreffende 54 gevallen. Acta Clinica 

Belgica 1973, 28, 257-265. 
Bekaert S. et Afschrift M., L 'aide que peut opporter l'ultrasonographie dans le diagnostic 

d'affections rénales. Joumal d'Urologie et de Néphrologie, 1974, 80, 431-432. 

Bekaert S. Afschrift M. et Kunnen M., Les cystes non parasitaires du foie, à propos d'un cas. 
Annales de Radiologie 1 Expansion Scientifique Française <<Editeur», 1974, 17, 445-449. 

Afschrift M., Bekaert S. en Colardyn F., B-scan echografie in de Geriatrie. Ned. Tdschr. 

Geront., 1975, 68-74. 
Verdonk G., Afschrift M. and Vandevivere D., Clinical experience and metabolic studies in 
200 cases of total starvation th erapy. Recent advances in obesity research: I. Proceedings of 
the Jst Jntemational Congress on Obesity. Ed. by Alan Howard, Newman Publishing 1975 

347. 
Verdonk G., Afschrift M., Bekaert S., Colardyn F., Desmedt R., Andries W., Kunnen M. en 
Holvoet E., De echografie in gevallen van mimte-innemende processen ter hoogte van de 
nieren ; vergelijkende studie met scintigrafie en aortografie. Symposium de la Soc. Beige de 

Radiologie, 1975. 
Verdonk G., Colardyn F. and Van Hove W., Meningitis with LE-like cel/s in the cerebrospinal 

fluid. Acta Clinica Belgica, 1975, 30, 6. 
Verdonk G. Colardyn F., Afschrift M. en Bekaert S., Vergelijkende studie tussen gray-scale 
toma-echografie en perorale cholecystografie. Tijdschr. voor Geneesk., 1976, 13, 765-768. 

Verdonk G., Afschrift M. and Colardyn F. Long-term effect of Cholestipol on serum 
cholesterol and triglycerides in human. Acta Therapeutica, 1976, 2, 3, 235-242. 

Verdonk G. and De Tollenaere G., Evaluation of Atenolol, administered once daily in the 

management of hypertension. Acta Therapeutica, 1976, 2, 4, 317-328. 

Verdonk G., De Paepe M., Kaufman J.M. en Colardyn F., Subacuut botulisme. Tijdschr. 

voor Geneesk., 1977, 21, 33. 
Verdonk G., Afschrift M. and Mets T., Ultrasonograplzy of pancreas. The Lancet, 1978, 21, 

149. 
Verdonk G., Afschrift M. et Mets T., Expérimentations cliniques et biochimiques d'wz 
nouvel hypolipidémiant de synthèse à spectre particulièrement large. Journal de Médecine de 

Strasbourg, 1978, 3, 9, 161-173. 
Verdonk G., Miehielsen W., Mrowwski J.B., Ingels J., Bekaert S. en Thiery M., Toxoplasmose. 
Beschouwingen bij een epidemiologisch onderzoek. Tijdschr. voor Geneesk., 1978, 6, 34, 

347-350. 
Verdonk G. and MetsT., The theory of transition probability and the division pattem of WI-38 
cells. In: Cell Biology Jnternational Reports, 1978, 2. Academie Press Inc. (London), 561-564. 

Verdonk G., Afschrift M. and Mets T., Reai-time ultrasonography of the normal pancreas in 
yowzg adults. Advatztage of tlze erect position. Acta Clinica Belgica 1979, 34, 32-35. 

Verdonk G . Mets T. en Af chrift M. Reai-time echografie an /zet normale abdomen. Tijd

schr. voor Geneesk., 1979, 35, 33-39. 

132 

Verdonk G., Nieuwe inzichten in de stofwisselingsstoornissen bij obesiteit, atheromatose en 
aanverwante ziekte11. In: Postgraduaatcyclus Inwendige Ziekten 1978-1979, European Press, 
1979. 

Verdonk G., Carcinogeniciteit en voeding: fictie of realiteit? In: Postgraduaatcyclus Inwen
dige Geneeskunde 1978-1979, European Press, 1979. 

Verdonk G. Surmont D., Roels H. and Quatacker J., Angio-immunoblastic lymphadenopathy. 
Acta Clinica Belgica, 1979, 34, 2, 70-80. 

Verdonk G ., Afschrift M., Mets T., Voet D. en Colardyn F., Dynamische echografie; hand
leiding voor klinisch gebruik in de Interne Geneeskunde. Uitg. Story-Scientia, Gent, 1980. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

G. Verdonk, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1952) 

Wetenschappelijk Personeel 

M. Afschrift, werkleider (1972) 
W. Michielsen, werkleider (1973) 
T. Mets, assistent (1977) 
D. Voet, assistent (1978) 

Groepsfoto Afdeling Algemene Inwendige Ziekten, Ziekten van de Stofwisseling en Besmette
lijke Ziekten, anno 1980. Van links naar rechts: Dr. D. Dendooven, Dr. R. Scheldewaert, 
Dr. J.-L. Deloof, Dr. J.-M. Billiouw, Dr. P. Naclztegaele, Dr. W. Michielsen, Dr. D. De 
Landslzeere, Prof. G. Verdonk, Dr. D. Van Nimmen, Dr. M. Afschrift, Dr. T. Mets en 
Dr. D. Voet. 

133 



GEWEZEN VASTBENOEMD W.P. 

s. Bekaert, werkleider (1964), gewoon hoogleraar aan de V.U.B. . . . . 
G. De Tollenaere, werkleider (1969), Direkteur-Geneesheer van het Akademtsch Ztekenhms 

van de Rijksuniversiteit Gent 

W. Alderweireldt (1975-1976) 
Y. Bogaert (1971-1972) 
L. Botelberghe (1973-1974) 
R. Boutmans (1972) 
R. Brys (1969-1971) 
M. Cardon (1970-1971) 
R. Casneuf (1971-1973) 
G. Cheroutre (1978) 
F. Colardyn (1970-1973) 
G. Coulant (1972-1975) 
M. De Baets (1976-1977) 
G. De Cock (1974-1975) 
E. Dhondt (1976) 
L. Dujardin (1969-1970) 
R. Fils {1971-1973) 
S. Haemers (1976) 

134 

ALUMNI 

R. Hendrix (1969-1972) 
R. Hombrouckx (1972-1973) 
A.M. Kochuyt (1977-1978) 
R. Lacres (1971-1972) 
H. Louis (1969-1970) 
A. Mast (1972-1973) 
B. Neyrinck (1973-1975) 
S. Poriau (1975-1977) 
G. Rasschaert (1973-1976) 
F. Roelandts (1973-1976) 
G. Sterken (1974) 
F. Van Bruwaene (1978-1979) 
K. Vanden Weghe (1970-1971) 
D. Van Gijseghem (1973-1975) 
W. Van Hee (1970-1972) 
M. Van Outryve (1970-1973) 

AFDELING CARDIOLOGIE 

Prof. Dr. R. PANNIER 

De Afdeling Cardiologie van de Dienst voor Inwendige Ziekten werd officieel 
opgericht op 1 maart 1969, wanneer, na het emeritaat van Prof. P. Regniers 
en Prof. L. Remouchamps, tot de reorganisatie van de Interne Geneeskunde aan 
de Medische Fakulteit werd overgegaan. 
Prof. R. Pannier, die sinds 1954 belast werd met een teoretische kursus in de 
cardiologie, werd tot diensthoofd van deze afdeling aangesteld. Hij werd tevens 
co-.titularis van de leerstoel voor Inwendige Ziekten en belast met het teoretisch 
en klinisch onderwijs van hart- en vaatziekten, alsook met de opleiding van 
toekomstige hartspecialisten. 
In feite begon de ontwikkeling van de cardiologie in het kader van de Interne 
Kliniek reeds in 1947, dank zij Prof. P. Regniers, die enkele van zijn jonge 
medewerkers aanspoorde zich meer bijzonder op dit specialisme toe te leggen. 
Hij schonk hun tevens de mogelijkheid om de meest recente diagnostische 
metoden voor hart- en vaatziekten in zijn Dienst aan te wenden. We wensen hem 
voor dit alles hier een dankbare hulde te brengen. 
Onder de nieuwe metoden die in de Afdeling Cardiologie werden gebruikt, bevond 
zich in de eerste plaats het hemodynamisch onderzoek, meer bepaald de hart
cateterisatie, die bij de mens toegepast werd dank zij het baanbrekende werk van 
W. Forssmann (1929) en A. Cournand (1941). De inlichtingen die door de hart
cateterisatie worden geleverd zijn bijzonder nuttig en soms onontbeerlijk voor 
de diagnose van aangeboren en verworven hartziekten, vooral wanneer een hart
operatie overwogen wordt. 
De eerste rechterhartcateterisaties werden in de Dienst uitgevoerd in 194 7. Ze 
gebeurden in de oude lokalen van het Laboratorium voor Röntgendiagnostiek 
(Prof. F. De Witte). 
In het begin waren de gevallen eerder schaars. Stilaan echter nam het aantal 
hartcateterisaties toe en werden de indikaties ruimer. De vooruitgang van de 
techniek en de groeiende ondervinding van het cardiologisch en radiologisch 
team lieten toe over te gaan tot linkerhartcateterisatie en cine-angiografie. De 
laatste jaren werd ook de coronarografie hieraan toegevoegd. 
Thans worden hartcateterisaties, cine-angiografieën en coronarografieën dage
lijks en op grote schaal uitgevoerd in samenwerking met het Laboratorium voor 
Röntgendiagnostiek (Prof. E. Van de Velde) bij patiënten met verworven hart
ziekten, zoals Ietsels van mitralis- en aortakleppen, cardiomyopatieën, letsels 
van het pericard, waaronder vooral pericarditis constrictiva, chronisch cor 
pulmonale, aandoeningen van de coronaire bloedvaten (angina pectoris en 
myocardinfarct). In het begin werden alle kongenitale hartgebreken, zowel bij 
kinderen als bij volwassenen, in onze Dienst bemadynamisch onderzocht. Sinds 
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geruime tijd echter wordt dit onderzoek bij kinderen door de Kliniek voor Kinder
ziekten zelf verzekerd (Prof. A. Blancquaert). Daarbij wordt in het hemodynami
sche laboratorium regelmatig gebruik gemaakt van andere onderzoekingsmetoden 
waaronder intracardiale elektro- en fonocardiografie en dilutietechnieken. Recent 
werd het Laboratorium ook verrijkt met een computersysteem, waarbij tijdens 
de hartcateterisatie de drukken en andere parameters onmiddellijk en beter kun-

nen gevolgd worden. 
Onder de niet-invasieve diagnostische metoden werd van in het begin op onze 
Afdeling groot belang gehecht aan de elektrocardiografie, de fonocardiografie 
en het optekenen van de pulsatiekurven. Meer in het bijzonder moet hier ook de 
vectorcardiografie vermeld worden, waarvan het nut bij sommige gevallen van 
myocardinfarct en harthypertrofie duidelijk bewezen is. In de Dienst werden 
verschillende onderzoekingsprojekten aan de vectorcardiografie gewijd, zoals de 
studie van het vectorcardiogram bij normale individuen van verschillende leef
tijdsgroepen, het vectorcardiogram bij sporthart, en bij rechterkamerhypertrofie. 
Thans wordt het vectorcardiogram verwerkt door de computer, waardoor de 

diagnostische mogelijkheden verruimd worden. 
Ook de echocardiografie wordt meer en meer in de Dienst gebezigd. Ze verschaft 
kostbare inlichtingen over de motiliteit van de kleppen, de dikte van de spier
wand de diameter van de hartcaviteiten en de aanwezigheid van vocht in het 

' pericard. De klassieke M-mode echocardiograaf werd recent aangevuld door 
de sector-scanning, die de mogelijkheid biedt een gedetailleerd anatomisch beeld 
te verkrijgen van de hartstrukturen en tevens een inzicht te verwerven in een reeks 

funktionele karakteristieken. 
Onder de patiënten die in de Cardiologische Kliniek worden gevolgd zijn deze met 
coronairlijden (angina pectoris en myocardinfarct) ongetwijfeld de talrijkste. 
De diagnostische metoden waarover men op dit gebied thans beschikt, zijn te 
goed gekend om er verder op in te gaan. De anamnese is en blijft van hoofd
zakelijk belang. Het elektrocardiogram in rust heeft een beperkte diagnostische 
waarde en wordt daarom veelal aangevuld door een inspanningstolerantietest. 
Dagelijks worden dergelijke proeven in de Dienst toegepast en in meer dan 70 % 
van de gevallen wordt aldus een juiste diagnose gesteld. 
De laatste jaren wordt de diagnose van coronairlijden nog verbeterd door de 
inspaDDingsproef te kombineren met een myocardscintigrafie met Thallium
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Hierdoor is het mogelijk beperkte zones met verminderde perfusie die tijdens 
inspanning in het myocard ontstaan, te visualiseren. In samenwerking met de 
Dienst voor Radioterapie en Kerngeneeskunde (Prof. A. De Schryver) wordt 
deze metode ook bij onze patiënten toegepast. Wellicht zal in een nabije toekomst 
de nucleaire cardiologie zich verder ontwikkelen en zullen de diagnostische 

mogelijkheden hierdoor nog toenemen. 
Zoals boven reeds vermeld wordt de coronarografie in de Dienst toegepast in al 
de gevallen waar coronaire chirurgie overwogen wordt en in de zeldzame 
gevallen waar de diagnose door geen enkel ander middel kan bevestigd worden. 
Onder de coronaire aandoeningen neemt de akute coronaire aanval, en vooral 
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het akute myocardinfarct een belangrijke plaats in, niet alJeen op zuiver medisch 
maar ook op socio-ekonomisch gebied. Het is dan ook best te begrijpen dat een 
aanzienlijk gedeelte van onze aktiviteiten op dit probleem gericht is, zowel op 
diagnostisch als op terapeutisch gebied. 
In 1967 werd in het Akademisch Ziekenhuis een coronaire eenheid opgericht, 
die deel uitmaakt van de afdeling voor Intensieve Zorgen. De coronaire eenheid 
bevatte aanvankelijk 8 bedden. Sinds het openen van het nieuwe Kliniekgebouw 
XII, werd de Afdeling voor Medische Intensieve Zorgen uitgebreid en steeg ook 
het aantal coronaire bedden tot 20. 
Voor de niet-verwikkelde gevallen van akuut myocardinfarct streven we er naar 
het verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te maken en gaan we zo vlug 
mogelijk over tot vroegtijdige mobilisatie die reeds in de coronaire eenheid aan
vangt. Passieve mobilisatie wordt geleidelijk vervangen door aktieve mobilisatie 
en gestandaardiseerde belastingsproeven. Eens de patiënten terug thuis zijn wordt 
dit revalidatieprogramma regelmatig voortgezet en groepsgewijze uitgevoerd. 
Dit werd verwezenlijkt dank zij het initiatief van Prof. K. Vuylsteek (Labora
torium voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde) in een multidisciplinair « Centrum 
voor Evaluatie en Revalidatie van Hartpatiënten » (zie afzonderlijk hoofdstuk). 
Een dergelijke aanpak van de infarctpatiënten in de kronische faze, heeft uit
stekende resultaten gegeven, zowel op medisch als op sociaal en psychologisch 
vlak. Naast dit revalidatieprogramma worden ook de dieetgewoonten van de 
infarctpatiënten regelmatig gevolgd en aangepast dank zij de medewerking van 
de Afdeling voor Diëtiek en Voedingshygiëne (Prof. G. Verdook). 
Onder de verwikkelingen die zich bij het akute myocardinfarct kunnen voordoen 
zijn er twee bijzonder ernstig : ventrikelfibrillatie en cardiogene shock. Bij deze 
laatste wordt in onze Dienst, naast het toedienen van de gepaste farmaca, 
systematisch gebruik gemaakt van de intra-aortale ballon pomp die als doel heeft 
de perifere weerstand te verminderen en de coronaire doorbloeding te verbeteren. 
Sommige gevallen die bij de aanvang hopeloos schenen, konden dank zij deze 
terapie gered worden. 
In samenwerking met het Laboratorium voor Normale en Patologische Fysiologie 
(Prof. I. Leusen) worden experimentele onderzoekingen uitgevoerd over de 
beperking van de infarctgrootte. Het belang van dit probleem hoeft geen verder 
betoog en de toepassing ervan in de kliniek kan vooral nuttig zijn voor de 
preventie van hartdekompensatie en cardiogene shock. 
Eindelijk zouden wij nog de aandacht willen vestigen op een recente aanwinst 
voor de behandeling van het coronairlijden, nl. op de perkutarre transluminale 
angioplastie volgens Grüntzig. Hierbij wordt het gestenoseerd segment door middel 
van een balloncateter gedilateerd. Deze techniek wordt ook sinds kort in onze 
Dienst toegepast. 
Ook op het gebied van epidemiologie en preventie werd in de Dienst een grote 
inspanning geleverd. In samenwerking met de Dienst voor Hygiëne en Sociale 
Geneeskunde en met andere universitaire centra zijn uitgebreide bevolkings
onderzoekingen aan de gang in verschillende gemeenten en bedrijven van het 
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land om de prevalentie van cardiovasculaire ziekten te bepalen, de risikofaktoren 
voor coronairlijden op te sporen en de bevolking tot de nodige preventieve maat
regelen aan te zetten (Belgisch Projekt ter Preventie van Hart- en Vaatziekten). 
Sommige van deze onderzoekingen maken deel uit van internationale preventie
projekten gekoördineerd door de W.G.O. Belangrijke gegevens werden reeds naar 
voren gebracht zoals de omkeerbaarbeid van bepaalde risikofaktoren. 
Een ander probleem waaraan we sinds verschillende jaren zeer gehecht zijn is 
dat van de ritme- en geleidingsstoornissen. De aanleiding hiertoe is het frekwent 
optreden van dergelijke afwijkingen in de akute en kronische faze van het 
myocardinfarct, hetgeen dikwijls de prognose ongunstig beïnvloedt. Uit de jaren
lange ondervinding, opgedaan in de coronaire eenheid en ook tijdens de post
hospitaal faze bij myocardinfarct, is gebleken dat sommige ventrikulaire ritme
stoornissen dikwijls aanleiding geven tot ventrikelfibrillatie, die onvermijdelijk 
overgaat in plotselinge dood, tenzij onmiddellijk een elektrische defibrillatie kan 
toegepast worden. Om een nauwkeurig inzicht te krijgen omtrent de aard en de 
frekwentie van de ritmestoornissen, is het noodzakelijk het hartritme gedurende 
een zekere tijd nauwkeurig te kunnen volgen. Gedurende het verblijf in de 
coronaire eenheid gebeurt dit automatisch door middel van de monitoring
apparatuur, waarbij het elektrocardiogram op een scoop kan nagegaan worden. 
Ook wanneer de patiënten de coronaire eenheid verlaten hebben is thans een 
kontinne registratie van het hartritme mogelijk, dank zij een draagbare bandopne
mer, waarop het elektrocardiogram doorlopend gedurende 24 tot 48 uur wordt 
opgetekend (metode van Holter). Deze techniek geldt niet alleen voor infarct
patiënten, doch ook voor andere, die intermittente ritmestoornissen (b.v. extra
systolen, tachycardie, tachyaritmie) of syncopen vertonen. De Holter-metode 
heeft als voordeel dat de patiënten hun normale aktiviteiten kunnen uitoefenen 
en dat een korrelatie kan gelegd worden tussen het gebeurlijk optreden van 
klachten en het ontstaan van ritmestoornissen. Sinds 1970 werd de kontinne 
Holter-registratie in de Dienst ingevoerd en werden verschillende onderzoekings
projekten met betrekking tot deze metode gestart dank zij de steun van het Fonds 
voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek. 
De ritmestoornissen werden in de Dienst ook elektrofysiologisch onderzocht door 
middel van de registratie van het intracardiaal elektrocardiogram en het toe
passen van elektrische stimulatie. Deze metode laat toe sommige ritmestoornissen 
(paroxysmale tachycardie, sinusknoopziekte) en sommige geleidingsstoornissen 
(atrio-ventrikulaire blok, syndroom van Wolff-Parkinson-White) beter te be
studeren. 
Wat de behandeling van de ritmestoornissen betreft, werden, in samenwerking 
met het J.F. en C. Heymans Instituut (Prof. A. De Schaepdryver) verschillende 
onderzoekingen uitgevoerd over de evaluatie van reeds gekende en nieuwe anti
aritmica en werd de aandacht bijzonder gevestigd op de farmakokinetische 
aspekten. 
Sinds verschillende jaren wordt in de Dienst de elektrische stimulatie toegepast 
met voorlopige en definitieve pacemakers bij patiënten met symptomatische 
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bradycardieën, meestal veroorzaakt door een totale atrioventrikulaire blok. In 
het begin werden abdominale pacemakers ingeplant met fixatie van de elektroden 
op het hart, wat een torakotomie noodzakelijk maakte. Thans bezigt men bijna 
alleen nog de endocavitaire metode, waarbij de elektrocateter onder lokale 
verdoving via een perifere vene tot in het rechter ventrikel wordt opgeschoven 
en de batterij subkutaan onder de clavicula wordt ingenaaid. De technische 
vooruitgang (verlengde levensduur van de batterij, beperkte omvang en gewicht, 
betrouwbaarheid van het elektronische gedeelte) heeft ook de indikatiestelling 
van de pacemakers verruimd. Deze metode wordt thans op grote schaal in de 
Dienst gebruikt, zodat een speciale poliklinische konsultatie voor pacemaker
patiënten werd opgericht met als doel deze patiënten regelmatig te volgen en op 
tijd de nodige maatregelen te treffen indien zich stoornissi!H in de batterij of in 
het elektronische circuit voordoen. 
Een groot gedeelte van de aktiviteit van de Dienst is gewijd aan de arteriële 
hypertensie, die, zoals men weet, een belangrijke risikofaktor voor cardio
vasculaire ziekten uitmaakt. Om dit probleem beter te benaderen werd een 
speciale raadpleging voor hypertensielijders opgericht. Dit laat toe de klinische 
gegevens op systematische wijze te groeperen, de ingestelde terapie nauwkeurig 
te volgen en bepaalde onderzoekingsprojekten te verwezenlijken. Daarnaast wordt 
ook de patologische fysiologie van de arteriële hypertensie bestudeerd, waaronder 
vooral de variabiliteit van de arteriële bloeddruk. Deze komt ook bij normale 
personen voor en is op zichzelf een belangrijk fysiologisch verschijnsel. Ze heeft 
echter ook praktische implikaties o.m. bij de beoordeling van bepaalde tera
peutische maatregelen. Om de bloeddrukschommelingen beter te kunnen volgen 
wordt bij hypertensielijders en kontrole-personen, een kontinue registratie van 
de bloeddruk ingesteld. Deze gebeurt hetzij over een tijdsverloop van 3 uur bij 
patiënten in liggende houding, hetzij over een langere periode van b.v. 12 uur, 
door middel van een draagbare bandopnemer. Zo is het mogelijk de bloeddruk 
op te tekenen in verschillende levensomstandigheden en de faktoren te achterhalen 
die de bloeddruk beïnvloeden. Dergelijke onderzoekingen hebben ons zeer inte
ressante gegevens verschaft en o.m. toegelaten patiënten met labiele hypertensie 
te ontdekken, korrelaties te leggen tussen beginnende hypertensie en anatomische 
veranderingen in bepaalde organen, en het effekt na te gaan van sommige hypo
tensoren. Ook over het mekanisme van deze variabiliteit worden in de Dienst 
klinische onderzoekingen uitgevoerd, vooral wat betreft de invloed van het orto
sympatische zenuwstelsel. 

Een ander gebied waaraan we een grote belangstelling wijden is het perifere 
vaatlijden. Verschillende niet-invasieve diagnostische metoden worden regel
matig bij patiënten met daudicatio toegepast o.m. de Iooptests de oscillografie 
en de ultrasound-metingen. Om de waarde van de oscillografie te verhogen, wordt 
deze vóór en na inspanning uitgevoerd. Hierdoor kunnen beginnende letsels, 
die nagenoeg symptoomloos verlopen, dikwijls in het licht gesteld worden. Ook 
de ultrasound-metode is bijzonder nuttig gebleken voor het meten van de druk 
in de perifere bloedvaten, zelfs wanneer de pulsaties niet meer gevoeld worden. 
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Daarbij kan men met de ultrasound-metode een anatomisch beeld van de perifere 
bloedvaten konstrueren en de evolutie van de letsels regelmatig volgen. Deze 
metode heeft tevens het voordeel dat ze gemakkelijk hanteerbaar is, zodat ze kan 
gebruikt worden bij bevolkingsonderzoek. 
Op terapeutisch vlak hechten we in de Dienst veel belang aan regelmatige 
training van de patiënten met claudicatio. Dagelijks komen dergelijke patiënten 
hun oefenschema volgen en het is opvallend hoeveel gunstige resultaten hiermede 
bekomen worden. Studies over de invloed van verschillende farmaca, waaronder 
anti-aggregerende stoffen, op de evolutie van perifere vaatletsels zijn thans aan 

de gang. 
In dit kort overzicht hebben we getracht een historische schets te geven van de 
verschillende aktiviteiten die in de Afdeling Cardiologie sinds haar oprichting 
plaatsgrijpen. We hebben er steeds naar gestreefd, naast het zuiver klinische werk, 
ook het wetenschappelijk onderzoek in de Dienst te bevorderen. Hiervoor werden 
ook nauwe kontakten gelegd met andere disciplines en werden gezamenlijke 
onderzoekingsprogramma's uitgewerkt. We menen dat een dergelijk opzet nood
zakelijk is om op efficiënte wijze bij te dragen tot de ontwikkeling van de cardio

angiologie in ons land. 
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AFDELING GASTRO-ENTEROLOGIE 

Prof. Dr. F. BARBIER 

Begin oktober 1969 begon de Afdeling Gastro-Enterologie als een autonome 
entiteit binnen de Dienst voor Inwendige Ziekten te fungeren. In het kader van 
deze beschikking werd Prof. F. Barbier van geassocieerd hoogleraar tot gewoon 
hoogleraar bevorderd en aangesteld als diensthoofd van deze Afdeling bestaande 
uit een Polikliniek, een beddenhuis met 42 bedden, een Onderzoekslaboratorium 
en het Laboratorium voor Bloedstolling. Zijn leeropdracht in de doctoraten 
geneeskunde behelst, naast de leer van de gastro-intestinale, hepatobiliaire en 
pankreatische aandoeningen, ook de propaedeutica. Tijdelijk werd bij eveneens 

belast met het onderwijs in de longziekten. 
De mogelijkheden van de Dienst werden in belangrijke mate uitgebreid door 
het-in-gebruik-nemen van de ruimere lokalen voor de Polikliniek, de uitbreiding 
van het personeelskader tot 4 7 eenheden, nl. 5 erkende geneesheren-specialisten 
(Drs. G. Baele, G.A. De Weerdt, A. Elewaut, W. Huybrechts en J. Versieck), 5 
verpleegsters voor de Polikliniek, 9 leden administratief personeel, 17 leden tech
nisch personeel, 3 leden onderhoudspersoneel en 7 assistenten in opleiding. 
De poliklinische aktiviteiten namen sterk toe, enerzijds door het toenemend aantal 
raadplegingen dat op 2 jaar tijd verdubbelde, anderzijds door de uitbreiding van 
de diagnostische en terapeutische mogelijkheden. Tweemaal per week wordt een 
proktalogische raadpleging (Dr. J. Lagae, konsulent) en wekelijks één hepatolo
gische raadpleging (Dr. J. Versieck, Geaggregeerde voor bet Hoger Onderwijs) 

gehouden. 
Met medewerking van de leden van de vaste staf (Drs. A. Elewaut W. Huybrechts 
en J. Versieck) en de konsulenten (Drs. R. Hendrix, J. Lagae, R. Milo en 
G. Mortier) worden volgende onderzoekmetodes toegepast: endoskopie (oesofago
gastroskopie, duodenoskopie, endoskopische retrograde-cholangiowirsungografie, 
coloskopie, laparoskopie), funktioneel pankreas- (secretine-pancreozymine test), 
slokdarm- (manometrie, refluxtesten) en dunnedarm-onderzoek (biopsie, sondage). 
De terapeutische gamma werd ook uitgebreid o.a. door endoskopische papillo
tomie, endoskopische polypektomie in maag en colon, slokdarmdilatatie, endosko
pische koagulatie van bloedende maagulcera. Deze verwezenlijkingen werden 
mogelijk gemaakt door ruime financiële middelen voor aankoop van T.V.
röntgenapparatuur en van een zich steeds uitbreidende gamma van endoskopen 
met toebehoren. Gebruik van kleur-TV-apparatuur tijdens endoskopie verhoogt 
het aantal personen dat bet onderzoek kan volgen bij een geringe belasting voor 

de patiënt. 
Vele inspanningen werden geleverd om de opleiding van de pre-stagiairs (1 e en 
2e doctoraat), de 6 graduaatstudenten (4e doctoraat) en de 7 postgraduaat
studenten zo vlot als mogelijk te integreren in de medische verzorging. Verheugend 
is eveneens bet toenemend aantal postgraduaatstudenten die, na een algemene 
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interne opleiding, zich gedurende twee tot drie jaar in de Afdeling bekwamen 
in de gastro-enterologie (na Drs. R. Milo en P. Hoste, voor het ogenblik 
Drs. C. Braxel, M. Cabooter en P. Laukens). 
Dr. A. Elewaut (Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs) zet, in samenwerking 
met de AfdelingEndokrinologie (Prof. A. Vermeulen) en het J.F. en C. Heymans 
Instituut (Prof. A. De Schaepdryver en Prof. M. Bogaert) zijn studies over het 
metabolisme van de schildklierhormonen bij kronisch leverlijden verder. Dr. 
J. Versieck (Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs) werkt, in samenwerking 
met het Laboratorium voor Analytische Scheikunde (Prof. J. Hoste) verder aan 
een studie over spoorelementen in het bloed bij normale personen en bij 
hepato-biliairlijden. 
In het Laboratorium voor Bloedstolling kon Dr. G. Baele (Geaggregeerde voor 
het Hoger Onderwijs) in samenwerking met de Afdeling Hematologie (Prof. 
A. Vermeulen) talrijke studies voltooien met betrekking tot de hemostase bij 
hematologische en hepatologische aandoeningen. Dr. W. Huybrechts beeft zijn 
wetenschappelijke belangstelling voornamelijk gericht op de invloed van stimu
lantia (vnl. maaltijd) van de maagsekretie en op nieuwe farmakologische inhibito
ren van de maagzuursekretie. 
Samen met deze verzorgings- en onderwijstaak, werd de Researchafdeling uitge
breid. Dr. G.A. De Weerdt bouwde samen met Apr. R. Beke een laboratorium 
op voor chromatografie en massaspektrometrie dat, na een studie over de stereo
chemie van de plasmatriglyceriden bij de mens, voor het ogenblik de struktuur van 
de zeer talrijke metabolieten van galzouten in plasma, urine en faeces analyseert. 
Het geheel van deze klinische en wetenschappelijke arbeid leidde tot het behalen 
van 3 diploma's van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs, het verschijnen 
van meer dan honderd wetenschappelijke publikaties waarvan meer dan de helft 
in buitenlandse tijdschriften en het houden van talrijke mededelingen op binnen
en buitenlandse kongressen. De inzet van de graduaatstudenten wordt aange
moedigd door het voorstellen van klinische gevallen tijdens de wekelijkse staf
vergadering van de Afdeling, terwijl de postgraduaatstudenten aktief betrokken 
zijn bij de wekelijkse staf van de Dienst voor Inwendige Ziekten. 

PUBLIKATIES 

Proefschriften tot het verkrijgen van de graad van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs : 

Baele G., Bijdrage tot de Kennis van de Aggregatie en de Release Reaction van de Bloed
plaatjes, 1975. 

Elewaut A., Studie over het Schildkliermetabolisme bij Levercirrose, 1975. 

Versieck J., Onderzoekingen over Spoorelementen bij de Mens, 1975. 

Elewaut A., Determination of the binding of thyroxine to plasma proteins by competitive 
prorein-binding analysis. Clin. Chim. Acta, 1973, 45, 37. 

Stevens W., Van Peteghem C., Heyndrickx A. and Barbier F., Eleven cases of thallium 
intoxication treated wirh Prussian blue. Int. J. Clin. Pharmacol., 1974, 10, 1. 
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Versieck J. , Barbier F., Speecke A. and Hoste J., Manganese, capper and zinc concentrations 
in serum and packed blood cells during acute hepatitis, chronic hepatitis and posthepatitic 
cirrhosis. Clin. Chem., 1974, 20, 1141. 

Parijs J., De Weerdt O.A., Beke R. and Barbier F., Stereospeei/ie analysis of human plasma 
triglycerides. Lipids 1975, 9, 937. 

Mast A., Elewaut A., Mortier 0 ., Quatacker J ., Defloor E., Roels H. and Barbier F ., Gastric 
xanthoma. Am. J. Oastroenterol., 1976, 65, 311. 

Elewaut A., Mussche M. and Vermeulen A., Familial partlal target organ resistance to thyroid 
hormones. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1976, 43, 575. 

Baele 0., Thiery M., Vermeulen A. and Barbier F., Inhibitory effect of acetylsalicylic acid 
on Intman platelet tunetion in normal voltmieers and in women using a combined oral contra
ceptive regime. Thrombos. Haemost. (Stuttg.), 1976, 36, 623. 

Baele 0., Matthys E. and Barbier F., Antihaemophilic factor A activity, F Vlll-related antigen 
and van Willebrand factor in hepatic cirrhosis. Acta Haemat., 1977, 57, 290. 

Van Outryve M., Huybrechts W., Blaauw A.M., De Weerdt O.A., Beke R. and Barbier F., 
Jejunal bile salts and microflora in patients with partlal gastrectomy. Am. J. Oastroenterol., 

1978, 69, 550. 

Versieck J. and Cornelis R. , Normal levels of trace elements in human blood plasma or 
serum. lnvited Review. Anal. Chim. Acta, 1980, 116, 217. 

Groepsfoto Afdeling Gastro-Enterologie, anno 1980. 

Van links naar rechts: Dr. A. Elewaut, Dr. G. De Weerdt, Prof. F. Barbier, Dr. C. Braxel, 
Dr. J. Versieck, Dr. M. Cabooter en Dr. W. Huybreclzts. 
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Onderwijzend Personeel 

F. Barbier, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1952) 

Wetenschappelijk Personeel 

G. Baele, fakulteitsgeaggregeerde (1964) 
0. De Weerdt, werkleider (1959) 
A. Elewaut, fakulteitsgeaggregeerde (1959) 
W. Huybrechts, werkleider (1963) 
J. Versieck, fakulteitsgeaggregeerde (1963) 

R. Milo (1974-1976) 
P . Hoste (197,6-1978) 

ALUMNI 
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AFDELING ENDOKRINOLOGIE, 
STOFWISSELINGSZIEKTEN EN HEMATOLOGIE · 

Prof. Dr. A. VERMEULEN 

Bij de oprichting van de Dienst voor Inwendige Ziekten, ontstaan door de 
versmelting van de Kliniek voor Inwendige Ziekten (voormalig diensthoofd Prof. 
P. Regniers) en de Polikliniek voor Inwendige Ziekten (voormalig diensthoofd 
Prof. L. Remouchamps), werd Prof. A. Vermeulen, tevoren geassocieerd hoog
leraar bij Prof. P. Regniers, aangesteld tot co-titularis van de Leerstoel voor 
Inwendige Ziekten, en belast met het teoretisch en klinisch onderwijs in de 
endokrinologie, stofwisselingsziekten en hematologie. 
Vooreerst werd de Afdeling Endokrinologie en Stofwisselingsziekten uitgebouwd. 
In feite was de ontwikkeling van de endokrinologie reeds begonnen in de Interne 
Kliniek, onder leiding van Prof. P. Regniers die zijn medewerker, thans titularis 
van de Afdeling, had gestimuleerd zich op de endokrinologie en de stofwisselings
ziekten toe te leggen. Mede dank zij de steun van het Fonds voor Geneeskundig 
Wetenschappelijk Onderzoek, kon een perfekt uitgerust hormonaal laboratorium, 
noodzakelijke logistieke steun voor ziekenzorg en wetenschappelijk onderzoek, 
worden opgericht. Aldaar werden o.a. originele metoden ontwikkeld voor de 
bepaling van de steroïdhormonen, gebied waarop het Laboratorium een grote 
faam heeft verworven. Waar het wetenschappelijk onderzoek zich aanvankelijk 
toespitste op de bijniercortex en testeshormonen zou het interessegebied zich later 
verruimen tot de reproduktieve fysiopatologie in het algemeen. Als logisch uit
vloeisel hiervan worden naar de poliklinische en klinische afdeling een groot 
aantal patiënten met fertiliteitsproblemen verwezen, wat in 1978, na rijp beraad, 
leidde tot de oprichting van de eerste officiële universitaire «spermabank > in ons 
land, die in samenwerking met de Dienst voor Verloskunde (diensthoofd Prof. 
M. Thiery) de kunstmatige inseminatie met donorsemen mogelijk zou maken. 
Ook op het gebied van de schildklierpatologie is de Dienst zeer aktief : méér dan 
1.000 patiënten met schildklierlijden worden jaarlijks in de Dienst behandeld, 
terwijl op wetenschappelijk gebied navorsingswerk wordt verricht betreffende de 
hogere regulatie van de schildklierfunktie en van de auto-immuunprocessen die 
aan de basis liggen van veel schildklieraandoeningen. 
De diabeteskonsultatie werd uitgebreid en meer dan 750 diabetici worden regel
matig in de Polikliniek gevolgd. De vlucht die de poliklinische ontwikkeling nam, 
wordt overigens weerspiegeld in het aantal poliklinische konsultaties dat in 1979 

ongeveer 10.000 bedroeg. 
Zeer vlug liet zich, mede door de snelle ontwikkeling van de chemoterapie, de 
nood voelen ook de hematologische afdeling uit te bouwen, met eigen hospita
lisatieafdeling van 25 bedden en eigen laboratorium zowel voor de cytologie 
als voor de bloedstolling. Een groot aantal patiënten met akute leukemieën en 
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lymfomen in een gevorderd stadium worden polychimio-terapeutisch behandeld. 
Parallel met de ruimtelijke uitbouw van de Afdeling werd ook een aktief 
personeelsbeleid gevoerd dat er naar streefde dat voor elke tak van de specialiteit 
bevoegd kaderpersoneel werd aangesteld: zo zijn aan de Dienst medio 1980 een 
fakulteitsgeaggregeerde en 5 werkleiders full-time verbonden. Bovendien werden 
er permanent 8 assistenten tot internist opgeleid. 
Naast de klinische en poliklinische aktiviteiten en de patiëntenzorg vergt de 
graduaat en postgraduaat opleiding een ruim deel van de tijd van de stafleden, 
niet enkel onder vorm van teoretisch en klinisch onderwijs aan de studenten, staf
vergaderingen en seminaries voor assistenten en afgestudeerden, maar ook door 
talrijke voordrachten voor lokale huisartsenkringen. Het boek «Endocrinologie en 
Stofwisselingsziekten » dat tot stand kwam onder leiding van Prof. A. Verroeuien 
in samenwerking met zijn stafleden en dat reeds aan de 3e druk toe is, kende 
een buitengewoon sukses, zowel bij studenten, huisartsen als internisten. 
De traditie van een intense wetenschappelijke aktiviteit van de Interne Kliniek 
werd voortgezet in de Afdeling Endokrinologie, Stofwisselingsziekten en Hema
tologie en sinds het ontstaan van deze sekties zagen reeds meer dan 400 publikaties 
het licht. Het toekennen van de R.I.T.-Prijs en van de Van Dyck-Prijs en de 
uitnodigingen om als verslaggever op tal van internationale kongressen en 
symposia op te treden, brachten de officiële erkenning van de waarde van het 
wetenschappelijk werk door het diensthoofd en zijn medewerkers uitgevoerd. 
Tal van buitenlanders verbleven overigens voor langere tijd in het Laboratorium, 
meestal met een beurs van hun Regering of van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Een van de medewerkers, Dr. F. Comhaire, is overigens lid van de Stuurgroep 
« Fertiliteit » van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Wat de perspeklieven betreft, stellen zich nu reeds ruimtelijke problemen. Waar 
de klinische afdeling tot haar optimale dimensie kon worden uitgebouwd, zijn 
polikliniek en laboratoriumruimte veel te klein geworden. Helaas ligt een defini
tieve oplossing hiervoor slechts in een ver, gedeeltelijk hypotetisch verschiet, zodat 
naar interne oplossingen zal moeten gezocht worden. 
Wat het stafpersoneel betreft, heeft de gevoerde politiek toegelaten bekwame 
specialisten aan de Dienst te verbinden die een vlot en doelmatig funktioneren op 
universitair niveau van de Afdeling mogelijk maken. De keerzijde van de medaille 
is ongetwijfeld dat ten gevolge van de vrijwel onbestaande mobiliteit van het 
wetenschappelijk personeel, de mogelijkheden voor beloftevolle jongeren bijna 
nihil zijn. De personeelsstop is overigens niet van aard hiervoor in de nabije 
toekomst een oplossing te brengen. 
Wat het administratief en technisch personeel aangaat beschikken we, niettegen
staande de enorme uitbouw die tot voor enkele jaren nog kon worden gerealizeerd, 
nog steeds niet over de nodige personeelsbezetting om een optimaal funktioneren 
mogelijk te maken. 
Maar al zijn in de zomer 1980 de ekonomische en financiële perspektieven niet 
bijzonder hoopgevend, dan blijven we niettemin vertrouwen in de toekomst van 
de Afdeling Endokrinologie, Stofwisselingsziekten en Hematologie en de Dienst 

149 



voor Inwendige Ziekten in het algemeen, hierin gesteund door het dynamisme en 
de toewijding van al het personeel van de Afdeling. 

PUBLIKA TIES 

Vermeuten A., Verdonck L., Van Der Straeten M. and Orie N., Capacity of the testosterone 
binding globulin in human plasma and influence of speei/ie binding of testosterone on its 
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Vaste medewerkers Afdeling Endokrinologie, Stofwisselingsziekten en Hematologie, anno 1980. 

Van links naar rechts: Dr. R. Rubens, Dr. W. Van Hove, Prof. A. Vermeulen, Dr. R. Roltiers 
en Dr. F. Comhaire. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

A. Vermeulen, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1952) 

Wetenschappelijk Personeel 

W. Van Hove, fakulteitsgeaggregeerde (1963) 
R. Rottiers, werkleider (1965) 
F. Combaire, werkleider (1966) 
J. Hamers, werkleidster (1967) 
R. Rubens, werkleider (1967) 
M. Vandeweghe, werkleider (1967) 

ALUMNI 

Binnenlandse 

A. Cartier (1971-1977) 
G. Coutant (1972-1977) 
S. Haemers (1974-1980) 
J.M. Kaufman (1974-1980) 
W. Peeters (1972-1978) 
J. Schutyser (1968-1974) 
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Buitenlandse 

S. Andó (Italië) 
W. Kley (Duitsland) 
A. Piro (Italië) 
U. Rhani (Indië) 
A. Sayed (Egypte) 
T. Stoïca (Roemenië) 

AFDELING LONGZIEKTEN 

Prof. Dr. M. VAN DER STRAETEN 

De Afdeling Longziekten is één van de laatste twee disciplines die, bij de splitsing 
van de Dienst voor Inwendige Ziekten, als afzonderlijk deelspecialisme in aan
merking genomen werd. 
De Afdeling heeft met veel ruimtelijke problemen te kampen gehad en aanvan
kelijk ook een achterstand in uitrusting en personeelsbestand te verwerken 
gekregen. Het tekort aan onderzoeks- en laboratoriumruimte blijft nog steeds een 
emstig probleem en zal slechts over een drietal jaar een definitieve oplossing 
krijgen bij het in-gebruik-nemen van Kliniekgebouw XI. 
Het personeelsbestand en de technische uitrusting zijn progressief verbeterd. De 
Afdeling Longziekten beschikt nu over een modern longfunktielaboratorium voor 
alle courante en meer verfijnde longfunktietechnieken, o.a. spirografie diffusie, 
bloedgasanalyse, ergometrie, flow volume kurve, lichaamsplethysmografie, regio
naal onderzoek van ventilatie en perfusie. Het allergologisch- en het immuno
logisch laboratorium zijn eveneens volwaardig ontwikkeld met de mogelijkheid 
tot bepaling van immunoglobulines, precipitines, komplement, alfa-l antitrypsine. 
ACE, lymfokines, cyclische nucleotiden, histaminedosering en RAST-tests. 
Aangezien het personeelsbestand in het laboratorium nog niet voldoende is aan
gepast, werd via fondsen van de farmaceutische industrie het technisch kader
personeel aangevuld. Op deze wijze zijn in het laboratorium vier technisch 
ingenieurs werkzaam, gesponsord door de farmaceutische industrie. 
In de voorbije tien jaar werd een driedelig doel nagestreefd, met name: 

(1) Optimaliseren van de patiëntenzorg, waardoor een gestadig toenemen 
van de poliklinische raadpleging en van het aantal ziekenhuisopnemingen. 
Door het in-gebruik-nemen van Kliniekgebouw XII is het beddenaantal voor 
de Afdeling Longziekten opgevoerd tot 58, zodat de kronische aanwezigheid 
van bedden in de gang van de Afdeling uiteindelijk werd weggewerkt. 

(2) Verbetering in het didaktisch werk voor het postgraduaat en voortgezet 
onderwijs en het inrichten van internationale symposia waarvan het derde 
plaatsgrijpt in november 1980. 

(3) Stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek waarbij onder de ons ver
trouwde tema's dienen genoteerd te worden: de bronchusverwijdende farmaca 
zoals sympaticomimetica en teofyllinepreparaten, de anti-allergische middelen 
van het type chromonen, de antibiotica en antimycotica, etc ... 
Hierover werden een reeks mededelingen gehouden op internationale sym
posia en artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften. Tevens werd 
basis-wetenschappelijk onderzoek verricht over de etiopatogenese van astma 
waarbij het dier-experimenteel onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking 
met Prof. Dr. H. Bazin. 
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De gestadige groei van de Afdeling en het steeds toenemend aantal patiënten 
stellen uiteraard talrijke problemen qua ruimte en noodzakelijk personeelsbestand. 
Voor het eerste probleem is, zoals reeds vermeld, een oplossing in zicht; gehoopt 
wordt dat ook voor het tweede probleem een passende oplossing zal gevonden 

worden. 

PUBLIKATIES 
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AFDELING NEFROLOGIE 

Prof. Dr. S. RINGOIR 

De Afdeling Nefrologie funktioneert als dusdanig sinds 1 april 1971 in de Dienst 
voor Inwendige Ziekten van de R.U.G. onder leiding van Dr. S. Ringoir, toen 
geassocieerd docent. 
De nefrologie is een relatief recente discipline, die slechts sinds ongeveer 1950 
in de wereld bestaat, toen internisten zoals J. Hamburger te Parijs en J.P. MerriB 
te Boston zich op de studie van de nierziekten zijn gaan toeleggen. 
Eind 1962 werd aan de R.U.G. door Dr. S. Ringoir, werkleider bij Prof. 
P. Regniers, diensthoofd van de Interne Kliniek, de eerste hemodialyse te Gent 
uitgevoerd bij de mens. Het aantal hemodialysen nam van jaar tot jaar toe. 
In de Afdeling Nefrologie werden in 1979 bijvoorbeeld 11.000 hemodialysen 
uitgevoerd. 
Terwijl de hemodialyse in het begin alleen bij akute nierinsufficiëntie werd uitge
voerd, kwam vanaf 1965 de grote expansie van het aantal hemodialysen toen de 
toegang tot de bloedbaan bij middel van de arterioveneuze Scribner-shunt mogelijk 
was geworden zodat ook de kronische nierpatiënt op systematische manier regel
matig en kronisch kon worden gedialyseerd. 
In augustus 1965 werd de eerste lijkenniertransplantatie te Gent door Prof. 
F. Derom uitgevoerd, met Dr. S. Ringoir als verantwoordelijk nefroloog. In het 
jaar 1974 alleen al werden 40 lijkenniertransplantaties te Gent uitgevoerd ; het 
totale aantal bedroeg toen in Gent 135 bij 128 patiënten. 
Sinds 197 5 ontwikkelden de nieuwe hemodialyse-apparaturen zich zeer sterk en 
overleving bij middel van kronische intermitterende hemodialyse ging een vol
waardige plaats opeisen, naast transplantatie ; het aantal hemodialysen steeg vanaf 
toen aanzienlijk van jaar tot jaar en het aantal transplantaties nam af, een trend 
die zich nu trouwens over de ganse wereld voordoet. 
In 1973 beschreven Dr. S. Ringoir en medewerkers een nieuwe manier om patiën
ten te dialyseren bij middel van één-naald dialyse van het type dubbele koppomp. 
Deze dialysemetode werd in België zo suksesvol dat 80 % van alle dialyseposten 
aan universitaire en privé-centra in België op die manier uitgerust zijn geworden. 
Een toenemend aantal centra in het buitenland maken van deze metode gebruik. 
Op 1 oktober 1975 volgde de benoeming van Dr. S. Ringoir tot gewoon hoogleraar 
en co-titularis van de Leerstoel voor Inwendige Ziekten. De Nefrologie nam nu 
haar volwaardige plaats in als onderdeel van de Inwendige Geneeskunde. 
Op 1 oktober 1979 nam de Nefrologie haar intrek in de nieuwe gebouwen van 
het Kliniekgebouw XII van het Akademisch Ziekenhuis ; een gelijkvloers voor een 
polikliniek en laboratorium, een verdieping met een hemodialyse-afdeling voor 
30 posten, een trainingscentrum voor thuisdialyse en een station voor in vitro 
hemodialyse, een verdieping met 30 hospitalisatiebedden en een trainingskaroer 
voor patiënten in kontinue ambulante peritoneale dialyse. 
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In de nefrologische afdeling worden alle facetten van de nefrologische discipline 
beoefend : studie van hypertensie, proteïnurie, oedemen, hematurie, elektrolyten
balans, reanimatie, epuratie, transplantatie, diagnosestelling en behandeling van 
de meest diverse nefropatieën. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het funda
menteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de fysiologie biochemie 
en biomedical engineering. Een geïntegreerde benadering van het orgaan « nier », 

uitgaande van de meest diverse disciplines, wordt als een toekomstvisie bedacht. 
Talrijke binnen- en buitenlandse medewerkers hebben alhier hun opleiding gehad 
of hebben alhier voor bijscholing vertoefd. Een aggregaatsproetschrift werd door 
Dr. N. Lameire afgewerkt in 1975 in co-promotorschap met Prof. I. Leusen van 
het Laboratorium voor Normale en Patologische Fysiologie. 
De wetenschappelijke interessegebieden van de Gentse nefrologie zijn momenteel: 
toxiciteit van uremische molekulen, één-naald dialyse in vitro en in vivo, 
intrarenale cirkulatie, mikropunktie van het nefron, huisdialyse, en kontinue 

ambulante peritoneale dialyse. ~ 
Naast 5 akademische medewerkers, nefrologen-internisten die als stafleden te 
beschouwen zijn, werken er steeds een tweetal assistenten-internisten, 2 technisch 
ingenieurs, en een reeks medewerkers, verplegers, laboranten, technici en adminis
tratief personeel. De onverdroten inzet van elk van hen weze hier bij deze 

gelegenheid onderstreept. 
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LABORATORIUM VOOR DIËTIEK 
EN VOEDINGSHYGIËNE 

GERONTOLOGIE EN GERIATRIE 

Prof. Dr. G. VERDONK 

Ofschoon reeds Hippocrates de « gouden levensregel » of, in het Grieks, 
« ~tat-r:a » als het voornaamste had uitgestippeld tot het behoud van een optimale 
gezondheid, heeft het meer dan 24 eeuwen geduurd vóór de Diëtiek (in meer 
beperkte zin « voedingsregel » geworden) als wetenschappelijke discipline (hoe 
door een geschikte voedingstoestand de gezondheid te dienen) aan bod kwam. 
De Voedingsleer, welke haar trouwens moest voorafgaan, heeft immers ook moeten 
wachten tot 1791, jaar waarin Lavoisier, de ontdekker van de verbranding en de 
stofwisseling, op het schavot stierf (La République n'a pas besoin de savants). 
In ons land werd in 1948 een eerste poging ondernomen om te trachten de 
doctoraatsstudenten interesse voor de Dieetleer te doen krijgen door een tiental 
lessen over topics uit de Inwendige Geneeskunde, welke met een aangepaste 
voedingsaanpak dienden beheerst, uiteen te zetten. Nadat de Fakulteit der Genees
kunde dit initiatief ieder jaar had laten hernemen, in aansluiting aan de belang
ste1ling, werd in 1952 de vrije leergang bij Koninklijk Besluit een fakultatieve 
kursus. De erbij horende research leidde tot de oprichting van een Laboratorium, 
waar in de loop van de laatste 30 jaar hoofdzakelijk de fysiopatologie van de 
lipiden in de meest uitgebreide zin op biochemisch en metabolisch plan werd 
bestudeerd. Geneesheren en biochemici werden aan dit Laboratorium toegevoegd 
ter bevordering van de research, waarbij niet alleen fundamentele analysebepa
lingen, maar ook klinisch-experimenteel werk werd uitgevoerd. 
Dit leidde tot de verwerving, door verschillende leden van het wetenschappelijk 
kader van het Laboratorium, van verscheidene doctoraatsdiploma's in de Fakulteit 
der Wetenschappen en zelfs tot een Aggregaat voor het Hoger Onderwijs. 
De praktische realizatie van de teoretische dieetbegrippen voor de geneeskunde 
van de vijftiger jaren en, meer bepaald, voor de service aan de patiënten, eiste 
echter de medewerking van technici, nl. gediplomeerden van het A1-typ~, om de 
verwezenlijking te verzekeren van de in de kliniek vereiste aangepaste voedings-

verwerking. 
In die omstandigheden kon, met de medewerking van wijlen R. Baetslé en 
de koördinatie van Prof. L. Massart, toenmalig voorzitter van het Biochemisch 
Centrum van de R.U.G., de eerste Diëtistenschool van het land opgericht worden. 
Deze was eerst ondergebracht in de Hogere School voor Gistingsbedrijven, Boni
fantenstraat, Gent, een niet konventioneel vrij onderwijs-initiatief. 
In de zestiger jaren, wanneer deze onderwijsinrichting overgenomen werd door 
de Staat voor het opleiden van V oedingsscheikundigen, werd het Diëtisten-
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onderwijs overgebracht naar het Rijksinstituut voor Verpleegkunde in het 
Akademisch Ziekenhuis (Direktrice : Dr. H. Proot-Cocquyt). Dat dit initiatief 
zeer ten tijde kwam, is bewezen geworden door het feit dat, tegen de zeventiger 
jaren, zowel de K.U.L. als de U.C.L. en de U.L.B., analoge opleidingen hebben 
georganizeerd, zodat ons land op dit ogenblik beschikt over een 2.000-tal 
diëtisten. Niet in het minst heeft het dienstbetoon aan de patiënten in het 
Akademisch Ziekenhuis van deze diëtistenopleiding genoten, vermits gevormde 
afgestudeerden hun nieuw specialisme hier vanaf de zestiger jaren hebben kunnen 
toepassen, terwijl leerling-diëtisten er een interessante stage volbrengen. 
Het Laboratorium voor Diëtiek en Voedingshygiëne is er fier op steeds te 
hebben kunnen meewerken aan de om de 3 jaar plaatsvindende internationale 
kongressen van de Voedingswetenschappen enerzijds en van de Diëtiek anderzijds. 
Steeds werden oorspronkelijke bijdragen voorgesteld uit de researchdomeinen 
of uit de onderwijsaktiviteiten in deze wetenschappen. 
Het Laboratorium voor Diëtiek en Voedingshygiëne verheugt er zich bovendien 
over, in een bijzonder sterke mate te hebben bijgedragen tot de oprichting van het 
Voorlichtingscentrum van het Belgisch Instituut voor Voeding en het te hebben 
voorzien van oud-afgestudeerden van onze DiëtistenschooL Dit Voorlichtings
centrum, zonder te kunnen evenaren met het Nederlandse Voorlichtingscentrum, 
bewijst op nationaal vlak een objektieve en wetenschappelijke informatiebron te 
zijn voor de oplossing van praktische voedingsproblemen. 
Een nationale erkenning van de door het Laboratorium gepresteerde research 
werd dan ook gebracht door de verkiezing in 1976, bij het heengaan van 
Prof. J. Bigwood, Oud-Rektor van de U.L.B. en Diensthoofd van het Laboratorium 
voor Biochemie van de Fakulteit der Geneeskunde aldaar, van de huidige titularis 
tot zijn opvolger als Voorzitter van het Voorlichtingscentrum. 
Het belang van de « Gezondheids-opvoeding, -behoud en -voorlichting in het 
kader van milieusanering, ontwikkelingssamenwerking, medisch schooltoezicht en 
hygiëne van het schoolmidden » vergt dat hierop ietwat dieper wordt ingegaan. 
De tweede helft van de 20e eeuw staat, in het kader van de universitaire aktivi
teiten, in het teken van de interdisciplinaire samenwerking en bevruchtende 
wederzijdse ontwikkeling. 
Het is dan ook zeer begrijpelijk dat, bij de oprichting van de Licenties in de 
Ontwikkelingssamenwerking, de hygiënische, nutritionele en medische problematiek 
bij de gegadigden in deze richting aan bod moest komen. Gezien de te behandelen 
vraagstukken van voedingsaard waren en intern-geneeskundig getint, kon de 
opleiding in deze richting dan ook bijzonder boeiend gegeven worden sinds de 
tweede helft van de zeventiger jaren. 
De bijzondere belangstelling van de Overheid en de publieke opinie voor de ver
ontreiniging van lucht, water en bodem door de moderne industrie en produktie
wijzen is ook een buitengewone prikkel geweest tot de samenbundeling van een 
aantal kursussen om gediplomeerden in de verschillende Fakulteiten toe te laten 
zich te supra-specializeren in een facet van de milieusanering, overeenstemmend 
met hun basisopleiding ; in deze omstandigheden kon hieraan ernstig meegewerkt 
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worden door de «Hygiënische Aspekten van de Milieusanering » te doceren aan 
een reeks geïnteresseerden in deze discipline. 
Bij de basisopleiding in de Pedagogiek en de Ortopedagogiek, is er, weer in het 
kader van een geschikte voorbereiding, de mogelijkheid geboden om de toekom
stige leraars en leraressen van onze onderwijsinrichtingen beter « minded » te 
maken voor gezondheidsopvoeding, door een gepastere voorlichting. De strategieën 
van de gezondheidsvoorlichting hebben zich vnl. -en begrijpelijkerwijze- doen 
gelden ter hoogte van de voeding en hebben daarom onze speciale aandacht weer
houden. Voedingsgedrag is te zien als een onderdeel van het ruimer begrip 
« gezondheidsgedrag » en zo is voorlichting als een onderdeel te beschouwen van 
een ruim aantal beïnvloedingsmetoden ten bate van de gezondheid. 
Het «Medisch Schooltoezicht» zowel als de «Hygiëne van het Schoolmidden », 
beide gedoceerd, enerzijds voor de toekomstige afgestudeerden uit de Licentie 
in de Ortopedagogiek en anderzijds voor de toekomstige Geneesheren-Hygiënisten, 
afdeling « Schoolhygiëne », stimuleren dan ook hoofdzakelijk de interesse vanuit 
verschillende disciplines voor een globale aanpak van de gezondheidszorg. De 
geneesheren staan niet meer alleen als gezondheidswerkers. Tot dit team behoren 
ook de verplegers, sociale assistenten, psychologen, pedagogen, enz. Het is echter 
van belang dat iedereen inziet dat die gezamenlijke gezondheidsvoorlichting vanaf 
de jeugd moet plaatsvinden, daar alleen op dát ogenblik de menselijke geest 
kneedbaar is voor gepaste opvattingen en gemoduleerd kan worden naar de 
opinies van de aktuele tijd. Oudere individuen zijn immers veel minder soepel 
voor gezondheidsregels, welke te hunnen bate geformuleerd worden. Denken wij 
maar aan de moeilijkheden die wij hebben met het verbieden van roken en drin

ken en kalorieënrijk voeden. 
Het is ook in deze geest dat toekomstige leraars van onze onderwijsinrichtingen 
in hun Licentie in de Ortopedagogiek dermate gevormd worden dat ze de primaire 
en secundaire preventie, naast de tertiaire preventie, naar waarde weten te 

schatten. 
Met genoegen kon uiteindelijk vastgesteld worden dat de studenten in de Licenties 
van de Fakulteit der Landbouwwetenschappen eveneens gestimuleerd worden door 
het gegeven onderwijs in de Diëtiek en de Voedingsleer, vermits ze dat als keuze
vak met belangstelling zijn komen volgen. 
Ook op het gebied van de Geriatrie werd een intense bedrijvigheid ontplooid. 
Het strekt ons land tot eer dat de oprichting van het eerste wetenschappelijk 
genootschap, hetwelk zich interesseerde aan de bejaarde leeftijd, ten onzent 
plaatsvond in 1952. Het is inderdaad deze « Association Internationale de 
Gérontologie » die de bakermat is geweest van de tien wereldkongressen die 

sindsdien plaatsvonden. 
Gerontologie is de verzamelnaam voor die wetenschappen, die in het bijzonder 
de studie betreffen van processen, welke zich gedurende de veroudering en in de 
ouderdom in het organisme voordoen, en van hun betrekkingen met de omgeving. 
De Medische Gerontologie richt zich bij deze studie meer bepaald op de diverse 
facetten van gezondheid en ziekte van de mens op hogere leeftijd. Geriatrie, ten 
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slotte, betreft de min of meer specifieke problematiek van de klinische en sociale 
geneeskunde van de oudere mens of, m.a.w., de Geriatrie houdt zich, op grond 
van gerontologische kennis, bezig met de met de veroudering samenhangende 
problemen van enerzijds het voorkomen en behandelen van ziekten, en van ander
zijds het bevorderen van de gezondheid op hogere leeftijd. 
Medische Gerontologie en Geriatrie zijn uiteraard niet scherp van elkaar af 
te bakenen : het eerste begrip is echter ruimer en legt het aksent vooral op de 
wetenschappelijke benadering, het tweede, wat meer beperkt begrip, betreft vooral 
de praktisch gerichte aktiviteiten. 
Meer dan in de Interne Geneeskunde van de volwassene, komen de psychosoma
tiek en de sociale problematiek rondom het ziek-zijn in de bejaardengeneeskunde 
aan bod. De belangstelling van het publiek voor de bejaarde heeft op zich doen 
wachten, maar uiteindelijk is ze er toch gekomen, waarschijnlijk ook onder de 
druk van het aantal bejaarden. Het aantal bejaarden was in het begin van deze 
eeuw in ons land 300.000 op 8 miljoen inwoners, maar bereikt nu 1.750.000 op 
een bevolking van minder dan 10 miljoen individuen. 
Zoals de opleiding en het dienstbetoon in een bepaalde geneeskundige discipline 
niet aan de spits kunnen blijven wanneer er geen research wordt gedaan, zo ook 
kan hier voor de Geriatrie hetzelfde verklaard worden ; gelukkig dat wij in die 
richting jonge interesse hebben zien ontluiken en dat er op dit ogenblik belangrijke 
research gedaan wordt betreffende de mogelijkheid de biologische leeftijd van 
een individu te bepalen, bij stemaal-punktie-onderzoek en na kultuur van weefsel
fibroblasten. De geneeskunde van 1980, vooral in het vooruitzicht van het Jaar 
2000, moet niet alleen trachten de levensverwachting te verlengen, maar vooral 
de validiteit te verzekeren, wat één van de fundamentele researchonderwerpen in 
de aktuele Geriatrie uitmaakt. De bedoeling is nooit een « medicated survival » in 
de hand te werken, maar wel aan de maatschappij, aan de jonge studenten in de 
geneeskunde en aan de afgestudeerden te leren dat de echte boeksteen van het 
gepaste oud-worden « begrip en verstaan » is, optimale voeding en geschikt gezel
schap en omringing. 
Wat de Klinische Geriatrie betreft, welke verder uitgediept wordt als subdiscipline 
in de Afdeling Algemene Inwendige Ziekten, worden vooral in het kader van 
het postgraduaat de nodige kennis en attitude bijgebracht aan de toekomstige 
specialisten in de Interne Geneeskunde, om gepast getraind te geraken voor 
de optimale aanpak van deze zich vaak in den beginne als psychogeriatrie voor
doende gevallen. De door ons opgedane ervaring leert immers dagelijks dat bij 
de opname in bet ziekenhuis, rechtstreeks of via de polikliniek, er bij de eerste 
benadering een fatalistische diagnose wordt gesteld die achteraf gelukkig niet moet 
gehandhaafd worden. Juist in verband met de absoluut noodzakelijke research op 
wereldvlak betreffende de hersenstofwisseling bij bejaarden, wordt thans intens 
een metodische aanpak van de studie van de bloedsomloop van het cerebrum bij 
bejaarde patiënten door W. Miehielsen uitgewerkt. 
De grondige studie van de Geriatrie kan echter pas dan een fundamentele vooruit
gang maken wanneer tot de basis van het fysiologisch verouderen wordt terugge-
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gaan, of minstens op dit niveau research wordt verricht. In dit kader heeft T. Mets 
het oorspronkelijk werk aangevat om de biologische leeftijd van het individu 
objektief vast te leggen, op basis van studies met beenmergstromacellen en studies 
over het differentiatieproces van WI 38 diploïde fibroblasten en van hun prosta .. 
glandinesekretie tijdens de veroudering. Een voortgezet werk in deze richting over 
een « Onderzoek naar de relevantie van het in vitro verouderingsproces van 
fibroblasten» werd door de Koninklijke Akademie voor Geneeskunde van België 
met een prijs bekroond. Een proefschrift ter verkrijging van de graad van Geag
gregeerde voor het Hoger Onderwijs, betreffende de <<in vitro en in vivo aging 
van menselijke beenmergstromacellen » precizeert dat het een differentiatieproces 
is. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

G. Verdook, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1952) 

Wetenschappelijk Personeel 

A. Christophe, fakulteitsgeaggregeerde (1963) 
P. Bernard, werkleider (1963) 
R. Mortelmans, werkleider (1962) 

ALUMNI 

M. Dernets (1961-1963) 
R. De Wachter (1961-1963) 
R. Geers (1971-1978) 
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M. Korteweg (1971-1980) 
F. Matthys (1963-1978) 
Y. Temmerman (1964-1970) 

BLOEDTRANSFUSIECENTRUM A.Z. 
EN LABORATORIUM «SEROLOGIE» 

Prof. Dr. G. VERDONK 

In 1965 werd door de A.Z.-Direktie de mogelijkheid geboden om in twee lokalen 
op de 4e verdieping van Dwarsgebouw I, de bloedgroepenidentifikatie ten bate van 
de verschillende heelkundige en geneeskundige disciplines van het A.Z. uit te 
voeren. Met de toenemende open hartchirurgie en de beginnende transplantatie
tussenkomsten van de zeventiger jaren, met de eveneens flink toegenomen trau
matologie, werd de aktiviteit van de Nationale Dienst van het Bloed voor het 
Gentse Arrondissement alhier ondergebracht (B.T.C. Gent: Bloedtransfusiecentrum 
Gent). 
Wegens het stijgend aantal zware operaties werd deze ruimte na enkele jaren te 
klein en werd de helft van de 4e verdieping van Dwarsgebouw 11 ter beschikking 
gesteld. Hier worden dan dagelijks met kontrales en kruiskontroles een 100-tal 
bloedzakeenheden ( + 30 1 bloed) per dag gedistribueerd. In uitzonderlijke geval
len kan dit zelfs voor één patiënt oplopen tot 10 à 12 1. 
Thans wordt, meer dan vroeger, beroep gedaan op meer geselekteerde bloed
onderdelen ; de totale bloedgift moet eerder een uitzondering worden, terwijl 
de gekoncentreerde rode bloedcellen-eenheden de voorkeurstoepassing moeten 
uitmaken boven de vroegere volle bloedgift ; dan kan van de overblijvende plas
mahoeveelheid een reeks nuttige derivaten gemaakt worden, zoals cryoprecipitaat, 
verschillende stollingsfaktoren enz. ; natuurlijk worden ook trombocyten, witte 
bloedcellen-koncentraten en gewassen rode bloedcellen-giften op aanvraag even
eens afgefiltreerd en gedistribueerd. 
In het kader van de zware chemoterapie, ter bestrijding van leukemische 
syndromen, doet de Afdeling Hematologie frekwent ten onzent beroep op leuka
ferese. Hierbij worden - meestal bij familieleden - witte bloedcellen in een 
kontinne doorstroming en bloedafname gekollekteerd waarbij plasma en rode 
bloedcellen na een drietal uren terugbezorgd worden, terwijl de witte bloedcellen 
naar het zieke familielid gaan. De patiënt vertoeft immers vaak, door de aplasie, 
in een sepsistoestand, waaraan geen enkel antibioticum een oplossing kan brengen. 
Na 5 à 6 toepassingen van dergelijk vers bloedderivaat, wordt vaak een gelukkig 
resultaat bereikt. 
Natuurlijk heeft het Laboratorium zich eveneens toegespitst op de H.L.A.
bepaling, ter intentie van transplantatie-aktiviteiten, met terapeutisch oogwit 
zowel als voor diagnostische doeleinden, nl. het meer precizeren van bepaalde 
ziektetoestanden door de vastlegging van het meer precieze H.L.A.-type van 
een bepaald individu. Samen met de andere universitaire Bloedtransfusiecentra 
van het land en met de Nederlandse Bloedtransfusiecentra, wordt voortdurend 
aan kwaliteitskontrole gedaan. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

G. Verdonk, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1952) 

Wetenschappelijk Personeel 

W. Boel werkleider (1952) 

E. De Potter (1965) 
C. Paelinck (1978) 
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A. Sijs (1977) 
J. Van Moorsel (1977-1978) 

CENTRUM VOOR EVALUATIE EN REVALIDATIE 
VAN HARTLIJDERS 

Prof. Dr. K. VUYLSTEEK 

Erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin in het kader 
van het Akademisch Ziekenhuis onder het nummer 7 I 27 I 670129. 
Erkend door het Rijksfonds voor Sociale reklassering van Minder-Validen onder 
het nummer FH.5/R/15-l/C.A. 
Inrichtende macht: Rijksuniversiteit Gent. 
Direktie: Prof. R. Pannier, Prof. K. Vuylsteek, Prof. H. Claessens en Prof. 
A. Evrard. 
Dagelijks Beheer: Prof. K. Vuylsteek (initiatiefnemer). 
Zetel: Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde, R.U. Gent. 

De oprichting en de ontwikkeling van het Centrum voor Evaluatie en Revalidatie 
van Hartlijders moet worden gezien tegen een achtergrond van gebeurtenissen. 
In de na-oorlogse jaren heeft zich in België, net als in de andere geïndustriali
seerde Westerse landen ~en toename voorgedaan van de frekwentie van 
coronaire hartziekten. Deze stijging was daarenboven aanzienlijker in de jongere 
aktieve en produktieve leeftijdsgroepen. Dit had vanzelfsprekend socio-ekonomi
sche gevolgen, wat een ruimere aandacht heeft doen ontstaan voor de problema
tiek van de reïntegratie van de hartpatiënt in de maatschappij. 
Simultaan en wellicht niet los van het voorgaande, deed zich een belangrijke 
evolutie voor in de behandelingswijze van de patiënt met akuut myocardinfarct. 
De voorheen systematisch toegepaste wekenlange bedrust werd in vraag gesteld 
en na grondige evaluatie vervangen door aangepaste mobilisatieschema's. De 
kennis van de cardiovasculaire adaptatie aan inspanning was door toegepast 
fysiologisch onderzoek eveneens verruimd : de terughoudendheid om hartpatiën
ten inspanningen te laten verrichten werd na gekontroleerde studies vervangen 
door aktieve oefeningen en gestandaardizeerde belastingsproeven. 
Steeds tijdens dezelfde periode werd aan het begrip gezondheid een veel ruimere 
betekenis gegeven dan afwezigheid van ziekte. De interkorrelatie tussen mens 
en maatschappij kreeg meer aandacht, waaruit de invloed van sociaal welzijn op 
de gezondheid duidelijk naar voren kwam. 
Deze en andere faktoren hebben bijgedragen tot de oprichting, in 1968, van het 
Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van Hartlijders. 
De idee was ontstaan in de Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde. 
Gezien het multidisciplinaire karakter van de revalidatie van de hartpati:.:nt kwam 
het weldra tot een samenwerking van Diensten. Het Centrum werd ten slotte 
opgericht door medewerkers van de Dienst voor Sociale Geneeskunde van de 
Afdeling Cardiologie, Dienst voor Inwendige Ziekten, van de Dienst voor 
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Fysioterapie en van de Dienst voor Raadpleging en Oriëntering van de Minder

Validen. 
De doorbraak kwam met de erkenning van het Centrum door het Rijksfonds 
voor Sociale Reklassering van Minder-Validen. 
Terwijl in andere revalidatiecentra de fysieke aspekten van revalidatie bij hart
patiënten veelal primeren, werd van bij de aanvang in het Centrum te Gent heel 
veel belang gehecht aan de psychosociale aspekten ervan en werd geijverd om 
dit door de jaren heen te vrijwaren, zonder daarom het belang van de fysieke 
training na hartinfarct te onderschatten. 
De personeelsbezetting toont duidelijk deze trend aan. Momenteel werkt men er 
met twee artsen, drie sociale werkers, één psycholoog, twee verplegers en drie 
administratieve medewerkers. 
Het revalidatieproces van elke patiënt wordt steeds in teamverband samen met 
de kinesist en fysioterapeut besproken en met inspraak van de patiënt uitge-

stippeld. 
Het Centrum funktioneert in de eerste plaats als een zorgenverstrekkende dienst 
voor ambulante patiënten en heeft zich progressief moeten aanpassen aan het 
steeds toenemend patiëntenaantal. Dit heeft niet belet onderzoekingswerk te 
verrichten en dit zowel op het terrein van de psychosociale aspekten als op dit van 
de funktionele evaluatie en fysieke readaptatie. 
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DIENST VOOR 
BEGELEIDING EN OPLEIDING 

VAN MINDER-V ALlDEN 
Prof. Dr. A. EVRARD 

Professor M. Doms onderwees sinds 1948 als docent aan het vooral onder impuls 
van Prof. F. Fransen reeds in 1939 ontworpen doch pas in 1947 opgerichte« Hoger 
Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen » der Fakulteit van de Letteren en 
Wijsbegeerte. Dit Instituut groeide in 1964 uit tot «Hoger Instituut voor Psycho
logische en Pedagogische Wetenschappen » en werd ten slotte in 1969 de autonome 
Fakulteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Prof. M. Doms 
doceerde sinds 1948 « Bijzondere vraagstukken over beroepskunde » en sinds 
1962, als vrije kursus, « Scholing, omscholing en herscholing van gehandicapten » . 

Bij een K.B. van 1968 werd hij vanaf 1965 tot gewoon hoogleraar benoemd. 
In 1967 keurde de Raad van Beheer een verandering van benaming van de Dienst 
goed: het «Laboratorium voor Bijzondere Beroepskunde en Experimentele Psy
chologie » werd « Laboratorium voor Fysio-Psychologie van het Bedrijfsleven ». 

De Dienst was aanvankelijk ondergebracht bij Prof. Dr. R. Verbist te Zwijnaarde 
nadien in de toenmalige Lange Mere (thans Universiteitstraat), en ten slotte in de 
vroegere medische poliklinieken aan de Pasteurlaan die, door verhuizing van de 
Fakulteit der Geneeskunde naar het Akademisch Ziekenhuis, waren vrijgekomen. 
Door de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Gent en het « Rijksfonds voor 
Sociale Reklassering van Minder-Validen » werd in 1967 in het genoemde gebou
wencomplex van de Pasteurlaan een Oriëntatiecentrum voor minder-validen 
geopend, dat door dit Fonds is erkend als gespecializeerde raadpleging voor studie
en beroepsoriëntering van gehandicapten. De Dienst neemt het psychologisch 
onderzoek op zich, dat nodig is om tot verantwoorde beslissingen ter reklassering 
te kunnen komen. 
Nog in hetzelfde jaar 1967 werd in hetzelfde kader een opleidingscentrum voor 
boekbinders opgericht (dat een tiental jaren bleef funktioneren , tot er namelijk 
geen voldoende plaatsingsmogelijkheden voor boekbinders meer bteken te bestaan 
op de arbeidsmarkt). Een opleiding tot schilder-behanger-vloerbekleder startte in 
1969, en gaat verder regelmatig door. De afdeling bedienden dateert van 1972, de 
afdeling elektronika (opleiding tot radio- en T.V.-hersteller) ging in 1977 van start 
(in vervanging van de opgeheven boekbinderij). 
Voor het eerder teoretisch onderwijs in deze opleidingen staan (part-time) leer
krachten in. De praktische vorming wordt door in het vak ervaren monitoren 
verzekerd. De bedoeling is steeds een beroepsopleiding te bieden aan minder
validen die een kans maken op doorstroming naar het gewone bedrijf. Na een 
geslaagde opleiding wordt dan ook een getuigschrift afgeleverd. 
Toen Prof. A. Evrard, sinds 1969 docent aan de Fakulteit van de Psychologische 
en Pedagogische Wetenschappen, in 1973 gewoon hoogleraar werd in de Fakulteit 
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der Geneeskunde, kreeg hij de «Leerstoel voor Psychopatologie van de Gehandi
capten ~ toegewezen, en wijzigde men qe benaming van de, sinds het overlijden 
van Prof. M. Doms in 1969 overgenomen afdeling, in « Dienst voor Begeleiding 
en Opleiding van Minder-Validen». 
De leeropdracht van Prof. A. Evrard, die tevoren assistent en werkleider aan de 
Psychiatrische Kliniek was, strekt zich uit over vier Fakulteiten: Geneeskunde 
(waaronder ook Tandheelkunde en Lichamelijke Opvoeding), Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen, Rechten (Licentie Kriminologie), Letteren en Wijs
begeerte (Moraalwetenschappen). 
Hij is ook jarenlang verantwoordelijk geweest voor de vrije kursus in de Geschie
denis der Geneeskunde, die vroeger door Prof. L. Elaut werd gegeven en die dit 
jaar door Dr. Apot. L. Vandewiele wordt verzorgd. 
Naast het uitgebreid, vooral teoretisch onderwijs aan meerdere studierichtingen 
(onderwijs in psychologie, psychopatologie, psychiatrie), de oefeningen in oriën
tering, scholing en herscholing van gehandicapten aan de Fakulteit P.P.W., en de 
begeleiding van eindproefschriften van deze studenten, ligt de aktiviteit van de 
Dienst - zoals uit wat voorafgaat reeds enigszins blijkt - ook voor een groot 
stuk in dienstverlening (onder betoelaging door het Rijksfonds voor Sociale Reklas
sering van Minder-Validen), o.v.v. konsultatie voor beroepsadvies aan gehandi
capten, en van professionele vorming van minder-validen in een drietal beroeps
richtingen, gepaard met psychologische begeleiding. 
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AFDELING MEDISCHE INFORMATICA 

Prof. Dr. R. WIEME 

Men kan het ontstaan van deze afdeling situeren begin 1970. Eind 1969 werd 
door de Fakulteit der Geneeskunde beslist om over te gaan tot het invoeren 
van computerhulp in de medische aktiviteiten. Aldus werd in 1970 een buur
kontrakt ondertekend voor een Univac 418-111-computer. De doelstelling was 
enerzijds het computerizeren van een aantal administratieve taken (patiënten
inschrijving, apoteekbeheer, magazijnbebeer, personeelsbeheer, fakturatie) en 
anderzijds het ontwikkelen van een systeem dat alle voordelen, eigen aan 
computergebruik, ter beschikking zou stellen van patiëntenzorg en medische 
research. 
De eerste opdracht kon onmiddellijk worden toevertrouwd aan de bestaande 
A.Z.-administratie -het «computercentrum» - voor bet tweede echter diende 
een nieuwe intrastruktuur te worden ontwikkeld. Hierbij zou de direkte inbreng 
van de Regering, in het kader van haar nieuwe wetem:cbappelijke politiek, een 
zeer grote rol spelen. De diensten van de Eerste Minister, en meer in bet bijzonder 
de Interministeriële Kommissie voor Wetenschapsbeleid, hadden de noodzaak 
ingezien om allerlei vormen van informatica in ons land te doen starten. 
Zo werd o.m. een impulsprogramma uitgewerkt zodat op het gebied van de 
Medische Informatica, van in het begin, de medische toepassingen gekoördineerd 
zouden beginnen en verder ontwikkeld worden. Gegadigden werden bijeen
geroepen en, onder leiding van Prof. em. A. Hacquaert, van onze Universiteit 
werden een aantal researchprojekten uitgekozen waarbij o.m. het medisch dossier 
centraal werd gesteld. Nu werd ook het Ministerie van Volksgezondheid meer 
direkt in het beleid betrokken. Er bestonden twee strekkingen : de ene, ver
dedigd door de U.C.L. (Louvain-en-Woluwé) zag een systeem dat epidemiologisch 
georiënteerd is en steunt op een « résumé clinique » ; de andere, voorgesteld door 
ons, legde integendeel de nadruk op het patiëntendossier zelf, en zag de 
epidemiologische toepassing als een bijprodukt Ons inziens diende het medisch 
dossier in de eerste plaats gericht te zijn op de patiënt en op zijn problemen, 
on-line. Dit neemt natuurlijk niet weg dat voor de beleidsorganismen het 
epidemiologisch karakter buitengewoon belangrijk blijft. Daarom werd als uit
drukkelijke voorwaarde gesteld dat het tweede dossier even goed epidemiologi eh 
bruikbaar moest zijn en zelfs liefst direkt konverteerbaar tot een Europese stan
daard. Maar aan beide strekkingen werden gelijke kansen gegeven. 
Er bleek bovendien een grote nood te bestaan aan grondig opgeleid hoger 
kaderpersoneel. Hiertoe werden studiebeurzen ter beschikking gesteld door het 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek waarvan Dr. Jan van Egmond 
gebruik maakte om zich grondig te bekwamen in de diensten van Prof. Grémy 
te Parijs (1971-1972). 
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De Univac-computer werd geïnstalleerd in april-mei 1972. De financiële steun 
van de diensten van de Eerste Minister bereikte ons in 1971 en liet toe progressief 
een personeelskader op te bouwen. 
De eerste toepassing bestond in het ontwikkelen van een dossier van kritische 
medische gegevens dat strikt probleem-georiënteerd was. Het werd uitgewerkt 
in de Dienst voor Spoedopname. Dit was slechts een eerste aanloop : spoedig 
volgde het uittesten van het Compados-systeem in de Afdeling voor Algemene 
Inwendige Ziekten. Het Campados-systeem (computer-patiënt-dossier) bedoelt 
een on-line dossier te vormen, georiënteerd naar de patiënt (en zijn «problemen»), 
dat geen direkteverbanden vertoont met een van buiten opgelegde nomenclatuur, 
maar de diagnose benadert via een linguïstische analyse (proces a, op plaats b, 
door agens c). Op die manier wordt gedacht een neutrale en objektieve om
schrijving te geven van het medisch gebeuren. Het doel is dubbel: enerzijds een 
grote soepelheid daar de gebruiker zich niet moet onderwerpen aan een opgelegde 
struktuur (b.v. een internationale nomenclatuur) en anderzijds een totale neutrali
teit waardoor de gegevens zo weinig mogelijk «gekleurd » worden door kategori
sering en derhalve voor, zelfs laattijdige, wetenschappelijke benadering geldig 
blijven. Daarbij komt dat men steeds een zo exact mogelijke expressie toevoegt 
aan de «zekerheid» van het gegeven. Natuurlijk zijn ook alle rechten van 
privacy en eigendom gerespekteerd, en de gegevens worden, vooraleer definitief 
te worden opgeslagen, aan een feed-back kontrole onderworpen. 
Geleidelijk werd het Compados-dossier uitgebreid tot andere Diensten, zodat voor 
het ogenblik, praktisch heel het A.Z., althans voor wat de hospitalisatie betreft, 
in het systeem is opgenomen. 
Ondertussen was de Dienst door de Raad van Beheer officieel erkend 
(13 februari 1973) en werden er onderhandelingen gevoerd op nationaal vlak 
voor het oprichten van een Licentie in Medische Informatica, een idee waaraan 
de toenmalige Minister van State, Theo Lefèvre, zeer hield. Hier volgde, spijtig 
genoeg, geen konkrete konklusie, vooral wegens de moeilijke interuniversitaire 
koördinatie. 
Deze eerste faze eindigde in 1977. Er volgde dan een ogenblik aarzeling : zou 
men stoppen en de zaak half-afgewerkt laten liggen, of zou men de kennis 
en de struktuur, ontwikkeld in vijf jaar, toetsen aan de werkelijkheid in andere 
ziekenhuizen? De toenmalige Minister van Wetenschapsbeleid, de heer 
Vandekerckhove, besliste in de laatste zin en opnieuw werd een financiële 
steun verleend, echter minder aanzienlijk dan voorheen daar het doel meer beperkt 
was : nagaan of kleinere ziekenhuizen konden gebruik maken van de ontwikkelde 
systemen onder de vorm van medische registratie. Deze- ongetwijfeld laatste
financiële steun zou lopen tot de herfst van 1981. 
Een groot gedeelte van onze aktiviteit na 1977 werd gedragen door het 
Ministerie van Volksgezondheid dat onze taak als Medische Registratie belangrijk 
genoeg vond om tot een tussenkomst over te gaan op basis van het aantal 
ligdagen, maar buiten de ligdagprijs om. In juli 1979 heeft de regelmatige 
inzameling van medische statistische gegevens door dit Ministerie dan ook een 
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aanvang genomen. Deze kommunikatie gebeurt rechtstreeks met het Ministerie 
van Volksgezondheid, in een vorm door de Minister gespedfieerd, maar boven
dien (en dit met het oog op een bredere koördinatie) worden de gegevens 
in ICD9-CM-code omgezet en op magneetband ter beschikking gesteld van de 
ganse groep. 
Het Univac 418-111-systeem kan vandaag als voorbijgestreefd worden beschouwd ; 
dus dient in de vervanging te worden voorzien. Dit is natuurlijk geen verrassing, 
en de eerste besprekingen voor vervanging of vernieuwing werden reeds in 197 8 
gestart. Nu is een procedure voor aanbesteding lopend. Meteen staan we voor 
een niet te onderschatten taak van konversie, taak die we graag aanvaarden 
daar we meteen de gebruiksvriendelijkheid en de efficiëntie van de exploitatie 
zo hoog mogelijk willen opdrijven. 
De Dienst voor Medische Informatica heeft, getrouw aan zijn stichtingsopdracht 
(service, research en representatie), ook heel wat accessoire taken vervuld. We 
insisteren niet op de talloze keren dat bij zijn deskundigheid heeft ten dienste 
gesteld van andere Afdelingen om wiskundige of statistische problemen op te 
lossen of - wat veel beter is - betrokken werd bij het ontwerpen van 
experimenten, maar bedoelen veel meer de hulp bij het kiezen van aangepaste 
computerkonfiguraties voor kleine toepassingen of zelfs, eenvoudigweg, van 
hoog gespecializeerde elektronische apparatuur. Een aantal secundaire computer
systemen werden gekoördineerd en staan onder het praktische beheer van de 
Dienst. Wellicht de zwaarste opdracht was het integreren van een grote laborato
riumcomputer met het bestaande centrale systeem. Hierbij werd een derde com
puter ingeschakeld waar de gegevens worden getransformeerd zodat een bilaterale 
kommunikatieweg ontstaat. Gegevens in het laboratorium bekomen, zijn praktisch 
onmiddellijk beschikbaar (voor wie toegang heeft) over heel het ziekenhuis via 
de terminals van het centrale systeem. Het blijkt dat dit een zeer geapprecieerde 
faciliteit is geworden. 
Dit kort overzicht kunnen we niet afsluiten zonder de buitengewoon belangrijke 
rol te benadrukken gespeeld door Dr. Jan van Egmond die ons op zo tra
gische wijze ontviel op 5 augustus 1978. Voor hem was Medische Informatica 
als het ware een tweede natuur. Hij lag dan ook aan de basis van de stichting 
van de MIM (de Belgische Vereniging voor Medische Informatica) en was ook 
zeer aktief op internationaal vlak waar hij de koördinator was van TC4, een 
afdeling van de International Federation for Information Processing, en zich in 
h@t bijzonder bezighield met de onderwijsproblemen eigen aan Medische Infor
matica. Dit bracht hem ook tot het medeorganizeren van enkele internationale 
kongressen (o.a. het Medinfo 77 - kongres in Toronto). Dit, samen met zijn diepe 
kennis en grote belezenheid, maakte van hem vlug een internationaal erkend 
expert. Nu nog blijft zijn afwezigbeid dagelijks natrillen in onze Afdeling. 
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DIENST VOOR TROPISCHE 
EN GEOGRAFISCHE PATOLOGIE 

Prof. Dr. P.G. JANSSENS 

De datum van de oprichting van de kursus in de « Koloniale Geneeskunde » , 

toenmaals de geijkte term voor iedere vorm van exotische patologie, verwekt 
wel enige verbazing. Het is nl. bij K.B. in september 1903 dat aan de medische 
fakulteiten van de Rijksuniversiteiten te Gent en te Luik een fakultatieve kursus 
in de exotische patologie werd ingesteld. Het programma voorzag 19 teoretische 
lessen, 10 demonstraties en 5 praktische oefeningen, doch geen klinisch onderwijs. 
De eerste titularis werd Paul L.M. Van Durme. Als laureaat van de Universitaire 
Wedstrijd in de Anatomische en Fysiologische Wetenschappen verbleef hij van 
1901 tot 1903 in diverse Europese medische centra. Gedurende zijn stageperiode 
te Liverpool volgde hij de lessen van de School voor Tropische Geneeskunde 
en behaalde het diploma « tropische geneeskunde » op 3 maart 1902. 
Uit de toenmalige verslagen blijkt duidelijk dat de stuwende kracht achter 
de overheidsbeslissing Prof. Ch. Firket is geweest, die de eerste titularis te Luik 
werd. P. Van Durme was waarschijnlijk voor de Fakulteit te Gent de enige 
kandidaat met een gepaste voorbereiding. Hij werd benoemd tot docent van deze 
fakultatieve kursus in ziekten der «tropische landen» bij K.B. op 25-9-1903. 
De titulatuur werd in de tijd van olim nog niet zo strikt formalistisch vastgelegd. 
Zijn opdracht wordt uitgebreid op 25-1-1911 met het onderwijs van de Koloniale 
Hygiëne in de Bijzondere Handelsschool, gehecht aan de Fakulteit der Rechts
wetenschappen. 
Aangaande het onderwijs zelf werden geen dokurnenten gevonden. Het is echter 
duidelijk dat de zorgzame hoogleraar, die P. Van Durme tot aan zijn emeritaat 
gebleven is, steeds de nodige zorg zal hebben besteed om een volledig en goed 
bijgehouden onderwijs te verzekeren. 
Zo hij te Liverpool de transcutane penetratie van de larven van Strongyloides 
stercaralis had bestudeerd, zal hij te Gent, in zijn « Laboratoire de Médecine 
Colooiale »,zijn aandacht wijden aan de Afrikaanse trypanosomiasis. Zijn interesse 
gaat vooral naar de patogenese en de verspreiding der trypanosomen in de 
organen van konijnen. De uitkomsten van zijn onderzoekingen werden voor
gesteld aan de Société de Médecine de Gand en gepubliceerd in haar Annales. 
Verder werkte Paul Van Durme ook mede aan de « Archives de Parasitologie » 
(Paris). Dit was een zeer belovend debuut voor deze nieuwe discipline. Om niet 
meer te achterhalen redenen zal dit researchprogramma doodlopen met zijn 
opdracht als lid van de Kommissie belast met een voorstudie aangaande de 
wenselijkheid van het oprichten van een Belgisch Instituut voor Exotische 
Geneeskunde en Hygiëne. Het vrij uitvoerig en interessant verslag van deze 
Kommissie werd in 1909 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse 
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Zaken en Landbouw, waaronder de Administratie der Gezondheidsdiensten en 
Openbare Hygiëne ressorteerde. Het is samengesteld uit deelverslagen van 
P. Van Durme, Ch. Firket, E. Van Campenhout en van L. Gedoelst voor de 
tropische diergeneeskunde. 
Ondertussen was een School voor Tropische Geneeskunde in 1906 opgericht 
door de zaakgelastigden van de Onafhankelijke Staat Kongo. Prof. Ch. Firket 
werd de eerste titularis van het onderwijs tropische patologie aan deze School 
(50 uren). Het sukses van het onderwijs te Gent was beperkt : in 1903 vijf 
inschrijvingen en twee regelmatige leerlingen, in 1904 drie ingeschreven en 
regelmatige studenten en in 1905 negen inschrijvingen waarvan vier volhardenden. 
Het is overduidelijk dat deze fakultatieve kursus moeilijk kon weerstaan aan 
de mededinging van de School te Brussel. De opleiding had aldaar een ruimere 
basis en bovendien werd zij verplichtend gesteld voor de toekomstige koloniale 
artsen. 
Typerend lijkt het wel dat de veelbelovende, tropisch georiënteerde research 
zijn eindpunt vindt in een bijdrage betreffende de bestrijding van de slaapziekte 
in het « Almanach des Etudiants Catholiques de l'Université de Gand ». Voor 
zover bekend, heeft de titularis bovendien nooit een voet gezet in de tropen. 
Overigens werd met ingang van het akademiejaar 1909-1910 de Gerechtelijke 
Geneeskunde zijn hoofdopdracht 
Dit was niet het geval met zijn opvolger Max C. Adant, benoemd bij K.B. 
van 29 maart 1934. Als assistent van Prof. R. Bruynoghe aan het Instituut voor 
Bakteriologie van de K.U. Leuven werd hij in 1930 laureaat voor een studie
beurs van de Regering. Na het verwerven van het diploma in de Tropische 
Geneeskunde aan de School voor Tropische Geneeskunde te Brussel werd hij 
belast met de leiding van het pas gestichte bakteriologisch laboratorium van de 
U.M.H.K., te Elisabethstad (Lumumbashi) in Katanga (nu Shaba). 
Eigenaardigerwijze oriënteerde M. Adant eveneens zijn navorsingen naar de 
Afrikaanse trypanosomiasis, en meer bepaald naar de immuniteit en arsenicum
weerstand-problemen. Na zijn terugkeer in het moederland zal zijn bedrijvigheid 
zich verdelen over de Stichting Koningin Elisabeth, het Rode Kruis van België 
en het Nationaal Komité voor Bloedtransfusie. 
Deze intelligente, minzame, hardwerkende, doch uiterst bescheiden docent zal 
zijn onderwijsopdrachten aan onze Fakulteit- vnl. in het programma geneesheer
hygiënist - uiterst gewetensvol vervullen. Zijn aangeboren terughoudendheid 
weerhield hem van deelname aan de fakulteitsvergaderingen. Hij bleef een 
onbekende voor zijn kollega's. Alleen de huisbewaarder van het Instituut 
Rommelaere en zijn studetlten kenden hem. Dit was ook de enige gelegenheid 
waarop zijn toekomstige opvolger met hem kennis kon maken. 
Max C. Adant stierf op de leeftijd van 50 jaar. Hij werd in 1958 opgevolgd 
door P.G. Janssens. Deze had zijn eerste stappen in de geheime wereld van de 
mikrobiologie en de parasitologie gezet onder leiding van A. Bessemans. Op dat 
ogenblik werd, op aanvraag van Dr. L. Van Hoof, hoofdgeneesheer van Belgisch 
Kongo, en door tussenkomst van Prof. J. De Nobele, hoofd van de diensten 
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Röntgendiagnostiek, Elektro- en Fysioterapie, een gemeenschappelijk programma 
op stapel gezet, gewijd aan de duistere problematiek van de arseen-weerstandige 
Afrikaanse trypanosomen. Deze navorsing werd toevertrouwd aan de laatst aan
genomen student. Dit zal zijn carrière-oriëntatie beïnvloeden. Dit protozoön 
zal bovendien zijn lievelingsonderwerp blijven. 
De hieropvolgende - door de oorlogsomstandigheden ietwat verplichte - jaren
lange tropische ervaring was nuttig voor het onderwijs. Bovendien werd deze 
ondervinding op peil gehouden en bijgewerkt door een voltijdse medische praktijk 
in de Kliniek Leopold 11 voor Tropische Ziekten, een uitgebreide onderwijs
opdracht in de tropische en geografische patologie aan het Instituut voor 
Tropische Ziekten te Antwerpen en talrijke opdrachten onder de tropenzon. 
Aan onze Fakulteit was ondertussen het werkklimaat veel gunstiger geworden. 
De groeiende belangstelling van de akademische wereld voor de overzeese 
problemen spoorde ook onze Universiteit aan tot een meer rechtstreekse deelneming 
aan wetenschappelijke en sociale initiatieven in de Kolonie. Daartoe werd 
Ganda-Kongo met een brede waaier van programma's gesticht. De titularis van 
de Tropische Geneeskunde werd aktief betrokken bij het medisch deelprogramma. 
Dit bevorderde het aanknopen van nauwere persoonlijke relaties met vele 
kollega's, waaronder sommige oud-professoren en andere medestudenten waren. 
Dit werd een aangename ervaring, doch nog veel meer de gelegenheid voor 
het aanknopen van zeer dierbare vriendschapsbanden. 
Het volbrengen van de onderwijsopdrachten kende echter een ietwat bewogen 
verloop, althans wat de werklokalen en leszalen betrof. De hoofdoorzaak hiervoor 
dient gezocht in een ietwat onbezonnen, alhoewel redelijk besluit het lokaal, 
toegewezen aan de Tropische Geneeskunde, over te maken aan de huisbewaarder. 
Deze was ongetwijfeld te nauw behuisd en het bewuste lokaal was duidelijk 
afgenomen van de voorziene portierswoning. 
Dank zij de bereidwilligheid van kollega N. V1aeyen werd een kleine plaats, 
sterk doordrongen van de vertrouwde geur van het aanpalend animalarium, 
ter beschikking gesteld. Het auditorium van de Gerechtelijke Geneeskunde en de 
biblioteek waren de gewone les- en seminarielokalen. Bij de reorganizatie van 
de Diensten voor Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde bleek deze ruimte niet 
langer beschikbaar. De dekaan, Prof. J .J. Bouckaert, die praktisch het dekanaat 
beheerde in zijn dienst aan de Wolterslaan, stelde alsdan zijn eigen kantoor 
aan de Pasteurlaan ter beschikking. Naarmate de fakultaire diensten naar het 
A.Z. verhuisden, werd achtereenvolgens aan de Tropische Ziekten het kantoor 
van de chirurgie, van de interne ziekten en ten slotte van de oftalmologie toe
gewezen. Dit laatste en het auditorium Prof. Fritz De Beule bleven een uitstekend 
hoofdkwartier tot op het ogenblik dat de Fakulteit voor Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen aldaar haar intrek nam. Alhoewel talrijke lokalen 
onbezet bleven, bleek de nood aan het innemen van de lokalen voor Tropische 
Ziekten zo prioritair, dat een nieuwe verhuis onvermijdelijk was. Dit betekende 
de intrede in de gebouwen van het A.Z. 
Vanzelfsprekend was er geen ruimte voor Tropische Ziekten voorzien in het A.Z.-
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complex. Doch zeer bereidwillig werd door kollega K. Vuylsteek, diensthoofd 
van de Dienst Gezondheidsleer en Sociale Geneeskunde, een plaats ter beschik
king gesteld op het gelijkvloers van Blok A. Dit lokaal kon genieten van 
de lawaaierige bedrijvigheid van de stencilmachine van de dienst kursussen voor 
studenten. Het zal later tijdelijk het koördinatiecentrum worden van het Projekt 
Gent-Butare. Deze Tropische Geneeskunde zal ten slotte dit Projekt volgen en een 
onderkomen vinden op het gelijkvloers van het J.F. en C . Heymans Instituut. 
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DE DERMATOLOGISCHE KLINIEK 

Prof. Dr. A. KINT 

De Dermatologische Kliniek bestaat als autonome Dienst sinds 1919, jaar waarin 
Prof. A. Minne de leiding kreeg van de Kliniek en de Polikliniek voor Derma
tologie en Syfiligrafie. Prof. A. Minne (1874-1960) had zich vooral in het spe
cialisme bekwaamd in de Diensten van het Höpital St. Louis te Parijs, waar hij 
de demonstraties volgde van professoren die toen op het gebied van de huidziekten 
baanbrekend werk verrichtten, nl. A. Fournier, Ph. Gaucher, H. Hallopeau, 
R. Sabouraud en J. Darier. Hij werkte tevens in het Laboratorium van Prof. 
R. Sabouraud, waar hij de mycologie aanleerde, en van Prof. I. Metchnikoff in 
het Institut Pasteur. Onder zijn leiding heeft Dr. R. Biltris belangrijke onderzoe
kingen op mycologisch gebied verricht. 
Na Prof. A. Minne kreeg Prof. J. Vercoullie (1884-1971) de leiding van de Dienst. 
Hij werd met ingang van 1 januari 1946 belast met de opdracht : a) Beginselen der 
Dermatologische Kliniek ; b) de Dermatologische Kliniek ; c) Aanvullende Lessen 
in de Dermatologie. Prof. J. Vercoullie werd in 1949 benoemd tot docent, met 
rang van hoogleraar als eretitel, en tot buitengewoon hoogleraar in 1954. In 
hetzelfde jaar werd hij op pensioen gesteld. Onder leiding van Prof. J. Vercoullie 
werd in hoofdzaak aandacht geschonken aan de klinische aspekten van de derma
tologie. In dit verband voerde hij vooral klinische proefnemingen uit met weefsel
terapie en met nieuwe geneesmiddelen, zoals antihistaminica en antibiotica. 
Prof. J. Pïerard (1900- ) volgde in 1955 Prof. J. Vercoullie op, nadat hij zijn 
loopbaan als dermatoloog in de militaire geneeskunde had beëindigd met de graad 
van Kolonel-geneesheer en als Kommandant van het Militair Hospitaal te Brussel 
en van de School voor Officieren van de Gezondheidsdienst. Hij nam ontslag toen 
hij in 1955 benoemd werd tot docent aan de Fakulteit der Geneeskunde van de 
Rijksuniversiteit te Gent met de volgende leeropdracht: (1) Beginselen van de 
Dermatologische en Syfiligrafische Kliniek (3e doctoraat) ; (2) Dermatologische 
Polikliniek. Onderzoek in het laboratorium. Behandeling van Syfilis (3e doctoraat, 
niet verplicht) ; (3) Aanvullende lessen in de Dermatologie. De praktijk van het 
antisyfilitisch dispensarium (afd. geneesheer-hygiënist) ; (4) Opleiding der stagiairs 
( 4e doctoraat). 
Hij werd in 1957 benoemd tot gewoon hoogleraar. Op dat ogenblik was de Poli
kliniek nog in de lokalen van de Pasteurdreef gevestigd en werden de moeilijke 
gevallen in het Ziekenhuis «De Bijloke » gehospitaliseerd. De gehele Dienst 
bestond uit een groot lokaal, dat zowel voor het onderzoek van de patiënten als 
voor leszaal en vergaderzaal dienst deed. 
Voor hospitalisatie stonden er een vijftiental bedden voor volwassenen en 7 kinder
bedden ter beschikking. 
Naast Prof. J. Pierard, waren twee assistenten in de Dienst werkzaam, die, als 
verder personeel, slechts een verpleegster en een bediende telde. 
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Tijdens zijn mandaat (1955-1970) wi~t Prof. J. Pierard de nog kleine en hoofd
zakelijk klinisch georiënteerde Dienst tot een moderne Kliniek uit te bouwen. Hij 
maakte van de mogelijkheden die hem door de ontwikkeling van het A.Z. werden 
geboden, gebruik om de aktiviteit van de Dienst uit te breiden en de Kliniek niet 
alleen met een routine-laboratorium uit te rusten, doch ook met laboratoria voor 
anatomo-patologie van de huid, voor mycologie, voor biochemie en voor immu
nologie. Hij wist zich met medewerkers-te omringen, aan dewelke hij research in 
bepaalde gebieden van het specialisme toevertrouwde. Reeds vóór het verhuizen 
naar het Akademisch Ziekenhuis, maar vooral na het overbrengen van de Polikli
niek naar de nieuwe lokalen op de De Pintelaan in 1964, breidde hij geleidelijk 
zowel het medisch kader, als het kader van ATP en verplegend personeel uit. Hij 
verwierf internationale faam met zijn studies over de bulleuze dermatosen, en in 
het bijzonder over de dermatitis herpetiformis van Duhring, waarvan de micro
abcessen naar hem worden genoemd, alsook met zijn werken over elastine en over 
dyskeratosen. Onder zijn leiding werden er 15 dermatologen gevormd en werden er 
twee aggregaatstesissen verdedigd, nl. door J. De Bersaques : Over de syntese van 
keratine (1965) en door A. Kint : Histogenetische studie van het basacellulair 
epithelioma (1966). 
Hij nam in 1970 zijn emeritaat. Op dat ogenblik telde de poliklinische raadpleging 
ongeveer 15.000 konsultaties per jaar. Er waren drie vaste medewerkers aan de 
Kliniek verbonden, die tevens vier assistenten in opleiding, 6 ATP-leden en vier 
verpleegsters telde. Voor de hospitalisatie beschikte men over 27 bedden. 
Zijn opvolger, Prof. A. Kint (1929- ) studeerde aan de R.U.G., en behaalde 
er in 19 5 5 het diploma van Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde. In 19 57 
werd hij tot full-time assistent aan de Dermatologische Kliniek benoemd. Hij spe
cializeerde zich in de huidziekten onder leiding van Prof. J. Pierard, met wie hij 
tot diens emeritaat samenwerkte. Hij legde zich vooral toe op de histopatologie 
van de huid en bekwaamde zich verder in het specialisme in het Höpital St. Louis 
te Parijs en in de dienst van Prof. 0. Braun-Falco te Marburg a.d. Lahn, waar hij 
in 1962-1963 verbleef. In 1959 werd hij werkleider en in 1966 behaalde hij het 
diploma van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. In 1971 werd hij tot 
gewoon hoogleraar benoemd, belast met volgend onderwijs : (1) Beginselen van 
de dermatologische en syfiligrafische kliniek (doet. geneesk.) ; (2) Dermatologische 
polikliniek (fac. doet. geneesk.) ; (3) Patologie en kliniek der beroepsziekten, 
partim : dermatologie (geneesh.-hyg. , vakkengroep : arbeidsgeneesk.) ; (4) Hygiëne 
van de leerling, partim : dermatologie (geneesh.-hyg., vakkengroep : schoolhyg.) ; 
(5) Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim : dermatologie (lic. arbeidsge
neesk.) ; (6) Begrippen der dermatologische klinieken (lic. tandheelk.). 
Prof. A. Kint wordt voor de research in de dermatologie bijgestaan door geassocieerd 
hoogleraar J. De Bersaques die te Gent in 1956 tot Doctor in de Genees-, Heel
en Verloskunde promoveerde. Reeds tijdens zijn specilizatie onder leiding van Prof. 
J. Pierard, betuigde hij bijzondere belangstelling voor de biochemie van de huid. 
Hij studeerde van 1970-1971 te Chicago, onder leiding van Prof. S. Rothman en 
behaalde het diploma van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in 1966. In 
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1972 werd hij tot geassocieerd docent en in 1978 tot geassocieerd hoogleraar 
benoemd. Aan de Dermatologische Kliniek zijn er thans twee werkleiders benoemd. 
Dr. E. Van Hecke studeerde aan de Rijksuniversiteit te Gent en behaalde er het 
diploma van Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde in 1963. Hij is aan de 
dienst verbonden sinds 1965 en werd in 1970 tot e.a.-assistent en in 1976 tot 
werkleider benoemd. Hij heeft bijzondere interesse voor de immunologie en ver
bleef in 1968-1969 te New York in de Dienst van Prof. R. Bear, waar hij zich 
hoofdzakelijk op het mekanisme van taxidermieën toelegde. Hij staat in voor de 
allergologische en immunologische afdeling van de Dienst. 
Dr. M.L. Geerts behaalde het diploma van Doctor in de Genees-, Heel- en Ver
loskunde te Leuven in 1965 en is sindsdien full-time in de Dienst voor Dermatolo
gie werkzaam. Ze werd in 1972 tot e.a.-assistent en in 1977 tot werkleider 
benoemd. Ze heeft zich bijzonder bekwaamd in de klinische research en de 
dermatopatologie ; voor de studie van de huidlymfomen verblijft ze in 1980-1981 
te Kiel, in de Dienst van Prof. K. Lennert, Doctor honoris causa van onze 
Universiteit. 
Naast de vaste staf zijn er in de Dermatologische Kliniek zeven assistenten in 
opleiding. 

Huidige aktiviteit 

De huidige aktiviteiten van de Kliniek voor Huidziekten zijn veelzijdig. In de 
eerste plaats heeft de Dienst een nog steeds toenemende poliklinische en klinische 
aktiviteit. Met meer dan 23.000 raadplegingen per jaar is de Polikliniek één van 
de meest bezochte van het Akademisch Ziekenhuis. Voor de hospitalisatie beschikt 
de Afdeling thans over 54 bedden. 
Voor het klinisch onderzoek van de patiënten wordt vaak van meerdere recent 
ontwikkelde technieken gebruik gemaakt, zoals de elektronenmikroskopie, de 
histoënzymologie, de immunofluorescentie en ultramikrobiochemische metodes. 
Op terapeutisch vlak werden tijdens de laatste jaren vooral de nieuwe behande
lingsmetoden voor psoriasis en voor mycosis fungoides (o.a. PUV A-terapie) inge
voerd, terwijl ook met andere Diensten wordt samengewerkt voor de beoordeling 
van bepaalde behandelingsvormen van boosaardige tumoren. 
Op wetenschappelijk gebied gaat de belangstelling van de Dienst o.a. uit naar de 
studie van de histopatologie van de huid, met als voorkeursonderwerpen de oor-
prong van de basacellulaire epiteliomen, de verschillende vormen van huidlym

fomen en huidtumoren bij kinderen; over dit laatste onderwerp werd in november 
1979 door de Kliniek een symposium georganizeerd, dat grote belangstelling 
kende. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan het opsporen van de 
ontstaansmekanismen van de toxische huiderupties en van de fotodynamische 
dermatosen, alsook aan psoriasis, de bulleuze aandoeningen, de huidmycosen en de 
alopecieën. Geregeld worden er over deze onderwerpen bijdragen gepubliceerd in 
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binnen- en buitenlandse tijdschriften en worden er mededelingen gehouden op 
wetenschappelijke vergaderingen en symposia. Meerdere uitgebreide overzichten 
werden door leden van de Dienst gepubliceerd. 

PUBLIKA TIES 

Pierard J., De Bersaques J. et Kint A., A propos du « Pyoderma gangrenosum » de Brunsting, 
Goeckerman et O'Leary. Arch. Belges Derm. Syphil., 1960, 16, 421-443. 

Pierard J. and Wbimster I., The histological diagnosis of dermatitis herpetiformis, bullmts 
pemphigoid and erythema multiforme. Brit. J. Derm., 1961, 73, 253-266. 

Pierard J. et Kint A., Particularités de /'image histologique des affeelions pustuleuses des rnains 
et des pieds. Bull. Soc. Franç. Derm. Syphil., 1962, 69, 740-754. 

Kint A., Histophotometric investigation of the nuclear DNA content in normal epidermis, 
seborrheic keratosis, keratosis senilis, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. 
J. invest. Derm., 1963, 40, 95-100. 

Pierard J., De Bersaques J. et Nevejan W., Syndrome de Melkersson-Rosenthal. Arch. Belges 
Derm. Syphil., 1964, 20, 187-196. 

Kint A., Le follicule pileux. Ann. Derm., 1967, 94, 19-30. 

De Bersaques J., Purine and pyrimidine metabolism in human epidermis. J. invest. Derm., 
1967, 48, 169-173. 

Pierard J., De Bersaques J. et Kint A., Le tissu élastique normal. :xne Congrès de l'Association 
des Dermatologistes de Langue Française, Masson, Paris, 1968, pp. 1-58. 

Pierard J., Kint A. et De Bersaques J., L'élastose sénile. XIP Congrès de l'Association des 
Dermatologistes de Langue Française, Masson, Paris, 1968, pp. 373-388. 

Pierard J. und Kint A., Die Dariersche Krank/zeil. Dermatologica, 1968, 131, 382-397. 

Van Hecke E., Mechanisms of clinical desenzitization in urticarial hypersensitivity to penicillin. 

J. Allergy, 1970, 45, 55-61. 

Kint A., Geerts M.L. et Speelman G., Mélanodermie par suite de mélanome malin. Vie Méd. 
Canada franç., 1973, 2, 983-987. 

Kint A. und Geerts M.L., Pseudosarkome der Haut. Fortschr. prakt. Derm., 197.3, Vll, 59-65. 

De Bersaques J. , Keratin and its jormation. Current Problems in Dermatology, 1976, 6, 34-78. 

Kint A., Pathology of Basal Cell Epithelioma. In: Cancer of the Skin. Andrade R.A., Gum
port S.L. Popkin G.L. and Rees T.P. {eds.), Saunders Co., Philadelphia, 1976, pp. 845-882. 

Kint A., De Brauwere D. und De Weert J., Cheilitis granulomatosa und Crohnsche Krankheit>. 

Hautarzt, 1977, 28, 319-321. 

Geerts M.L., Overbeke J., Kint A. and Cormane R.H., Comparative electron microscopie studY, 
between Mendes da Cosla's disease and recessive epidermolysis bullosa dystrophica. Brit. J. 
Derm., 1978, 98, 529-536. 

Kint A. und De Weert J., Vergleichende morplwlogische Untersuchung von Porphyria cutanea 
tarda und erythropoetischer Protoporphyrie. Hautarzt, 1978, 29, 198-204. 

De Bersaques J., Biochemie des Elastin. Hautarzt, 1979, 30, 581-585. 

Kint A. Pemphigus und Pemphigoide. Dermatologie in Praxis und Klinik, G. Thieme, Berlin, 
1979 pp. 22.1-22.46. 

190 191 



HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

A. Kint, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1957) 
J. De Bersaques, geassocieerd hoogleraar (1958) 

Wetenschappelijk Personeel 

E. Van Hecke, werkleider (1965) 
M.L. Geerts, werkleider (1965) 

Assistenten in opleiding 

G. Hofman-Leys (1976) 
I. De Brabander-Timmerman (1976) 
A. Grysolle-Pijpe (1977) 
L. Meysman (1978) 

L. De Clercq-Temmerman (1978) 
G. Buginga {1978) 
Ph. Hindryckx (1979) 

GEWEZEN O.P. 

A. Minne, gewoon hoogleraar (1919-1949) 
J. Vercoullie, buitengewoon hoogleraar (1949-19 54) 
J. Pierard, gewoon hoogleraar (1955-1970) 

ALUMNI 

L. Thiery (1951-1956) 
J. Vandendriessche-Vandeputte (1952-1956) 
B. Mrozowski (1956-1962) 
J. van Sonderen (1957-1960) 
H. De Merlier (1958-1962) 
M. Jonckheere-Renard (1960-1964) 
D. Candaele (1961-1966) 
A. Vandepu tte (1961-1965) 
W. Nevejan (1 962-1965) 
P. Dockx (1963-1974), thans docent 
aan de U.I.A. 
D. Ongenae (1 965-1976) 
L. Robbrechts-De Vleesebauwer (1967-1971 ) 
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J. De Backer (1967-1971) 
R. T'Kint (1969-1973) 
D. Dierckxsens-De Brauwere (1970-1976) 
D. Platevoet (1971-1975) 
L. Verlinden (1971-1975) 
L. Bussels (1971-1975) 
G. Speelman (1971-1975) 
M. De Smet (1972-tl 976) 
J . De Weert (1 973-1977) 
C. De Smet -Coucke (1 97 4-1978) 
L. Leys-Van Herpe (1974-1978) 
E. Vagenende-Vanoeste (1975-1979) 
C. Bogaert -De Cuyper (1976-1980) 

KLINIEK VOOR NEUROLOGIE 

Prof. Dr. H. V ANDER EECKEN 

Zoals in de meeste medische fakulteiten, behoorde de Neurologie vrij lang tot de 
Interne Geneeskunde. 
In 1930 was Prof. H. de Stella verantwoordelijk voor de Neurologische Kliniek. 
Naast menigvuldige bijdragen op intern gebied, publiceerde hij een serie klinische 
en experimentele werken, vooral gewijd aan de semiologie en de fysiopatologie 
van het vestibulaire en cerebellaire systeem. 
Prof. F. Dauwe was belast met de Polikliniek voor Inwendige Ziekten en de 
Propaedeutica. Op neurologisch vlak doceerde hij de symptomenleer en was hij 
auteur van een in die tijd standaard-leerboek, nl. « Propaedeutica en Onder
zoeksmethoden van Inwendige Ziekten» (neurologie inbegrepen). Hij verzorgde 
neurologische bijdragen over neurosyfilis. 
Prof. P. Regniers doceerde de kursus «De Bijzondere Ziektenleer en Bijzondere 
Terapie der Inwendige Ziekten» (neurologie inbegrepen). Na de tweede wereld
oorlog was hij eveneens verantwoordelijk voor de geneeskundige kliniek (neuro
logie inbegrepen). Op het domein van de Neurologie ging zijn aandacht vooral uit 
naar fysiopatologische, farmakologische en klinische onderzoekingen over de 
sinus caroticus, over pupillaire farmakodynamische bijdragen en over de tuberku
leuze meningitis. 
In 1949 werd de kursus Neurologie toegevoegd aan de leeropdracht Psychiatrie 
waarvan Prof. J. De Busscher sinds 1946 titularis was. Hij werd aldus verant
woordelijk voor de Neuro-Psychiatrie. 
Naast talrijke geschiedkundige en psychiatrische werken, publiceerde Prof. J. De 
Busscher, die een grondige neurologische opleiding had genoten, menigvuldige 
originele neurologische bijdragen. In het bijzonder schreef hij over de subakute 
scleroserende leukoëncefalitis (in samenwerking met L. van Bogaert) en publi
ceerde hij in 1942 met H.J. Scherer een boek over de gliomen van het encefalon. 
Prof. H. Vander Eecken, hoogleraar in de Neuropsychologie aan de R.U.G. sinds 
1958, werd in 1969 belast met de kursussen «Bijzondere Ziektenleer en Bijzondere 
Terapie van het Zenuwstelsel » en «De Neurologische Kliniek». In 1970 werd hij 
de eerste titularis van de leerstoel « Neurologie » aan de medische fakulteit van 
de R.U.G. 
Wat de lokalen betreft, konden sinds 1946 de neurologische en psychiatrische 
ambulante gevallen terecht in de toenmalige Psychiatrische Poli~liniek, die opge
richt werd in 1930 naast het Guislaingesticht in de Prof. Guislainstraat 65 te 
Gent. Na de splitsing van de Neuro-Psychiatrie in 1969 werd een onafhankelijke 
polikliniek voor Neurologie met een elektroëncefalografische afdeling opgericht 
in het gebouwencomplex van het Akademisch Ziekenhuis. 
De klinische neurologische gevallen die voorheen opgenomen werden in de Neuro
psychiatrische Afdeling van het Bijloke-Ziekenhuis, werden vanaf 1970 getrans-
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fereerd naar de nieuwe neurologische klinische afdeling in het Akademisch Zieken
huis. Aldus was de ganse neurologische dienst gevestigd in een modem ziekenhuis, 
waardoor een nauwere samenwerking met de andere disciplines mogelijk werd. 
Deze belangrijke stap gaf aanleiding tot een geleidelijke uitbouw en strukturering 
van de Dienst voor Neurologie, nl. : (1) een aktieve polikliniek voor neurologie; 
(2) een moderne klinische afdeling voor neurologie; (3) aanvullende gespeciali
seerde sekties : 
a) een klinische neurofysiologische sektie, bestaande vooral uit elektro-encefalo
grafie, elektromyografie, echo-encefalografie en registratie van uitgelokte poten
tialen ; b) in samenwerking met de Dienst voor Patologische Ontleedkunde, een 
uitgebreide neuropatologische sektie voor optische mikroskopie, histochemie, 
elektronenmikroskopie, stereotaxie ... ; c) een neuropsychologische sektie, vooral 
gericht op het onderzoek van hogere cerebrale funkties ; d) een neurochemische 
sektie, met als voornaamste aktiviteit het onderzoek van het cerebrospinaal vocht. 
Aan de uitbouw van een biblioteek en vooral aan het verzamelen van een belang
rijk aantal binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften werd eveneens 
aandacht besteed. 
Naast het graduaat onderwijs in de laatste drie doctoraten, werden wekelijkse 
seminaria en neuropatologische zittingen, alsook een specifieke opleiding in elek
tro-encefalografie en elektromyografie, ingericht. Verschillende neurologische en 
neuropatologische symposia en kongressen werden te Gent georganizeerd. De 
Dienst voor Neurologie nam eveneens regelmatig deel aan de A vondcolloquia 
voor Huisartsen. Recent werd gestart met een gestruktureerd postgraduaat onder
wijs in de Neurologie. 
Benevens grondige klinische onderzoekingen op diagnostisch en terapeutisch vlak, 
werden volgende neurologische tema's aan de hand van oorspronkelijke investi
gatiemetoden bestudeerd : anastomosen tussen de leptomeningeale slagaders van 
het encefalon, strionigraire degeneraties, cytologische veranderingen in de gezichts
centra, vascularisatie van de menselijke thalamus, periventrikulaire arteriële grens
gebieden, hersenstamreflexen en okulo-oro-faciale motorische aktiviteiten, invloed 
van experimentele hypokaliëmie op de struktuur van de dwarsgestreepte spier, 
primitieve faciale hemispasmen, neuroaxonale dystrofie, biometrische en histo
chemische studie van intra-fusale spiervezels, patologie van de menselijke spier
spoelen, agargel-elektroforese van het cerebrospinaal vocht, radiatie-encefalopa
thia, Elizur-test en psycho-organisch lijden, centrale pontine myelolysis, spier
target-fenomeen, posturale reflexen, arteriële angioarchitektuur van cerebrale ver
wekingen, paralytische pontine exotropie, trage golven en encefalopathia, sub
akute myelo-optische neuropatie, periventrikulaire leukomalacieën, tetanos en neu
ronale dysfunktie en cytofotometrische DNA-bepalingen in gliomen. 
Deze studies gaven aanleiding tot 204 wetenschappelijke publikaties, waarvan 
7 in boekvorm en 197 als bijdragen in tijdschriften. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

H. Vander Eecken, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1969) 

Wetenschappelijk Personeel 

a) V ast kader 
A. Remouchamps, werkleider (1956) 
J. De Reuck, werkleider (1967) 
M. Bratzlavsky, e.a.-assistent (1969) 
E. Thiery, assistent (1972) 
M. Van Zandijcke, assistent (1974) 

b) Patrimoniumkader 
W. De Coster, assistent (1969) 
E. Otte-Verwerft, assistente (1973) 
L. Crevits, assistent (1974) 
G. Sieben, assistent ( 1975) 
L. Brouckaert, assistent (1978) 
R. De Potter, assistent (1978) 
P. Depraetere, assistent (1978) 

N . .Krahel, assistente (1978) 
P. Maere, assistent (1978) 
G. Van Den Abeele, assistent (1978) 
J. Debruyne, assistent (1979) 
A. Vakaet, assistente (1979) 
E. Van Hoofstat, assistent (1979) 

GEWEZEN VASTBENOEMD O.P. EN W.P. 

Onderwijzend Personeel 

J. De Busscher (1946-1966) 

Wetenschappelijk Personeel 

R. Matthys (1948-·1975) 
G. Varenne (1954-1969) 
A. Evrard (1959-1969) 
J. Torrekeos (1964-1970) 

R. Stefens (1947-1952) 
R. Van Dierendonck (1951-1954) 
P. Crauwels (1952-1953) 
G. van Renynghe de Voxrie (1952-1955) 
J. Van Den Abeele (1958-1961) 
E. Suy (1958-1964) 
M. Vanden Herreweghen (1959) 
P. Torck (1959-1960) 
A. De Wulf (1960) 
E. Jansegers (1961-1964) 
G. De Maeseneire (1962) 
Th. Put ( 1963) 
M. Aspeslagh (1964-1965) 
E. Serck-Louveaux (1964-1966) 
E. Fortemps (1965-1967) 
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V. De Maere (1970-1974) 
J.-P. Padt (1970-1971) 
P. Verheecke (1975-1976) 

ALUMNI 

G. Vander Perre (1965-1969) 
J. De Wilde (1966-1969) 
W. Vandereyken (1966-1969) 
A. Baert (1966-1970) 
Ph. Delmeire (1967-1969) 
A. Van Waesberghe (1967-1969) 
J. Van Den Poel {1969-1972) 
J. Van De Velde (1969-1975) 
L. Van Der Plaetsen (1970-1974) 
M. Dieriek (1972-1975) 
G. Otte (1973-1979) 
E. Fosselle (1974-1978) 
L. Lastra (1975 .... 1978) 
Ph. Leten (1975-1978) 

· G. Meersman (1977-1978) 

PSYCHIATRISCHE KLINIEK 

Prof. Dr. E. VERBEEK 

De Universitaire Inrichting voor Psychiatrie aan de Prof. Guislainstraat dateert 
van 1930 en werd achtereenvolgens bestuurd door de Professoren M. Hamelinck, 
R. Nyssen en J. De Busscher. Deze Dienst, aanvankelijk als polikliniek bedoeld, 
zou later ook over klinische bedden, in het Bijloke-Hospitaal, beschikken. Vanaf 
het akademiejaar 1949-1950 zou het onderwijs niet alleen de Psychiatrie maar 
ook de Neurologie omvatten. In mei 1955 kwam een vernieuwde klinische dienst 
in de Bijloke in werking en werd aan de polikliniek van de Prof. Guislainstraat 
een paviljoen voor observatie van kinderen toegevoegd. 
Terapeutisch werd in de Dienst reeds vroeg elektroshockbehandeling toe
gepast. Voor de meeste psychiatrische gevallen kwam het hoofdaksent evenwel 
op de psychoterapie te liggen. Op het gebied van de onderzoek-metodes kenden 
zowel de narcoanalyse als de elektro-encefalografie een belangrijke ontwikkeling. 
Na het overlijden van Prof. J. De Busscher, in oktober 1966, fungeerde Prof. 
H. Vander Eecken als diensthoofd a.i., tot de benoeming van Prof. E. Verbeek, 
in oktober 1968, tot titularis van de leerstoel « Psychiatrie » . Vanaf februari 
1969 tot heden wordt de Psychiatrische Kliniek geleid door Prof. E. Verbeek. 
In 1969 werden de poliklinische konsultaties nog gehouden in de Universitaire 
Psychiatrische Polikliniek aan de Prof. Guislainstraat. De kliniekafdeling was, 
zoals reeds vermeld, gelegen in het Bijloke-Hospitaal. Wegens gestadige toename 
van het aantal psychiatrisch opgenomen patiënten werd in 1971 de bedden
kapaciteit van de zalen 13 en 14 (30 bedden) verruimd met de organizatie van 
zaal 15 (met een supplementaire beddenkapaciteit voor 30 patiënten). Deze ver
spreiding van universitaire psychiatrische diensten voor het Gentse viel nog ongun
stiger uit door het groeiend aantal psychiatrische urgenties die in de Spoed
opname van het zich steeds uitbreidend Akademisch Ziekenhuis werden op
genomen. De psychiaters, werkzaam in de Universitaire Psychiatrische Dienst 
moesten hun terapeutische aktiviteiten aldus op drie vrij verafgelegen plaatsen 
in het Gentse vervullen. Aan deze geografische verspreiding, die de funkties van 
de dienst Psychiatrie belemmerden, kwam een eind in november 1974, toen alle 
diensten gecentralizeerd werden ·in het complex van de Psychiatrische Kliniek, 
met Polikliniek op de 1ste verdieping, op het terrein van het Akademisch Zieken
huis. 
De Psychiatrische Kliniek, met een beddenkapaciteit van ruim 112 patiënten 
(56 vrouwen en 56 mannen), werd weldra bijna volledig in gebruik genomen door 
een groeiend aanbod patiënten. Aan de bouw en organisatie van deze Kliniek, die 
voldoet aan normen op gebied van de architektuur voor psychiatrische patiënten, 
was een grondige en uitgebreide studie voorafgegaan onder de gemeenschappelijke 
leiding van Prof. E . Verbeek en Prof. Ir. J. Cnops. Door studiebezoeken, onder-
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meer in Zweedse psychiatrische klinieken, kwamen zij tot een architektonisch 
koncept dat voor België terecht progressief kan genoemd worden. Deze Psychia
trische Kliniek verkreeg bij ministeriële beslissing van 21.5.197 6 erkenning onder 
de kenletter A. Naast deze opnameafdeling werden eveneens vanaf november 
1974 de poliklinische aktiviteiten uitgebreid tot een dienst waar de Spoedopname
afdeling, de verschillende andere Klinieken van het Akademisch Ziekenhuis, 
en de huisartsen uit Gent en omstreken, steeds meer beroep op deden. Gemid
deld worden per jaar 1300 nieuwe patiënten behandeld met een waaier van 
analytische terapie, gespreksterapie op analytische basis, echtpaar- en gezins
terapie, transaktionele analyse, groepsterapie en gedragsterapie; ook de meer 
klinische psychofarmakologische aanpak wordt er toegepast en aangeleerd. 
Vanuit de Dienst wordt eveneens een permanente psychiatrische konsulenten
dienst verzekerd die alle psychiatrische urgenties in de Spoedopname en op alle 
andere Afdelingen van het Akademisch Ziekenhuis verzorgt. 
De bijzondere belangstelling die Prof. E. Verbeek o.m. heeft voor de psycho
somatische patiënten resulteerde in het creëren van een vast konsulentschap 
op twee specifiek psychosomatische gebieden, nl. het terrein van de gynekologie 
(Prof. D. Vandekerckhove) waar Dr. C. Jannes, en het gebied van de 
dermatologie (Prof. A. Kint) waar Dr. M. Van Moffaert, als vaste konsulenten 
verbonden zijn. Sinds maart 1975 werd een elektro-encefalografische dienst opge
richt onder leiding van Dr. B. Van Sweden, met als specifiek onderzoeksterrein 
het E.E.G.-onderzoek bij psychiatrische patiënten. Door haar werd in 1979 een 
researchprojekt opgesteld voor de bestudering van verschijnselen en afwijkingen 
tijdens de slaap. Met dit omvangrijke onderzoek is men nog volop bezig. 
Prof. E. Verbeek hield talrijke lezingen in binnen- en buitenland, o.m. over 
psychosomatiek, zuchtigheid, duizeligheid van psychogene oorsprong, Arthur 
Rimbaud, depersonalizatie en derealizatie, hysterie, anorexia nervosa, schizo
frenie, epilepsie. 
In de reeks der refereeravonden hebben assistenten in opleiding diverse belang
rijke psychiatrische onderwerpen extensief voorgesteld, o.a. genetica en psy
chiatrie, het morele en patologische rouwproces, de dubbelgangersproblematiek, 
alkoholisme, post-parturn psychosen, Korsakowsyndroom, katatone syndromen, 
involutiemelancholie, amfetaminepsychosen, muziekterapie, degeneratiepsychosen, 
sensitieve betrekkingswaan, de hallucinosen psychiatrische aspekten van epi
lepsie, sociale psychiatrie, stotteren, psychiatrische stoornissen bij multipele 
sclerose. 
De Psychiatrische Kliniek organizeerde symposia voor de Vereniging der Genees
heren-Oudstudenten der Universiteit te Gent tussen 1974 en 1980. De behan
delde onderwerpen waren achtereenvolgens : depressies, psychosomatiek in de 
dermatologie, terapeutische aspekten van psychosomatiek, anorexia nervosa, 
epilepsie, sexuele stoornissen ... De «Bijscholing voor Huisartsen » behandelt 
aktuele psychiatrische problematieken, ondermeer gebruik en misbruik van psycho
farmaka, slaapstoornissen, alkoholisme en toxikomanie, neurosen ... 
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Op uitnodiging van Prof. E. Verbeek kwamen eminente buitenlandse Professoren 
lezingen houden voor de Dienst en de studenten : Prof. H. Piron, in 1969-1970, 
Prof. S. Nijdam, in 1970-1971, Prof. A. Chorus, in 1975 Prof. J.H. Van Den 
Berg, in 1976. 
Prof. E. Verbeek en medewerkers namen aktief deel aan talrijke internationale 
kongressen. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

E. Verbeek, gewoon hoogleraar diensthoofd (1969) 

Wetenschappelijk Personeel 

C. Jannes, e.a.-assistent (1969) 
M. Van Moffaert, e.a.-assistente (1970) 
R. Termote, assistent (1970) 
B. Van Sweden, assistente (1973) 

GEWEZEN VASTBENOEMD W.P. 

A. Evrard, werkleider (1951-1971), vanaf 1969 docent aan de Fakulteit der P ychologi che en 
Pedagogische Wetenschappen, vanaf 1973 gewoon hoogleraar aan de Fakulteit der Genees
kunde 
G. Varenne, werkleider (1954-1969) 

P. Daneels (1969-1972) 
Ph. Delmeire (1969-1972) 
W. Vandereyken (1969-1972) 
G. Demaeseneire (1970-1972) 
L. Van Eyken (1970-1973) 
H. Van Hoorde (1970-1973) 
Ph. Herreweghe (1972-1973) 
M. Neirinck (1972-1973) 
J.P. Padt (1972-1973) 
J. Van Den Poel (1972-1973) 
A. Van Waesberghe (1969-1974) 
M. Coetsier-De Roo (1973-1974) 
J. Van De Velde (1973-1973) 
L. Verhelst (1969-1975) 
Chr. Waelkens (1972-1975) 
L. Van der Plaetsen (1974-1975) 
W. Matthys (1972-1976) 
Gr. De Cuypere {1973-1976) 
M. Gabriel (1973-1976) 

ALUMNI 

L. Van Melkebeke (1973-1976) 
I. Wolfs (1973-1976) 
D. Vergaert (1974-1977) 
M. Van Zandycke (1976-1977) 
H. Tyssen (1974-1978) 
Chr. De Mulder (1974-J 978) 
N. Ruysschaert (1975-1978) 
R. Van Barel (1975-1978) 
A. Vereecken (1975-1978) 
J. Hulselmans (1977-1978) 
G. Otte (1977-1978) 
Fr. Demeulemeester (1972-1979) 
G. Dewaelheyns (1976-1979) 
M. Hamerijck (1976-1979) 
E. Van Hoofstat (1976-1979) 
G. Sieben (1978-1979) 
0. Krahel (1979-1979) 
Fr. Matthys (1977-1980) 
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DE VROUWENKLINIEK 

Prof. Dr. M. THIERY, Prof. Dr. D. VANDEKERCKHOVE 
en Prof. Dr. R. DEROM 

Vanuit de Vrouwenkliniek werd de vernederlandsing («vervlaamsing» heette 
dit toen) van de Universiteit ingeluid door het brengen van een eresaluut aan 
Jan Palfijn. Passender hulde kon moeilijk worden bedacht want «onze» Palfijn 
is de geestelijke vader van de Vlaamse verloskunde en het symbool van de onbaat
zuchtige menslievende arts, fundamentele karakteristieken die de toenmalige 
hoogleraar en direkteur van de Vrouwenkliniek, Prof. F. Daels (1882-1974), wijd 
en zijd heeft willen verkondigen. Om de herinnering aan dit huldebetoon te 
bestendigen werden in het Bijloke-Hospitaal een gedenkteken opgericht ter ere 
van deze grote Vlaamse pionier en in de muren van het « Moederhuis » een 
halfverheven beeldhouwwerk geklonken met het (apokrief) portret van de Gentse 
vroedmeester. Sinds 1930 blijft Palfijn waken over het wel en wee van deze 
instellingen. Inderdaad, in 1952 liet Daels' opvolger, Prof. F. De Rom, in de 
laat-middeleeuwse tuin naast het Bijloke-Moederhuis een levensgroot bronzen 
standbeeld van de als Hamlet peinzend over de schedel (van een foetus) gebogen 
geleerde door Koning Boudewijn inhuldigen ter gelegenheid van diens Blijde 
Intrede te Gent, terwijl door de zorgen van de huidige dekaan, Prof. A. De 
Schaepdryver, voornoemd beeldhouwwerk sinds 1979 onze fakulteitskaroer siert. 
Zoals vermeld was F. Daels, de stoere en hardnekkige beijveraar van de Vlaamse 
zaak, de eerste direkteur van de vervlaamste Kliniek voor Gynekologie en Verlos
kunde. Na schitterende geneeskundige studies (medicinae doctor in 1906), assistent
schappen aan de Instituten voor Farmakologie (Prof. J.F. Heymans, 1906-1907) 
en Bakteriologie (Prof. E . Van Ermengem, 1909-1911) der R .U.G. en een specia
listenopleiding aan de Berliner U niversitätsfrauenklinik de Charité (Prof. E. Bumm, 
1907-1909), was Daels reeds op negenentwintigjarige leeftijd aan onze Alma 
Mater benoemd geworden tot docent in de obstetrie en gynekologie. Van 1920 tot 
1945 was hij aldaar gewoon hoogleraar en direkteur van de Kliniek. 
Het streven naar de vervlaamsing van onze wetenschappelijke instellingen was 
hem een vroegtijdige bezorgdheid zoals kan blijken uit enkele titels en door hem 
uitgeoefende funkties: medestichter van het Vlaams Geneeskundig Tijdschrift 
(1914); briefwisselend (1920) en (1929) werkend lid van de Koninklijke Vlaamse 
Akademie voor Taal- en Letterkunde; lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie 
voor Geneeskunde van België (1939) ; voorzitter van de Kommissie ter Vervlaam
sing van de Universiteit van Gent (1924) en van de Kommissie voor het Hoger 
Onderwijs in Vlaanderen (1930), de laatste in nauwe samenwerking met onze neer
landicus Prof. J.F. Vercoullie ; medewerker, inrichter en gewoonlijk voorzitter van 
diverse Vlaamse Kongressen voor verpleegkundigen (1921, 1932) en medici
natuurwetenschappers zoals het Vlaams Natuur- en Geneeskundig Kongres (1920-
1924) en de Vlaamse Wetenschappelijke Kongressen (1932). 
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Van het begin van zijn carrière af had Daels zich ontplooid als een aktief clinicus 
en onderzoeker. Na de vervlaamsing van de R.U.G. werden in zijn Kliniek vooral 
twee onderwerpen bestudeerd : de febris puerperalis en de kanker van de baar
moederhals. Voor het eerste was hij van jongsaf gesensibilizeerd (in Berlijn kon 
hij nog de «gesel der moeders » van dichtbij observeren) en voorbereid (hij 
studeerde bakteriologie bij de grote Prof. Van Ermengem) en zelfs in 1930 ontbrak 
het hem in zijn Kliniek en in zijn drukke privé-prak:ijk geenszins aan materiaal 
voor deze studies. Met zijn werkleider en later fakulteitsgeaggregeerde Dr. L. Van 
Damme werkte Daels een metode uit voor baktericide bloedtransfusie die vóór 
de introduktie van de antibioterapie de kraambedkoorts moest helpen behandelen. 
I.v.m. het tweede onderwerp beschikte de Gynekologische Kliniek via het lokale 
Kankercentrum over grote reeksen meestal vergevorderde baarmoederkankers. 
De stralenbehandeling was toen aldaar de standaardterapie van deze ziekte en 
Daels' persoonlijke bijdrage was de uitbouw van een techniek die er naar streefde 
een hoge en gelijkmatig verdeelde dosis gammastralen t.b.v. het zieke gebied af 
te leveren. Daartoe werden, na bloedige extraperitonealizatie van de pelvische 
organen (zgn. exteriorizatie van het kleine bekken), in dit weefselgebied gebogen 
koperen buizen gefixeerd via dewelke radiumkapsels ter plaatse konden worden 
gebracht en verwijderd. Het princiep van de « grote buizen » was rationeel en is 
trouwens na 1950, vnl. in de V.S.A. en dan in een eigentijdse vorm, met sukses 
toegepast bij inoperabele cervixkanker. Daels' tijd was echter nog niet rijp voor 
de opvang van vrouwen die een dermate agressieve behandeling hadden ondergaan, 
getuige de vele patiënten die bezweken aan de gevolgen van infektie en weefsel
nekrose (Prof. N. Goormaghtigh). Niettemin geven de hardnekkige pogingen van 
de ontwerper van de metode de maat van de originaliteit en het doorzettings
vermogen van de onderzoeker. 
F. Daels heeft zich eveneens bewogen op het terrein van de experimentele onco
logie en met zijn medewerkers, vnl. Dr. R. Biltris en Dr. G. Baeten, op dit gebied 
vermaardheid verworven. Door langdurig kontakt van kleine hoeveelheden radium 
kon bij proefdieren (ratten en caviae) een reeks maligne tumoren worden uitge
lokt. Eén hiervan (the Daels-Biltris transplantable sarcoma of the guinea-pig) is in 
de wereldliteratuur vermaard gebleven (Watson A.F., Brit. J. exp. Biol. 1936). 
Spijtig genoeg werd dit onderzoekingswerk afgebroken door de tweede wereldoor
log : op 10 mei 1940 werd de zeldzame kolonie proefdieren afgemaakt waarbij 
de moeizaam bekomen overentbare gezwellen teloorgingen en een bladzijde uit 
de research van de Vrouwenkliniek voorgoed werd afgesloten. Dit ongeluksjaar 
betekende mede het einde van de wetenschappelijke aktiviteiten van de Gentse 
Kliniek want gedurende de oorlogsjaren heeft Daels zich nog uitsluitend begeven 
op het sociale vlak, getuige zijn aktiviteiten in Winterhulp en zijn bemoeienissen 
om in dit landsdeel van de bezetter een adekwate voedselvoorziening voor de 
zwangeren te bekomen. 
Deze hardwerkende gevierde practicus en originele wetenschapsbedrijver was 
tevens een begaafd pedagoog. In het lesgeven zat zijn hart en zijn kolleges gaf hij 
con brio : helder, humoristisch en, waar nodig dramatisch. Een «geboren akteur» 
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noemden tammere kollega's deze hoogleraar! Zijn didaktische gaven heeft Dae~s 
in een reeks boekwerken gematerializeerd waarvan de voor het ~erst in 1922 
verschenen « Beginselen van de Praktische Verloskunde » ongetwijfeld het meest 
markante is. De derde en laatste editie (1942) verscheen met de medewerking van 
werkleider Dr. L. Van Damme. Het boek is opgedragen aan Daels' Amsterdamse 
kollega en vriend Prof. A.J.M. Van Rooy bij wie een aantal van Daels' leerlingen 
(o.m. Dr. L. Van Damme, Dr. H. Vanderheyden en Dr. G. Baeten) een deel van 
hun opleiding tot vrouwenarts mochten genieten. Het werk is rijk verlucht met 
didaktische en artistieke platen waarvan enkele nog van de hand van een andere 
vriend van de schrijver, de graficus Joe English. Generaties Vlaamse artsen en 
gynekologen hebben in dit toenmalige standaardwerk hun teoretische vakkennis 
opgedaan en ook nu nog kunnen de «Beginselen», vooral wat betreft de 
operatieve verloskunde, met vrucht worden geraadpleegd. 
Bij Regentsbesluit van 25 mei 1945 werd een einde gesteld aan de leeropdracht 
van Prof. F. Daels. De suppleantie werd waargenomen door Prof. F. De Rom 
(1893-1979) die per 1 januari 1947 tot gewoon hoogleraar werd benoemd en 
hierdoor in de vervlaamste periode de tweede hoogleraar-direkteur van de 
Verloskundige-Gynekologische Kliniek werd. 
Prof. F . DeRomwas wijd gespecializeerd, niet alleen in het vak (bij Prof. F. Daels) 
dat hij tot het einde van zijn akademische loopbaan doceerde maar tevens in de 
algemene heelkunde (bij Prof. P. Sebrechts, Brugge) en in de urologie (bij Prof. 
F. De Beule), specialisme waarin hij tot geaggregeerde werd gepromoveerd. Zijn 
aktieveleven lang zou Prof. F. De Romprivatim deze drie specialismen met sukses 
blijven beoefenen. 
De hoogleraar was geen nieuwkomer : reeds in 1935 maakte hij deel uit van het 
onderwijzend personeel van onze Universiteit alwaar hij tot vlak na de oorlog 
het onderwijs in de systematische en de topografische ontleedkunde verzorgde. 
Hij was een uitstekend lesgever die ook de taaiste leerstof voor de student kon 
voorverteren. Zijn kolleges, minder dramatisch dan die van zijn voorganger, stonden 
dichter bij de klinische realiteiten en de noden van de toekomstige arts. Prof. 
F. De Rom hield van orde, systematiek en didaktiek, waarvan de hem eigen 
onderwijsmetodes getuigenis aflegden. Talloze oud-studenten zullen zich met 
weemoed zijn « KD's » (klinische diskussies) en zijn «Tien Geboden van de 
Goede Verloskundige» herinneren terwijl zijn oud-medewerkers niet vergete~ 

zijn welke pijnlijke zorg werd en moest worden besteed aan het klinische dossier. 
Deze hoogleraar had een andere, zij het niet minder markante persoonlijkheid dan 
zijn voorganger wat verklaart dat de stempel die hij op zijn Dienst en medewerkers 
heeft gedrukt eveneens verschillend moet worden genoemd. In eerste instantie 
was hij een uitgelezen organizator wiens eerste bezorgdheid was de gedurende 
de oorlogsjaren verwaterde Kliniek in de stroomversnelling te brengen. Prof. F. De 
Rom loste dit probleem op door twee rijpere ambtsbroeders uit de periferie als 
half-time werkleiders aan te trekken en hun de verantwoordelijkheid van de 
patiëntenzorg over te dragen. Dr. R. Pierre, ter stede zeer geliefd vnl. als 
verloskundige, nam het Bijloke-Moederhuis voor zijn rekening terwijl Dr. H. Fobe, 
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te Straatsburg (Prof. R. Keiler) opgeleid in de vrouwengeneeskunde, zich ontfermde 
over de gynekologische zijde. Bijzonder origineel was dat aan Dr. P. Cieters, 
oud-medewerker van de Kinderkliniek van de R.U.G. (Prof. C. Hooft), de zorg 
van de pasgeborenen in het Moederhuis werd overgelaten waardoor Prof. F. De 
Rom zijn Dienst - avant la lettre - tot een afdeling voor perinatale genees
kunde maakte. Benevens de kopstukken was de Gentse Kliniek toen slechts twee 
assistenten rijk (Dr. P. Reynders en Dr. P. Dutordoir, de eerste later vervangen 
door Dr. M. De Geest). Slechts zowat tien jaren later werden de twee half-time 
werkleiders door full-timers vervangen (Dr. R. Derom en Dr. M. Thiery). 
De erbarmelijke toestand van de gebouwen was de tweede zorg van de nieuwe 
hoogleraar die de patiëntenzalen van de gynekologische afdeling liet opfrissen 
(lees : kleiner en luchtiger maken) en voorzien van een goed uitgeruste operatie
zaal. In het apart gelegen « Moederhuis » was de materiële renovatie nog aan
zienlijker doch de inspanningen van deze dynamische hoogleraar die letterlijk 
hemel en aarde verzette ten spijt, moesten de barenden zich tot in 1963 blijven 
tevredenstellen met een gezamenlijke baarkamer. 
Prof. F. De Rom's derde zorg ging uit naar het herstruktureren van het klinische 
bedrijf. Zijn background verklaart zijn bekommernis over operatietechnieken en 
anestesie en voor het eerst in haar geschiedenis werd aan de Verloskundige-Gyne
kologische Kliniek van de R.U.G. ca. 1955 een eigen half-time anestesist (Dr. D. 
Verhille, later Dr. G. Dardenne) toegevoegd. Tot het eind van zijn akademische 
loopbaan bleef Prof. F. De Rom geïnteresseerd in nieuwe zelfs geavanceerde 
technieken, getuige de introduktie in 1958 van de radikale vulvektomie (Dr. M. 
Thiery en Dr. R. Derom). Bovendien werd door de hoogleraar een plaats inge
ruimd voor deelspecialismen in het vak. Onder zijn impuls kwamen o.m. tot 
stand de polikliniek gynekologische endokrinologie (Dr. A. Van de Putte-Van 
Hove, later Dr. R. Demol), de konsultatie onvruchtbare huwelijken (de hoog
leraar was onaangenaam getroffen toen de eerste patiënt die hier opdaagde advies 
zocht inzake antikonceptie!) en de polikliniek gynekologische oncologie (in 
samenwerking met de Kliniek voor Radioterapie, Prof. P. De Backer). 
Prof. F. De Rom's vierde bekommernis betrof het laboratorium. In 1945 bestond 
nog geen centraal klinisch laboratorium aan de medische fakulteit en Dr. H. 
Handovsky, farmakoloog en gewezen medewerker van Prof. C. Heymans, werd 
als eerste belast met het inrichten van een klinisch routinelaboratorium terwijl 
in hetzelfde gebouw aparte sekties werden voorzien voor bakteriologie (Dr. P. 
Derom), endokrinologie (Dr. R. Demol), bloedgroepenbepaling (Dr. R. Derom), 
exfoliatieve cytologie (Dr. M. Thiery) en zwangerschapsdiagnose. In de laatste 
sektie werd door Dr. H. Fobe de kikkertest van Galli-Mainini geïntroduceerd 
en wij herinneren ons levendig de namiddagen waarop de staf in de Drongense 
meersen, gewapend met van een rood lapje voorziene hengels, op jacht ging naar 
Rana esculenta en viridis. 
Prof. F. DeRomwas er niet de man naar om zich te laten afleiden door bijkomstige 
problemen. In de Gynekologische Kliniek ging zijn blijvende aandacht uit naar de 
stralenbehandeling van genitale carcinomen en ook in dit domein werd de her-
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vorming op de hem eigen systematische manier doorgevoerd. Vooreerst werd de 
klassifikatie aangepakt : met werkleider Dr. H. Fobe werd in de kliniek het toen
malige internationale klassifikatiesysteem van het porticcarcinoom geïntroduceerd. 
Vervolgens kwam de behandeling aan de beurt die in de loop van de jaren werd 
verfijnd en bijgeschaafd : aanwinsten waren de radiumpacking bij de behandeling 
van het carcinoma corporis uteri (door Dr. M. Thiery in Stockholm aangeleerd), 
de intra-uteriene en intravaginale toepassing van kobaltparels vervat in individueel 
aangepaste moulages, de intra-vesikale en intra-uteriene dosimetrie, het isotopen
urogram en de intra-peritoneale instillatie van radioaktief goud bij patiënten met 
gevorderde ovariumkanker (Dr. M. Thiery en Dr. J. De Backer). Ten slotte kwam 
het rapporteren van de resultaten in samenwerking met het Radiumhemmet te 
Stockholm. Op die wijze werden gedurende anderhalve dekade de resultaten 
van de Gentse Kliniek jaarlijks gepubliceerd in de volumes van het Annual Report 
on the Results of Treatment of Carcinoma of the Uterus. Diverse diagnostische 
verfijningen werden in de kliniek geïntroduceerd o.m. het vaginale uitstrijkprepa
raat (Dr. M. Thiery was de metode in New York bij Prof. G.N. Papanicolaou 
gaan aanleren), de enzymhistochemie (in samenwerking met het Patologisch Labo
ratorium van de Universiteit Leiden, Dr. R. Willighagen) en de elektronenmikros
kopie (Dr. A. Lagasse, Prof. M. Sebruyns, Dr. M. De Groot en Dr. M. Thiery). 
De laatste opende tevens de weg naar fundamentele research. 
Op het gebied van de verloskunde paste Prof. F. De Rom dezelfde metode toe. 
Met zijn staf vatte hij belangrijke tema's op, waarvan sommige in die tijd nog 
« outlandish ». Twee hiervan zijn het dieet van de gravida (H. Fobe, 1950) en 
de prospektie van Rh-iso-immunisati~ welke gebeurde met de hulp van het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (N.W.K.W.) en waarvoor een eigen labora
torium werd ingericht dat door werkleider Dr. R. Derom werd geleid en nog heden 
in werking is. De hoogleraar vatte de strijd op tegen de premature geboorte en 
bestudeerde de stand van de perinatale sterfte in Vlaanderen. Deze laatste studie 
gebeurde's avonds ter polikliniek waar F. De Rommet zijn werkleiders Dr. R. De
ram en M. Thiery, zijn neonatoloog Dr. P. Cieters en een patoloog-anatoom van 
de R.U.G. (Dr. J. Boddaert) de dossiers- uit eigen huis en afkomstig van perifere 
moederhuizen - uitpluisde. De jarenlange inspanning werd gekonkretizeerd in 
twee lijvige verslagen uitgegeven en als richtsnoer gebruikt door het N.W.K.W. Dit 
speurwerk werd later aangevuld met een kasuïstische studie van de maternale 
sterfte in Vlaanderen en in de Benelux-landen (met M. Petit, 1959). 
Andere é:lspekten van de verloskunde en van de perinatale geneeskunde hadden 
eveneens de aandacht van de hoogleraar die zich opstelde als een voorstander van 
de borstvoeding in een tijd toen melkpoeders aan de orde waren. In eigen« Moeder
huis» bewerkstelligde hij de rooming-in van de pasgeborenen en - tot spijt van 
zijn medewerkers- hield hij jarenlang de thuisverlossing in leven. Een praktisch 
richtsnoer voor het bedrijven van de obstetrie ten huize van de vrouw (met P. 
Cieters en R. Derom) deed jarenlang opgeld en de door F. De Rom ontworpen 
verlostas werd door zijn stafleden naar vele Gentse beluiken versleept. 
Hoewel Prof. F. De Rom na 1945 zelf weinig research heeft bedreven bleef hij 

208 

zijn medewerkers van het belang hiervan overtuigen. Het volume en de diversiteit 
van de gepleegde onderzoekingen bewijzen dat hij ook hierin is geslaagd. Dr. R. 
Dernol bestudeerde met Prof. J. Ferin (Leuven) en in samenwerking met het Antoni 
van Leeuwenhoekhuis (Amsterdam) de invloed van geslachtssteroïden op een 
overentbare mammatumor. Dr. R. Derom ging in op het zuurbase-evenwicht van 
de moeder en de pasgeborene, research die in 1964 tot een aggregaatsproeischrift 
leidde. Dr. M. Thiery lokte bij knaagdieren plaveiselcelcarcinomen van de portio 
uit en kodificeerde later (aggregaatstesis 1962) de morfologische, ultra-mikrosko
pische en histochemische karakteristieken van deze gezwellen. Ten slotte werden 
door Dr. L. Mantauban van Swyndregt bij de knaagdierenfoetus de eerste tachyto
kografische opnamen gemaakt. De wetenschappelijke interessen in de Dienst waren 
veelzijdig. Zij materializeerden zich in 10 Internationale Colloquia (1955-62), een 
reeks klappers, twee lectoraten (Dr. M. Thiery en Dr. R. Derom), wetenschappe
lijke films, twee aggregaatsproeischriften (Dr. H. Godar en Dr. M. Thiery) en 
dozijnen artikelen. 
Zelf een groot reiziger heeft Prof. F. De Rom verschillende van zijn assistenten 
naar de V.S.A. uitgezonden om er hun opleiding te vervolledigen. Zo vèrbleef 
Dr. R. Derom 6 maanden in het Chicago Lying-in Hospital, Dr. M. Thiery 15 
maanden aan de Columbia University en het Memorial Center te New York en 
Dr. A. Van den Boogaerde enige tijd in de Universitaire Gynekologische Kliniek 
te Detroit. 
In april 1963 nam F. De Rom zijn emeritaat. Bij de aanvang van het nieuwe 
akademiejaar werd hij vervangen door twee voltijdse docenten, fakulteitsgeaggre
geerde Dr. M. Thiery voor het onderwijs in de verloskunde en Dr. D. Vande
kerckhove voor dat in de gynekologie. Het jaar daarop werden beiden door de 
Raad van Beheer definitief aangesteld tot direkteur-diensthoofd van de gelijk
namige klinieken en hetzelfde jaar volgde hun promotie tot gewoon hoogleraar 
en titularis van respektievelijk de Leerstoel voor Verloskunde en die voor Gyne
kologie. Fakulteitsgeaggregeerde Dr. R. Derom werd geassocieerd aan de Leer
stoel voor Verloskunde, eerst als geassocieerd docent (1972) en in 1978 als 
geassocieerd hoogleraar. 
Om duidelijk aan te geven dat het de bezorgdheid was van beide jonge hoog
leraren dat het specialisme zou geïntegreerd blijven hebben zij van meet af aan 
voor het geheel de benaming «Vrouwenkliniek» gekozen. Tevens was het hun 
visie dat hun gezamenlijk werkgebied ruimer was dan waarvoor het traditioneel 
wordt aangezien en in feite alle problemen in verband met de voortplanting van 
de mens omschrijft. Dit dan mag verklaren waarom aan de Leerstoel voor Verlos
kunde later andere kolleges werden gehecht («Hygiëne van de Vrouw», 1964 ; 
«Anatome-fysiologische Aspekten van de Seksualiteit», 1979), waarom in de 
Vrouwenkliniek bijzondere aandacht werd geschonken aan antikonceptie (inklu
sief sterilisatie), abortus arte provocatus en sub- en infertiliteit en ten slotte, waar
om anno 1977 in samenwerking met de Afdeling Endokrinologie (Prof. A. Ver
meuten) een spermabank werd in gebruik genomen. Dat het geven van kolleges 
over antikonceptie in 1963 een nieuwigheid betekende kan o.m. hieruit blijken 
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dat toen Prof. M. Thiery bijna een dekade later een medisch handboek over deze 
stof bij een Nederlandse uitgever liet versebi jnen het boek in België werd verboden 
en de tussenkomst van twee ministers van node was om dit verbod op te heffen. 
Zeer vroeg in hun akademische loopbaan (1964) hebben de titularissen van de 
twee Afdelingen het geluk gekend naar het Akademisch Ziekenhuis te worden 
overgeheveld alwaar zij over een aparte en zeer ruime polikliniek konden be
schikken. Prof. M. Thiery kon bovendien onmiddellijk de Obstetrische Kliniek in 
gebruik nemen terwijl Prof. D. Vandekerckhove tot 1970 zou moeten wachten tot 
Kliniekgebouw IV klaar was en hij aldaar met zijn gynekologische bedden de 
hoogste etage kon bezetten. Na deze laatste stap te hebben gezet beschikte de 
Vrouwenkliniek over 100 bedden, eig~n gynekologische operatiekamers, arbeids
kamers met totaal zes bedden en drie verloskamers waarvan één tevens was 
ingericht als operatiezaal. De polikliniek was eerst drie, later vier etages rijk en 
men beschikte aldaar over een trits laboratoria voor klinische en research-doel
einden, een ruime biblioteek (met een goed gestoffeerde subsektie over de geschie
denis van de vrouwenziekten en de verloskunde), een konferentiezaal, een museum 
en een afdeling ikonografie (grafiek, fotografie en drukken). 
Het patiëntenaantal breidde zich sterk uit deels vanwege de aantrekkingskracht die 
bij de lokale bevolking uitging van deze modern uitgeruste lokalen, deels als 
gevolg van de uitstekende naam van het A.Z.-R.U.G. (toen nog een unicum). Dat de 
twee titularissen full-time werkzaam waren in hun respektievelijke Afdelingen en 
aktief deelnamen aan alle klinische aktiviteiten heeft ongetwijfeld eveneens een 
gunstig effekt gehad. Dat zij ter plaatse een beperkte partikuliere praktijk uit
oefenden heeft mogelijk de attraktie- niet in het minst voor refererende kollega's 
- van het geheel nog verhoogd. Het « produktiecijfer » verloskunde dat in de 
voormalige kliniek steeds beneden 400 partus/jaar had gelegen ging de lucht in 
en blijft tot nu nog - het afnemende geboortecijfer ten spijt - boven de 1.000 
verlossingen. Een nieuwigheid, geïntroduceerd vanaf de overheveling van het 
«Moederhuis», was het opnemen van gravidae ter observatie, wat in de laatste 
jaren zowat één derde van het totaal aantal behandelde vrouwen betekent. 
Gelijklopend met de groeiende klinische aktiviteit nam ook het aantal mede
werkers toe. In de Vrouwenkliniek, waar de opleiding tot vrouwenarts gebeurt 
volgens een rotating systeem, werden in het tijdvak 1964-79 31 jonge medici 
opgeleid en kwamen een aantal artsen en gynekologen zich in het vak vervolmaken. 
De uitbouw van nieuwe laboratoriumsekties had tot gevolg dat ook hier nieuwe 
krachten het bestand kwamen versterken, bestand dat anno 1979 voor de gehele 
Vrouwenkliniek meer dan 50 leden omvat waarvan 17 medici, 2 chemici (Dr. J. 
De Boever en Dr. E. Vanluchene) en 1 technisch ingenieur-chemicus (G. Martens). 
Laboratoriumsckties - benevens de klinische chemie (het « routinelaborato
rium ») -zijn gewijd aan enzymhistochemie, morfologie (histologie, patologische 
anatomie, exfoliatieve cytologie), organotypische weefselkweek, zuurbase-even
wicht (het « hypoxie-laboratorium » ), immunohematologie en gynekologische en
dokrinologie. 
Zoals vermeld breidde ook het werkgebied van de V rouwenkliniek zich uit. 
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Hoewel de kliniek-van-de-voortplanting centraal staat wordt tevens aandacht be
steed aan de hygiëne van de vrouw, de gezondheidszorg van moeder en kind, de 
psychosomatische voorbereiding tot de baring, het beheersen van de vruchtbaar
heid in verminderende en vermeerderende zin. Kolleges worden gegeven aan me
dische graduaat- en postgraduaat-studenten, gynekologen, verpleegsters-in-oplei
ding, toekomstige moeders en paren. Stafleden van de Vrouwenkliniek waren of 
zijn betrokken bij het N.W.K.W. ; het Kankercentrum ; de Geneesmiddelenkom
missie (sektie antikonceptiva) van het Ministerie van Volksgezondheid en van het 
Gezin ; de Staatskommissie voor de Studie van Etiscbe Problemen; diverse 
werkgroepen van het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 
(F.G.W.O.); de Ziekenhuisraad; de nationale en regionale (Vlaamse) Kommissies 
voor Ziekenhuisprogrammatie; het Werk van de Koningin; de Koninklijke Bel
gische Vereniging voor Gynekologie; e.v.a. Via de massamedia liet de Vrouwen
kliniek haar stem horen om nieuwe en minder nieuwe ideeën te propageren of 
belangr:ijke punten te onderstrepen. Research werd verricht in samenwerking of 
met de hulp van diverse binnen- en buitenlandse organismen zoals het Centrum 
voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (CBGS) ; de International Twin Society; de 
TNO Nederland (foetale signaalverwerking) ; de EEG (aktie perinatale moni
toring) ; de USA Population Council ; bet USA International Fertility Regulation 
Program (I.F.R.P.) ; de USA Cerebral Palsy Research & Educational Foundation; 
e.d. 
In de Verloskundige Kliniek werden sinds 1963 nieuwe terapeutische en diagnos
tische metoden en technieken geïntroduceerd zoals de vacuümextractor; het mikro
bloedonderzoek (MBO) van de foetus ; de hechting van de bilnaadsnede volgens 
Sbute; de elektieve induktie van de baring; het kunstmatig uitrijpen van de 
portio ; de paracervicale block en de kontinue lumbale epidurale analgesie ; het 
Lövset-maneuver bij stuitverlossing ; de intra-utcriene transfusie ; het vruchtwater
onderzoek ; de vacuümaspiratie ; de minilaparotomie ; de donorinseminatie met 
ingevroren sperma; etc. De Vrouwenkliniek van de R.U.G. was de eerste om in dit 
land een afdeling verloskundige-gynekologische ultrasonografie in gebruik te 
nemen. 
In de Afdeling Verloskunde ging de research meerdere richtingen uit. Slechts 
enkele hiervan willen wij vermelden. 
(1) De studie van het zuurbase- en laktaat-pyruvaat-evenwicht bij pasgeborene en 
moeder verricht door Prof. R. Derom en verwerkt in diens aggregaatsproefschrift 
maakte er ons op attent hoe dit instrument op bredere schaal in de kliniek kon 
worden aangewend. Door hieraan geleidelijk andere instrumenten toe te voegen 
(het MBO door Prof. M. Thiery en Prof. R. Derom in Berlijn bij Saling aange
leerd ; de tachytokografie ter plaatse uitgewerkt met de hulp van de Nederlandse 
TNO door Prof. M. Thiery met zijn werkleider Dr. H. Van Kets en assistent 
Dr. S. Vroman ; de neurologische evaluatie van de neonaat, met Prof. H. Prechtl, 
Groningen ; de psychologische en intellektuele ontwikkeling van het kind, met 
Prof. W. De Coster, hoofd van de Afdeling Ontwikkelingspsychologie van de 
R.U.G.) werd een model ontworpen dat kon dienstig zijn om diverse obstetrische 
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handelingen, inklusief farmaca, op hun perinatale effekten en mogelijke risiko's te 
toetsen. Met dit doel voor ogen werden o.m. geëvalueerd : de stuit- en tweeling
verlossing ; de vacuümextraktie ; diverse typen loka-regionale analgesie ; ocytoci
sche (ocytocine en analogen, natuurlijke prostaglandines) en andere farmaca (o.m. 
benzodiazepines) ; het kunstmatig op gang brengen van de baring en het kunst
matig uitrijpen van de portio. Vooral de studie van de foeta-maternale effekten 
van prostaglandines heeft op internationaal vlak weerklank gevonden. De kontri
butie van de computer (Prof. R. Wieme, Dr. H. van Egmont, G. Marteos en 
G. Van Maele) voor het bewerken van het astronomische aantal cijfers mag hier 
zeker niet onvermeld worden gelaten. 
(2) De bezorgdheid inzake vroeggeboorte bracht er ons toe aan de kronische 
uterolys~ door middel van p-mimetische stoffen en/ of prostaglandine syntese
remmers meer dan 10 jaren onze klinische aandacht te schenken. Akute tokolyse 
- zij het dan met een geheel andere bedoeling (intra-uteriene resuscitatie) -
werd eveneens in de laatste jaren aan klinische studie onderworpen. 
(3) De intra-uteriene antikonceptie. Via samenwerking met twee Noord-Ameri
kaanse Agencies (de Population Council, Dr. H. Tatum; het I.F.R.P., Dr. L. Laufe) 
is het ons gelukt een aantal prototypen van intra-uteriene middelen (IUD) te 
verkrijgen. Nadat door Prof. M. Thiery en Dr. H. Van der Pas (stagemeester 
R.U.G.) de « life-table metbod » voor het bewerken van de klinische resultaten via 
een computerprogramma was uitgewerkt, werden een groot aantal klinische IUD
toetsen verricht en gepubliceerd. De meest recente van deze studies hebben be
trekking op het direkt na de partus aanbrengen van een IUD en dit werk ver
schafte de Gentse Kliniek vermaardheid in de IUD-wereld. 
( 4) Aan een serie enquêtes over kennis en gebruik van antikonceptieve metoden 
in België door Prof. R. Cliquet (CBGS) uitgevoerd, evenals aan diepgaander stu
dies over motivatie inzake antikonceptie en de psychische verwerking van de 
sterilisatie is in de laatste 15 jaren aktief (mee)gewerkt. 
(5) Door Prof. R. Derom en Prof. M. Thiery werd voor twee Vlaamse provincies 
een twin-registry in het leven geroepen. Het unieke karakter van dit register bestaat 
hierin dat van alle opgenomen gemelli de zygotie werd bepaald op het tijdstip van 
de geboorte. Het korrelaat van deze aktiviteit was een aantal fundamentele studies 
over meerlingen en hun placenta's waarvoor in het laboratorium van de Vrouwen
kliniek een sektie placentologie werd voorzien. 
(6) De enzymhistochemie - door Prof. ;M. Thiery uitgewerkt deels in de dienst 
van zijn voorganger en deels aan de Leidse Universiteit (Dr. R. Willighagen) -
is een instrument geworden dat rijkelijk vruchten heeft afgeworpen. Het werd vnl. 
toegepast voor de inventarizatie van genitale tumoren van de vrouw en bij de 
studie van de normale en patologische placenta. 
De summa van het klinische en fundamentele speurwerk leidde tot het tot stand 
komen van een aggregaatstesis (Prof. R. Derom, 1964) en van een doctoraats
proeischrift (Dr. M. Dhont, 1958). In binnen- en buitenland werden mededelin
gen gehouden op wetenschappelijke vergaderingen, deelgenomen aan workshops 
en symposia, meer dan 600 artikelen gepubliceerd, en een aantal handboeken uit-
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gegeven. Met zijn dienstoverste (V oorzitter Koninklijke Vereniging voor Gyne
kologie en Verloskunde, lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Genees
kunde) werd de Verloskundige Kliniek gehonoreerd en zij was fier toen één van 
haar oud-medewerkers (Prof. J.-J. Amy) als hoogleraar en dienstoverste Verlos
kunde-Gynekologie naar de zusteruniversiteit van de V.U.B. werd geroepen. 
In de Gynekologische Kliniek betoonde Prof. D. Vandekerckhove reeds gedurende 
zijn opleiding en vorming bijzondere interesse voor de endokrinologische proble
matiek (o.m. bij Prof. J. Ferin, Leuven en bij Prof. R. Moricard, Parijs) en voor 
de problemen in verband met infertiliteit (Dr. R. Palmer, Parijs en Prof. P. Funck
Brentano, Parijs). Deze interesse heeft geleid tot een aggregaatsproefschrift over 
de histologie van het ovarium bij Prof. Dr. J. Fautrez te Gent. 
Vanaf de benoeming van Dr. D. Vandekerckhove aan de Gynekologische Kliniek 
werd een bijzonder aksent gelegd op de endokrinologische problemen. De immu
nologische bepalingen, in samenwerking met Dr. R. Demol, van HCG, later van 
FSH en LH in de urine werden tot bruikbare hulpmiddelen in de kliniek inge
voerd. In samenwerking met Dr. R. Dernol werd eveneens experimenteel onder
zoek verricht in verband met het neonatale androgenizatie fenomeen. De be
palingen van proteïnehormonen in plasma, HCG, HPL, FSH en LH en de in
richting van een laboratorium voor radioimmunologisch onderzoek, in samen
werking met Dr. M. Dhont, hebben nieuwe experimentele en klinische bijdragen 
kunnen leveren zowel voor de kennis van de fysiologie van de menstruale cyclus 
als voor de patologie. Hierdoor werden interessante bijdragen geleverd voor het 
begrijpen van de fenomenen der nidatie, de vroegtijdige zwangerschap en het 
erkennen van de patologie ervan. Deze hormoonbepalingen en het invoeren van 
klinisch bruikbare dynamische onderzoekmetoden hebben een beter inzicht 
gebracht in de hormonale modulatie van de menstruale cyclus, de infertiliteits
problematiek, de klassifikatie en etiologische benadering van menstruale stoornis
sen, de ovulatie-induktie, de diagnose van de menopauze, de vroegtijdige diagnose 
van ektopische zwangerschap, etc. De recente aanwinsten in verband met pro
lactine werden dank zij dit laboratoriumonderzoek op een nuttige wijze in de 
kliniek geïntegreerd. Het onderzoek over steroïden, aanvankelijk aangevat in het 
Biochemisch Laboratorium met Dr. L. Lepoutre, kreeg zijn volle ontplooiing bij 
de uitbreiding van het laboratorium in samenwerking met Dr. J. De Boever. Plas
matische bepalingen van oestrogenen, progestagenen en androgenen werden eerst 
experimenteel getest, later tot routine onderzoekmetoden ontwikkeld. Steroïd
receptorbepalingen kregen de volle aandacht. De hormoonreceptiviteit van de 
genitale tractus en van het mammair weefsel kan hierdoor op klinisch bruikbare 
manier worden getest. Op oncologisch gebied bleek dat onderzoek voor de kliniek 
van groot belang voor de prognosebepaling en de behandeling. 
Het urinair steroïdonderzoek bij middel van gaschromatografische analyse, inge
voerd in samenwerking met Dr. E. Vanluchene, bleek een interessante en klinisch 
bruikbare metode te zijn voor het endokrien onderzoek zowel in fysiologische als 
in patologische omstandigheden. Door de kombinatie van deze verschillende endo
krinologische onderzoekmetoden werd het onderzoek van en inzicht in verschei-
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dene patologische toestanden, o.m. het polycystisch ovarieel syndroom, de anorexia 
nervosa, luteale insufficiëntie, bijnierpatologie, hyperprolactinemische kondities 
e.a. zeer verrijkt. 
In samenwerking met de Psychiatrische Kliniek (Prof. E. Verbeek) werd bijzon
dere aandacht geschonken aan de psychosomatische aspekten van de gynekolo
gische patologie en de voortplantingsstoomissen. Door het aanstellen van een 
vaste konsulent (Dr. C. Jannes) kon de nodige aandacht worden geschonken aan 
de familiale en seksuologische problematiek alsook aan de psychische kompo
nenten, zó belangrijk in de evaluatie van gynekologische problemen (anorexia 
nervosa, pijnsyndromen, indikatie tot definitieve kontraceptie). 
De endoskopische onderzoekmetoden werden in de kliniek ingevoerd en in 
samenwerking met Dr. R. Serreyn voortreffelijk ontwikkeld en toegepast. De 
transumbilicale laparoskopie is niet meer weg te denken bij de diagnosestelling 
van pelviene pijnsyndromen als pelvic congestion syndrome, endometriosis extema, 
chronic pelvic inflammatory disease en defekten in het ligamenturn laturn (Allen
Masters syndroom), diagnose van kongenitale afwijkingen (o.m. Syndroom van 
Rokitanski), vroegtijdige diagnose van ektopische zwangerschap ... In het inferti
liteitsonderzoek, in kombinatie met de chromotubatie, bleek deze metode onmis
baar. Dank zij verbetering van de techniek kon langs laparoskopische weg een 
aantal chirurgische ingrepen worden ingevoerd. De laparoskopische sterilisatie 
werd een routine ingreep. 
Door de hysterografie, de gynekologische ultrasanagrafie en de intra-uteriene fle
bografie konden sommige patologische toestanden beter bestudeerd en behandeld 
worden. Recent werden mikrochirurgische technieken in de gynekologische kon
servatieve en infertiliteitschirurgie ingevoerd. 
Vanzelfsprekend stonden de oncologische problemen bestendig in het centrum 
van de belangstelling van de Gynekologische Kliniek. De endokriene aspekten bij 
het endometriumcarcinoom genoten de volle aandacht, wat een belangrijke 
weerslag had op de behandeling. Bij de behandeling van het carcinoma cervicis in 
een vroegtijdig stadium kwam sedert 1963 de chirurgische behandeling op de 
voorgrond door het invoeren van de operatie volgens Wertheim-Meigs. Voor de 
behandeling van het vulva carcinoom werden de radikale chirurgische technieken 
verder ontwikkeld. 
Door de Gynekologische Kliniek, in samenwerking met het Laboratorium voor 
Patologie (Prof. H. Roels), en onder de auspiciën van het Ministerie van 
Volksgezondheid en van het Gezin, werd in het raam van de aktiviteiten van het 
Kankercentrum een belangrijk bevolkingsonderzoek georganizeerd sedert 1965 : 
het vroegtijdig opsporen van carcinoma van de cervix en de mamma. Dit onder
zoek, dat het creëren van een speciaal team van gynekologen en cytologen nood
zakelijk maakte, onderzoekt jaarlijks 12 à 15.000 vrouwen. De resultaten ervan 
waren uiterst bemoedigend en hadden een zichtbare uitwerking. Sedert 1965, in 
tegenstelling tot vroeger, worden de gevallen van cervixcarcinoom in een heelbaar 
stadium ontdekt en behandeld. Ook voor het mammacarcinoom is een gelijkaardige 
evolutie te verhopen. 
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Sedert 1964 werd in de Gynekologische Kliniek ruime en steeds groeiende interesse 
betoond voor benigne en maligne borstpatologie. De Gynekologische Kliniek van 
Gent was in ons land de eerste om deze belangrijke patologie in het domein van 
haar studie en behandeling te betrekken. De diagnostische benadering ( endokrien 
onderzoek, ultrasanagrafie) en de chirurgische behandeling van goedaardige en 
kwaadaardige mammaire patologie werd op een definitieve manier geïntroduceerd 
en ontwikkeld. In samenwerking met de Radioterapeutische Kliniek, vooral sedert 
de opname van de leeropdracht door Prof. A. De Schryver, werden gezamenlijk 
met deze Kliniek terapeutische schemata opgesteld van radio-chirurgische, chemo
terapeutische en hormonale aard. Het hormonaal onderzoek, waaronder de steroïd
exkretie en de bepaling van oestrogeenreceptoren, werd zowel voor wetenschappe
lijke als voor klinische doeleinden ingevoerd. Met dezelfde Kliniek wordt de gyne
kologisch-oncologische problematiek harmonisch benaderd. 
Samenvattend kan men stellen dat de aktiviteit van de Gynekologische Kliniek 
sedert eind 1963 gekenmerkt was door een belangrijke ontwikkeling van het endo
krinologisch onderzoek en van diagnostische metoden, een belangstelling voor de 
psychosomatische aspekten en voor de mammaire patologie, een ontwikkeling van 
ingrijpende en nieuwe chirurgische technieken. 
Het belang van het preventief onderzoek bij bevolkingsonderzoeken dient eveneens 
onderstreept. 
Dit alles heeft geleid tot een belangrijke klinische en poliklinische aktiviteit : 
1.000 opnamen per jaar en 12.000 poliklinische raadplegingen. In de kliniek 
beschikt de Gynekologische Afdeling over 45 bedden en eigen operatiezalen. Bij
zondere aandacht werd geschonken aan de dienst voor fotografie en ikonografie. 
Samen met de Verloskundige Kliniek beschikt de Dienst over een rijk voorziene 
biblioteek. De toename der aktiviteiten heeft sedert 1963 geleid tot een belang
rijke uitbreiding van het medisch, verplegend, laboratorium- en administratief 
personeel. De Dienst onderhoudt internationale en nationale kontakten en levert 
geregeld bijdragen op internationale symposia en kongressen. 
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W. Parewijck, assistent (1974) 
L. Delbeke, assistent (1976) 
W. Aertsens, wet. medewerker (1977) 
R. Desmet, wet. medewerker (1978) 
Ch. Vereecke, wet. medewerker (1978) 
P. Defoort, wet. medewerker (1979) 

R. Serreyn, werkleider (1966) 
J. De Boever, werkleider (1967) 
M. Dhont, e.a. assistent (1968) 
E. Vanluchene, assistent (1970) 
H. De Gezelle, assistent (1974) 
Cb. Verheugen, wet. medewerker (1977) 
K. De Geest, wet. medewerker (1977) 
G. De Bruyne, wet. medewerker (1977) 
A. Van Peperstraete, vrijw. assistent (1978) 

GEWEZEN VASTBENOEMD O.P. EN W.P. 

Onderwijzend Personeel 

F. Daels, gewoon hoogleraar (1920-1945) 

Wetenschappelijk Personeel 

L. Van Damme (1932-1943) 
H. Fobe {1944-1953) 
R. Pierre (1944-1953) 
H. Handovsky (1945-1952) 

F. De Rom, gewoon hoogleraar (1945-1963) 

R. Dernol (1958-1968) 
J. Rappe (1966-1967) 
S. Vroman (1974-1975) 

ALUMNI 

L. Vanhouteghem (1930-1931) 
E. Wagon (1931-1933) 
A. De Caluwé (1932-1936) 
G. Van Damme (1933-1938) 
J.W. Van de Putte-Van Hove (1933-1953) 
H. Vanderheyden (1934-1939) 
M. De Wispelaere (1938-1939) 
O.A. Vande Meulebroecke (1938-1942) 
A. Verdonk (1939-1942) 
J. De Mot (1939-1943) 
J. Daels (1939-1944) 
L. De Brabandere (1941-1944) 
J. Wouters (1942-1944) 
P. Reynders (1942-1946) 
J. Van Braeekhoven (1943-1945) 
R. Dutordoir (1943-1949) 
M. De Geest (1945-1951) 
R. Derom (1948-1953) 
M. Thiery (1949-1953) 
A. Van Den Boogaerde (1950-1954) 
L. Provoost {1950-1957) 
P. Carpentier (1952-1956) 

J. Van Peteghem (1954-1958) 
G. Onghena (1954-1958) 
L. Mantauban van Swyndregt (1954-1958) 
R. Heughebaert (1957-1963) 
P. Luyts (1957-1959) 
E. Termoot (1957-1963) 
J. Daskalides (1958-1964) 
H. Van Kets (1963-1968) 
E. Lybeer (1964-1969) 
M. Van Gyseghem (1964-1968) 
P. Van Damme (1965-1969) 
M. Couckuyt (1965-1967) 
R. Serreyn (1965-1970) 
R. Hooghe (1967-1969) 
A. Declercq (1967-1971) 
L. De Schampheleire (1967-1971) 
M. Dhont(1968-1973) 
M. Depiere (1968-1974) 
A. Yo Le Sian (1968-1972) 
A. Verstraeten (1969-1973) 
M. Vrijeos (1969-1973) 
K. Vanderheyden (1970-1975) 
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D. de Hemptinne ( 1971-1976) 
P. Defoort (1971-1976) 
J. Van Eyck (1971-1976) 
D. Janssens (1971-1973) 
M. Hennay (1972-1976) 
L. Verbeke (1973-1976) 
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G. Benijts (1973-1977) 
D. De Schryver (1973-1978) 
F. Moens (1976-1977) 
V. Moens (1976-1977) 
L. Voorhoof (1976-1978) 

KLINIEK VOOR KINDERGENEESKUNDE 

drs. J. DOCKX 

De Universiteit van Gent mag trots zijn te beschikken over het eerste algemene 
kinderziekenhuis in Vlaanderen, dat alle pediatrische specialiteiten koncentreert, 
met eigen laboratoria en eigen onderwijs voor kinderen. In principe werd het 
zieke kind centraal gesteld en eromheen werd een volledig netwerk van sociale, 
medische en wetenschappelijke voorzieningen uitgebouwd. Zijn ontstaan en 
ontwikkeling is onafscheidelijk verbonden met de namen van Prof. E. Gorter 
(1935-1939) en Prof. C. Hooft (1939-1980). 
Vóór de komst van Prof. E. Gorter (1935) bestond er in Gent reeds een 
zekere gespecializeerde pediatrische aktiviteit o.l.v. Dr. J. Bayart, Dr. C. Duquesne, 
Dr. D. Stubbe en Dr. H. Van De Putte. De specifieke kindergeneeskunde kende 
men niet en het zieke kind werd gelijkgesteld met de volwassene en aldus 
behandeld. Dr. J. Bayart beschikte als dienstoverste in het Burgerlijk Hospitaal 
- na een reorganizatie onder zijn leiding in 1935 - over een kosteloze raad
pleging, een afdeling voor inwendige kinderziekten en een afdeling voor be
smettelijke kinderziekten. De kinderkribbe van de Openbare Onderstand stond 
eveneens onder zijn leiding. Dr. C. Duquesne werd in 1929 dienstoverste voor 
pediatrie in de Volkskliniek Bond Moyson. Dr. D. Stubbe was dienstoverste 
van het Zuigelingenoord van Nazareth en stichtte ondermeer een zuigelingen
raadpleging voor de mutualiteit Volksliefde. Ten slotte was Dr. H. Van De Putte 
sedert 1924 verbonden aan de zuigelingenraadpleging van de universitaire poli
kliniek en gaf tevens onderric.ht over zuigelingenzorg en kinderhygiëne aan het 
derde doctoraat. 
Deze vier artsen waren samen met Dr. J. Eyckerman en Prof. E. Gorter kandidaat 
voor de leerstoel Kindergeneeskunde. Op 17 juni 1935 bracht de Kommissie 
verslag uit aan de Fakulteit, zonder een kandidaat voorop te stellen. Er was 
enig voorbehoud tegen de kandidatuur van Prof. E. Gorter : een ministerieel 
schrijven had duidelijk gesteld bij voorkeur een Belgisch kandidaat voor te 
stellen. In een minderheidsnoot, toegevoegd aan het verslag van de Kommissie, 
verdedigde Prof. F. Daels krachtig de kandidatuur van Prof. E. Gorter, die 
uiteindelijk de algemene steun verkreeg van de Fakulteit. 
Prof. E. Gorter was in 1907 gepromoveerd te Leiden, werd in 1908 als privaat 
docent in de kindergeneeskunde toegelaten en in 1923 benoemd tot hoogleraar 
in de pediatrie te Leiden. Hij wordt terecht beschouwd als de pionier in de 
membraanbiochemie en ontwierp in 1925, in samenwerking met Grendel, een 
teoretisch model met betrekking tot de struktuur van het celmembraan. Dit model, 
licht gekorrigeerd door Danielli, is nu nog steeds geldig. Hij werkte aktief mee 
met het Volkerenbondonderzoek naar de oorzaken van zuigelingen- en kinder
sterfte. Zijn bijzondere aandacht ging ook uit naar de preventieve geneeskunde 
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en hij was één van de stichters van het Nederlands Instituut voor Preventieve 
Geneeskunde. Zijn aktiviteiten te Leiden, een voor die tijd uitzonderlijk voorbeeld 
van wetenschappelijk gefundeerde kindergeneeskunde, werden in 1927 bekroond 
met de oprichting van een afdeling kindergeneeskunde in het Akademisch 
Ziekenhuis aldaar. In oktober 1935 werd hij benoemd tot docent aan de 
Medische Fakulteit te Gent. Een jaar later kon hij een bescheiden polikliniek 
openstellen in een klein lokaal op de Pasteurdreef, verkreeg hij een laboratorium 
in het J .F . Heymans Instituut en werden hem een viertal bedden toegewezen 
in zaal 37 van het Bijloke-Hospitaal. 
De toestand was evenwel verre van ideaal. Bakteriële infektieziekten konden 
moeilijk bestreden worden en door gebrek aan isolatie braken geregeld epidemieën 
uit. Het zou duren tot na de tweede wereldoorlog - wanneer antibiotica, tuber
kulostatica en vaccins op de markt verschenen - alvorens een efficiënte be
handeling van bakteriële infektieziekten mogelijk werd. 
De oprichting, in 1938, van een akademisch paviljoen, ontworpen door Prof. 
A. De Smet, in de tuin van de Bijloke was een aanmerkelijke verbetering. 
Naast de hospitalisatie in de Bijloke kon men hier een 20-tal kinderen opnemen 
en isoleren in afzonderlijke boxen. Tevens werd de polikliniek uitgebreid en 
werd het laboratorium overgebracht naar de Pasteurdreef. In diezelfde periode 
ontwierp Prof. E. Gorter, in samenwerking met de Commissie van Architekten 
van het Akademisch Ziekenhuis (C.A.V.A.Z.), de oprichting en organizatie van 
een nieuwe Kinderkliniek. Het paviljoen werd beschouwd als een noodoplossing 
en voorzien om niet langer dan vijf jaar dienst te doen. Men was er immers 
van overtuigd tegen die tijd zijn intrek te kunnen nemen in het nieuwe A.Z. De 
werkzaamheden waren een jaar voordien reeds aangevat. Het zou echter nog 
twintig jaar duren alvorens de Medische Fakulteit kon beschikken over een 
eerste begin van een volwaardig onafhankelijk Akademisch Ziekenhuis. Al die 
tijd was de Kinderkliniek aangewezen op dit voorlopig paviljoen dat in 1953 
trouwens nog uitgebreid werd met een tweede vleugel. Het ontwerp van de nieuwe 
Kinderkliniek bewees de voortdurende bekommernis van Prof. E. Gorter de 
kindergeneeskunde als afzonderlijke entiteit te doen erkennen. Aanvankelijk 
werden polikliniek en hospitalisatieafdeling gescheiden. Op zijn aandringen werd 
het ontwerp gewijzigd zodat beide in één afdeling werden ondergebracht. Ook 
de neurologische patiëntjes van het Psychiatrisch Instituut (Prof. R. Nyssen) en de 
zieke pasgeborenen (waaronder de prematuren) van de Verloskundige Kliniek 
(Prof. F. Daels) zouden in het nieuwe gebouw ondergebracht worden. 
Prof. E . Gorter beschouwde in 1939 zijn opdracht als stichter en grondlegger 
van de pediatrie aan de R .U.G. als beëindigd en vroeg ontslagen te worden van 
zijn opdrachten te Gent. Hij werd opgevolgd door C. Hooft die in 1935 te Gent 
met de grootste onderscheiding promoveerde. Nadat hij een jaar werkzaam was 
als assistent van Prof. E. Gorter, bij de afdeling kindergeneeskunde te Leiden 
en vervolgens in dezelfde funktie twee jaar te Gent, met een onderbreking van 
4 maanden in 1938 tijdens dewelke hij deze funktie waarnam in het Höpital 
Hérold pour Enfants Malades te Parijs (Prof. R. Debré), werd hij in 1939 
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opeenvolgend Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs, werkleider, en ten slotte 
docent. In 1948 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar. 
Onder zijn leiding kende de Kinderkliniek een grote uitbreiding zodat later 
prioritair belang werd verleend aan de afwerking van de nieuwe Kinderkliniek. 
Prof. C. Hooft heeft baanbrekend werk verricht zowel op sociaal als op weten
schappelijk gebied en genoot evenals zijn voorganger een internationale faam: 
op sociaal gebied door de oprichting van talrijke «Raadplegingen voor Zuige
lingen » en « Opsporing van ziekten bij schoolgaande kinderen » in de Provincie 
Oost-Vlaanderen, op wetenschappelijk gebied door zijn onderzoekingen met 
betrekking tot de nierziekten (lipoïdnefrose), de calciumstofwisseling en vita
mine-D, de erfelijke metabole stoornissen en de oorzaken van de psycho-motorische 
stoornissen bij het kind. 
Bijzondere aandacht werd besteed aan de preventie van voedingsstoornissen, 
destijds één der belangrijkste oorzaken van de zuigelingensterfte. De kunstmatige 
voeding was éénzijdig samengesteld maar leed vooral onder een gebrek aan steri
liteit. Gedurende de oorlogsjaren werd daadwerkelijke hulp geboden aan onder
voede kinderen. 
De ontdekking van de streptomycine in 1944 door S. Waksman en A. Schatz 
betekende een omwenteling in de behandeling van de tuberkulose. In het bijzonder 
verwierf Prof. C. Hooft grote faam met zijn behandelingsmetode van de tuber
kuleuze meningitis. 
In 1952 brak een kleine polio-epidemie uit en mede als gevolg daarvan werd 
de nieuwe richting van kinesiterapie voor de reëdukatie van verlamden uitgebouwd. 
Drie jaar later ontstond een zeer belangrijke epidemie zodat de beschikbare ruimte 
voor de behandeling totaal ontoereikend werd. 
V oor de akute behandeling werden de « Rode Koorts-zaal » en de « Tuberkulose
zaal» in de Bijloke terug geopend en werd Dr. G. Vandeputte (in 1960 
benoemd tot ~ekteur-geneesheer van het Akademisch Ziekenhuis) als fysio
terapeut belast met de reëdukatie en nabehandeling. Daartoe betrok hij het 
gelijkvloers van het onvoltooide restaurant in het nieuwe A.Z. zodat nog in 
1956, 60 poliopatiënten, waarvan 55 kinderen, konden opgenomen worden. 
Tevens werd gestreefd naar een snelle afwerking van de Polikliniek voor 
Fysioterapie en Ortopectie met de nodige ruimten in de kelder voor aqua- en 
kinesiterapie. Het eerste Engström-apparaat in België werd er in 1955 geïnstalleerd 
en ·in juli 1957 werd deze Afdeling geopend. 
Twee jaar later werd op 5 november 1959 de nieuwe Kinderkliniek officieel 
in gebruik genomen nadat de Afdeling bijna 25 jaar lang was gehuisvest geweest 
in een voorlopige inrichting. In 1973 werd, dank zij de bijzondere inspanningen 
van Prof. C. Hooft, een tweede gebouw opengesteld dat de kapaciteit van 
110 bedden opvoerde tot 232 bedden. 
Als één van de eersten onderkende Prof. C. Hooft het grote belang van het 
onderwijs verstrekt aan het zieke kind. De bedoeling van dit onderwijs is dubbel: 
enerzijds het voorkomen van achterstand in de ontwikkeling en in het leerproces en 
anderzijds het bevorderen van het genezingsproces door het zieke kind psychisch 
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bezig te houden. Het voldeed aan zijn principe dat het zieke kind in zijn totaliteit 
moet opgevangen worden. In 1959 werd binnen het A.Z. een stadsschool opgericht 
die aanvankelijk bestond uit één kleuterklas en één lagere klas. Een ambulante 
leerkracht stond in voor het onderwijs aan bed. In 1968 erkende de Rijks
inspektie dat alle kinderen, waartegen geen medisch verzet rees, mochten worden 
meegeteld voor het bereiken van de nieuwe normen voor een klas-eenheid. Het 
totaal aantal klassen steeg aldus tot ca. tien. Ten slotte werd door de wet op 
het Bijzonder Onderwijs (1975) de betrokken stadsschool tot dit type toegelaten 
en kon aldus meer personeel worden aangetrokken. 
Als onmisbaar hulpmiddel voor de diagnostiek en het wetenschappelijk onderzoek 
werd van bij de oprichting van de afdeling Kindergenee~kunde in 1935 de grote 
waarde erkend van een goed laboratorium. Eerst ondergebracht in het J.F. 
Heymans Instituut (1937) werd het laboratorium later (1938) geïnstalleerd op een 
zolderruimte in de Pasteurdreef en werd de leiding toevertrouwd aan de heer 
M. Van Belle, eerste technisch ingenieur. Vóór de ontdekking van de spektrafoto
metrie (1945) en van de gaschromatografie (1962) ontwikkelde het laboratorium 
ondermeer vereenvoudigde technieken voor calcium-, fosfaat- en fosfatase
bepalingen op een geringe hoeveelheid bloed (1940). Later werd het laboratorium 
opgesplitst in meer gespecializeerde afdelingen waaronder hematologie o.l.v. 
Prof. M.-J. Delbeke, bakteriologie o.l.v. Prof. J. Pintelon, hartkateterisatie o.l.v. 
Prof. A. Blancquaert, aminozuren o.l.v. Dr. D. Carton, cytogenetica en chromo
somenstudie o.l.v. Dr. E. Orye, gaschromatografie o.l.v. Dr. G. Dacremont en 
enzymologie o.l.v. Dr. J. Kint. 
De Kinderkliniek te Gent bekleedt een toonaangevende positie inzake de be
handeling van leukemiën en vaste tumoren en inzake de studie van erfelijke 
aandoeningen en de daaraan verbonden genetische berading. Prof. C. Hooft was 
ook de grote promoter van hartoperaties bij kinderen welke aanvankelijk door 
Prof. A.G. Brom uit Leiden in de Kinderkliniek zelf werden uitgevoerd. 
Toen hij plots overleed op 22 januari 1980, kwam een einde aan zijn 45 jaar 
lange loopbaan als briljant clinicus en hoogleraar. In die periode was hij lid van 
in totaal 84 verenigingen, kommissies en redaktieraden in binnen- en buitenland. 
Hij was twee jaar voorzitter van de Koninklijke Akademie voor Geneeskunde 
van België (1973 en 1974) en in 1951 stichtte hij de Vlaamse Vereniging tot 
Bevordering van de Kindergeneeskunde waarvan hij het voorzitterschap waarnam 
tot aan zijn overlijden. 
Als overtuigd Vlaming vormde hij een hoeksteen voor de vernederlandsing van 
de Gentse Universiteit. Van 1961 tot 1970 was hij dekaan van de Fakulteit der 
Geneeskunde. In 1967 bekleedde hij de Francqui-leerstoel aan de nederlandstalige 
Fakulteit der Geneeskunde te Leuven en in hetzelfde jaar werd hem de Vijf
jaarlijkse Prijs «Klinische Wetenschappen» (1961-1965) toegekend door de 
beide Akademies voor Geneeskunde van België. 

Voor de waardevolle inlichtingen en raadgevingen wens ik mijn erkentelijkheid en dank uit 
te drukken aan de volgende personen : 

224 

Prof. M.-J. Delbeke en Prof. J. Pîntelon, Dr. D. Carton, respektievelijk geassocieerde hoog
leraren en werkleider aan de Kinderkliniek, Dr. M. Grijpdonck, Dr. G. Vandeputte, ere
direkteur-geneesheer van het A.Z., de Heer en Mevrouw Joos Rijksinspekteurs, de Heer M. Van 
Belle, voormalig eerst-aanwezend technisch ingenieur aan de Kinderkliniek, en Mevrouw 
D. Vander Haeghen-Conrieri, administratief medewerkster aan het Archief van de R.U.G. 
Als bronnen werden eveneens geraadpleegd: Carton D. en Leusen I., In memoriam Prof. Dr. 
Carlos Hooft (1910-1980). Tijdschr. Geneesk., 1980, 36, 326-327; Hooft C., In memoriam Prof. 
Dr. Evert Gorter. Kon. Vl. Acad. Geneesk., Jaarboek en Verslagen, 1954, 16, 75-79; Gedenk
boek van de Rijksuniversiteit te Gent. Na een kwarteeuw vervlaamsing. Partim Kliniek voor 
Kindergeneeskunde, 1957, 290-291 ; Elaut L., Een epos, het Geltlse Akademisch Ziekenhuis. 
VVA monografie, De Nederlandse Boekhandel 1977; Hooft C., Kindergeneeskunde Nu. 
Verband. Kon. Acad. Geneesk. België, 1974 1, 5-21 ; Hooft C., Toespraak ter gelegenheid 
van de openstelling van de nieuwe Kinderkliniek. De Brug, 1960, 4/1, 5-8 · Hooft C., Ervarin
gen met streptomycine bij tuberculeuze meningitis en miliair tuberculose. Belg. Tijdschr. 
Geneesk., 1949, S, 67-69; Hooft C., Vennassen A. en Delbeke M.-J., Klinische ervaringen 
over de poliomyelitis-epidemie van 1955. Belg. Tijdschr. Geneesk., 1956, 19, 862; Archief van 
de R.U.G., Verslagen van de Medische Fakulteit 1915-1940 ; Arelziet van de R.U.G., Verslag 
uitgebracht door de kommissie belast met het onderzoek van de kandidaten voor de leerstoel 
Kindergeneeskunde, 17 juni 1935; Van Dijstadt J. , In memoriam Prof. Dr. Carlos Hooft. 
Wetenschappelijke Tijdingen, .1980, 39, 39-55. 
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R ektor P. Lambreellts en Prof. C. Hooft . 
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DE HEELKUNDIGE KLINIEK 

Prof. Dr. Fr. DEROM 

Spijts de beperkte middelen- één operatiezaal. .. -en de verouderde instellingen 
van de Pasteurdreef, was Prof. F. De Beule, die in 1925 tot gewoon hoogleraar in 
de Heelkunde was benoemd, erin geslaagd in minder dan 5 jaar de Dienst nieuw 
leven in te blazen, een universitaire instelling waardig. 
Als uitmuntend algemeen chirurg interesseerde Prof. F. De Beule zich voor alle 
gebieden van de heelkunde en samen met de medewerkers van die periode, nl. 
E. Derom, P. Bert, R. Schatte, E. Vereauteren en P. Van der Linden, ven:chenen 
dan ook vanuit de Dienst talrijke bijdragen zowel op het gebied van de anestesie, 
ortopedie, maagdarmchirurgie en neurochirurgie als op deze der vasculaire pato
logie. Prof. F. De Beule verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de 
neurochirurgie : hij was de ontwerper van een radikale behandelingstechniek van 
trigeminusneuralgie, gebaseerd op het doorsnijden van de truncus trigemini, 
waaraan hij de naam van neurotomia retrogasserica gaf. 
In zijn werkzaamheden onderbroken door de oorlogsjaren, zou het enige tijd duren 
alvorens de Heelkundige Dienst, nog steeds met dezelfde armoedige infrastruktuur 
als in de jaren '30, zijn wetenschappelijke aktiviteit zou kunnen hervatten. 
Prof. F. De Beule overleed in 1949 en werd in 1950 opgevolgd door Prof. E. 
Derom. 
Net zoals in 1925 zou het nu opnieuw enkele jaren zware inspanningen kosten 
alvorens de Heelkundige Kliniek haar normale aktiviteiten zou kunnen starten en 
de spektakulaire naoorlogse vooruitgang van de heelkunde op de voet zou kunnen 
volgen. 
Dank zij de inspanning van het diensthoofd en ondanks de primitieve lokalen en 
de destijds zeer gebrekkige financiële middelen, slaagde men erin een röntgen
apparaat voor de operatiezaal te bekomen waarmee men per-operatoire skopie en 
radiomanametrie van de galwegen kon uitvoeren. Hetzelfde toestel gaf ook de 
mogelijkheid arteriografieën uit te voeren, wat een onmisbare stap was in de 
evaluatie van vaatletsels. 
De 25-jarenlange persoonlijke studie van Prof. E. Derom over de regeneratie van 
de sympathicus, uitgevoerd dank zij de bereidwillige medewerking van het J.F. 
Heymans Instituut en zijn diensthoofd, Prof. C. Heymans, werd het onderwerp van 
een belangrijke mededeling op het Internationaal Symposium over de Sympathicus 
te Turijn in 1954. Dr. J. Meirsman zou de studie van deze regeneratie van de 
sympathicus verder zetten en de waarde van de reflektorische opwarmingstesten 
bij perifere vaataandoeningen evalueren. 
In 19 51 werd een Sektie voor Anestesie opgericht met de medewerking van Dr. 
G. Meirsman-Roobroeck, zodat de Dienst nu ook over de postoorlogse moderne 
anestesiologische mogelijkheden kon beschikken. Terzelfder tijd kreeg men hierdoor 
nu ook de mogelijkheid naast chirurgen ook geneesheren-anestesisten op te leiden. 

230 

_,1 

In 1954 werd Dr. Fr. Derom, in opdracht van de Fakulteit ~en voor een periode 
van twee jaar, naar het Akademisch Ziekenhuis te Leiden gestuurd om er een 
opleiding in long- en hartchirurgie te genieten. Vanaf 1956 beschikte onze Univer
siteit dan ook over een dienst waar regelmatig gesloten- en weldra ook open
hartchirurgie zou toegepast worden. 
De studie van de konservatieve behandeling van het geperforeerd maagduodenum
ulcus en van de bilaterale vagusresectie met haar derivaties, zou uitlopen op het 
kodificeren van de vagotomie met pyloroplastie, operatie welke definitief haar 
burgerrechten verworven heeft in het heelkundig armamentarium. Dit pionierswerk 
van de Dienst werd bekroond met uitnodigingen op Internationale Kongressen te 
Straatsburg en te München. 
Niettegenstaande de nog steeds gebrekkige werkomstandigheden, trokken de reali
zatiesin de thorax- en de hartheelkunde, welke als het ware als katalysator dienden, 
de aandacht van het medisch korps op de Heelkundige Kliniek. 
In alle domeinen van de heelkunde werden steeds meer en meer patiënten ter 
behandeling toegestuurd. Dit had dan ook als noodzakelijk gevolg dat, in afwach
ting dat het Akademisch Ziekenhuis in gebruik genomen werd, men verplicht was 
als noodoplossing een wachtzaal om te bouwen in een tijdelijke operatiezaal. 
Van toen af werd een voltijdse aktiviteit van het wetenschappelijk personeel- Dr. 
E. Schoofs, Dr. J. Merckx en Dr. G. Van de Velde- een absolute vereiste. 
In de jaren 1959-1960 werd er gestart met rekonstruktieve vasculaire heelkunde. 
Weldra zou de Dienst hierdoor bekend worden en jarenlang nagenoeg het enige 
belangrijke vasculaire centrum van het Vlaamse land zijn. 
De spektakulaire vooruitgang in de cardiovasculaire heelkunde, het steeds toene
mend aantal patiënten en de betere werkomstandigheden welke het Akademisch 
Ziekenhuis vanaf 1960 aan de Dienst zou verlenen, zou Dr. Fr. Derom toelaten 
verschillende « premières » op het gebied van de heelkunde in het land te reali
zeren, o.a. de eerste hartoperatie onder hypotermie, eerste vaatprotese, eerste 
operatie onder extra-korporele cirkulatie, plaatsen van de eerste epicardiale pace
maker, innaaien van de eerste hartkunstkleppen, carotisheelkunde, enz. 
Ook in de uitbouw van de organizatie van het Akademisch Ziekenhuis zou de 
Dienst Heelkunde een belangrijke rol spelen. 
Haar werd de organizatie van een eerste Eenheid van Intensieve Zorgen toever
trouwd. Deze Eenheid, noodzakelijk voor het nabehandelen van de geopereerde 
cardiovasculaire patiënten, zal de basis vormen van de 8 jaar later opgerichte 
polyvalente Afdeling voor Intensieve Zorgen. 
Het zal eveneens de Heelkundige Dienst zijn die jarenlang verantwoordelijk zal 
zijn voor de organizatie van de Dienst 900. In afwachting dat hiervoor geschikte 
lokalen aanwezig zijn zal de Polikliniek Heelkunde voor de ontvangst van alle 
spoedgevallen verantwoordelijkheid opnemen. Acht jaar later zal in het Ziekenhuis 
op een geografisch beter gelegen plaats een afzonderlijke Eenheid voor Spoed
opname opgericht worden, waarin de Heelkundige Kliniek verder een belangrijke 
rol blijft vervullen. Deze toename van opdrachten en wetenschappelijke en medi
sche aktiviteiten maakt het aanwerven van een bijkomend aantal assistenten -
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Dr. G. Berzsenyi, Dr. G. Rolly en Dr. J. De Roose - die later als vaste mede
werkers aan de Dienst zullen verbonden worden, noodzakelijk. 
Vanaf 1962, dank zij het nog steeds toenemend aantal patiënten en de betere 
werkvoorwaarden, werd het mogelijk een goed gestruktureerde opleiding in de 
Heelkunde te organizeren. Er werd optie genomen voor een 6-jaar voltijds volledig 
geïntegreerde opleiding, waardoor men voortdurend zou gekonfronteerd blijven 
met de voornaamste problemen van de Heelkunde in de breedste zin van het woord. 
Twee bijkomende vaste medewerkers kwamen in dienst, respektievelijk in de 
neurochirurgie (Dr. G. Hoffmann) en in de plastische heelkunde (Dr. G. Matton), 
zodat de Dienst zich ook in die meer gespecializeerde gebieden verder zou kunnen 
ontwikkelen. Ieder jaar werden twee assistenten aangeworven en konden deze na 
een vormingsperiade van 6 jaar als volwaardig chirurg erkend worden. 
In 1965, na een experimentele scherpstelling in het Laboratorium voor Fysio
patologie dank zij de bereidwillige medewerking van Prof. I. Leusen, kon de eerste 
niertransplantatie op Nederlandstalig grondgebied met sukses uitgevoerd worden. 
Deze niertransplantatie zou door vele andere gevolgd worden en weldra zouden 
deze ingrepen uitlopen op talrijke kontakten en uitnodigingen in het buitenland. 
Een systeem voor het uitwisselen van organen op internationaal vlak werd uitge
bouwd (Eurotransplant) en onze Dienst speelde hierin een zeer belangrijke rol. 
Net zoals in 1956-1958, toen de hartchirurgie als katalysator diende, zou nu ook de 
orgaantransplantatieheelkunde als gevolg hebben dat meer en meer patiënten met 
ingewikkelde problemen van allerlei aard, zowel digestieve, vasculaire als toracale, 
verwezen werden naar de Dienst. 
Het beddenaantal van de Dienst Heelkunde steeg van 60 tot 80. De interesse in 
de transplantatieheelkunde gaf aanleiding tot het in 1968 realizeren van een long
transplantatie welke met sukses verliep. De patiënt overleefde 10 maanden en 
deze realizatie, tot nu toe enig in de wereld wat zijn overlevingstijd betreft, trok 
de aandacht van vele buitenlandse chirurgische middens op onze Universiteit. 
Talrijke buitenlandse geleerden bezochten bij deze gelegenheid de Dienst en omge
keerd werden ook talrijke uitnodigingen voor buitenlandse kongressen tot de 
Dienst gericht. 
Prof. E. Derom, direkteur van de Kliniek, overleed in 1967. 
Struktuurhervormingen zouden plaatshebben en hierdoor zou het benoemen van 
een nieuw diensthoofd enige tijd vertraagd worden. Besloten werd dat de Sekties 
Anestesie, Plastische Heelkunde en Neurochirurgie volledig onafhankelijke diensten 
zouden worden, met hun eigen titularis. De chirurgie van het bewegingsstelsel werd 
aan de Dienst voor Fysioterapie toegevoegd. Dr. Fr. Derom werd in 1970 benoemd 
tot gewoon hoogleraar en direkteur van de Kliniek voor Algemene, Toracale 
en Cardiovasculaire Heelkunde. In 1972 promoveerde Dr. E. Schoofs tot geasso
cieerd docent en in 1974 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de U.I.A. 
en aldaar belast met de belangrijke taak een Heelkundige Dienst op te richten. 
Dr. G. Berzsenyi werd in 197 1 als werkleider aan de Dienst verbonden. 
Prof. Fr. Derom kon ter gelegenheid van zijn benoeming uiteindelijk beschikken 
over het sinds 50 jaar door zijn voorgangers aangevraagde Departement voor 
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Experimentele Heelkunde. Hier zou Dr. J. De Roose zich onder andere toeleggen 
op het probleem van de orgaanpreservatie, onderwerp dat, in verband met het 
internationaal uitwisselen van organen met het oog op transplantatie, van groot 
aktueel belang was. 
Ook de assistenten in opleiding zouden nu in de toekomst hierdoor de gelegenheid 
krijgen zich te oefenen in operatietechnieken of zich kunnen toewijden aan 
researchproblemen. 
Ondanks het afsplitsen van verschillende subsekties van de heelkunde zien wij 
dat in de loop van de volgende jaren het aantal patiënten steeds maar toeneemt 
en zien wij het beddenaantal stijgen van 80 tot 100 om in 1980 te komen tot 120 
patiënten. Zowel een toename van abdominale, toracale als cardiale patologieën 
is hiervoor verantwoordelijk. 
De complexiteit van de slokdarmheelkunde en de ervaring hierbij opgedaan, heeft 
als gevolg dat onze Dienst hiervoor als refereercentrum aangezien wordt. Een film 
in de Dienst over dit onderwerp gemaakt, werd in 1977 bekroond als beste Bel
gische medische film van het jaar. 
Prof. Fr. Derom werd in 1976 door de Italiaanse Chirurgenvereniging uitgenodigd 
een mededeling te houden over de slokdarmheelkunde op het jaarlijks kongres van 
deze vereniging te Rome. 
In 1972 werden de eerste Belgische patiënten met aandoening aan de kransslagader 
te Gent geopereerd. Heden ten dage behoren deze operaties, net zoals het innaaien 
van kunstkleppen, het uitvoeren van slokdarmresectie, opzoeken van parathyroïden, 
ingreep op pankreas, proktocolektomie, korrektie van hernia diafragmatica ... tot 
de normale dagelijkse operaties van de Dienst. 
Traditioneel was tot nu toe het teoretisch onderwijs voor de studenten in de Heel
kunde gescheiden van het klinisch onderwijs. Terwijl respektievelijk Prof. F. De 
Beule, Prof. E. Derom en Prof. Fr. Derom verantwoordelijk waren voor de leiding 
van de Dienst en het klinisch onderwijs, waren Prof. E. Tytgat tot 1951 en Prof. 
P. Van der Linden van 1952 tot 1974 verantwoordelijk voor het teoretisch 
onderwijs. 
Na het overlijden van Prof. P. Van der Linden werd besloten ook dit onderwijs 
te herstruktureren en toe te vertrouwen, ten bate van de eenheid van het onderwijs, 
aan de huidige titularis van de Heelkundige Kliniek. 
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R. Hamerlijnck, assistent (1978) 
M. Vandendriessche, assistente (1978) 
J.-H. Nijboer, assistent (1979) 
L. Parmentier, assistent (1979) 

R. Vossaert, assistent (1979) 
R. Van Den Broek, assistent (1980) 
A. Flamme, assistent (1980) 

GEWEZEN VASTBENOEMD O.P. EN W.P. 

Onderwijzend Personeel 

F. De Beule, gewoon hoogleraar (1925-1949) 
E. Tijtgat, buitengewoon hoogleraar (1925-1951 ) 
E. Derom, gewoon hoogleraar (1947-1967) 
P. Van der Linden, buitengewoon hoogleraar (1952-1974) 

Wetenschappelijk Personeel 

J. Meirsman, werkleider (1950-1957) 
G. Roobroeck, werkleider (1950-1962) 
J. Merckx, werkleider (1957-1970) 
E. Schoofs, werkleider (1958-1974) 
J. Van De Velde, werkleider (1958-1968) 
G. Rolly, werkleider (1961-1970) 
G. Matton werkleider (1962-1970) 
G. Hoffmann, werkleider (1964-1970) 

R. Schatte (1928-1939) 
P. Bert (1929-1935) 
E. Vereauteren (1930-1939) 
A. Baudts (1947-1953) 
A. Van Den Ostende (1950-1956) 
A. Vyncke (1954-1962) 
S. Minne (1954-1956) 
R. De Witte (1955-1957) 
A. Boghaert (1955-1957) 
L. Loones (1956-1958) 
E. Marichal (1957-1959) 
R. Van Vlierberghe (1958-1960) 
R. De Cock (1959-1961) 
M. Vereauteren (1962-1966) 
P. D Hooghe (1962-1970) 
J. Go sieaux (1963-1967) 
L. Van Laer (1963-1970) 
J. Maleolm (1963-1967) 
R. Raemdonck (1965-1974) 
J. Piret (1966-1970) 
P. Nae sens (1966-1970) 
J. Lamote (1966-1970) 
E. Hendrickx (196 7 -1970) 
P. Danneels (1 968-1974) 
Ph. F rançois (1968-1972) 

236 

ALUMNI 

L. Vereecken (1968-1974) 
Ph. Bravo (1969-197 5) 
E. Fonteyne (1969-1973) 
J. Van Biervliet (1970-1972) 
J. De Mol (1970-1976) 
R. Maurau (1970-1976) 
W. Cornette (1971-1973) 
G. Fransen (1971-1977) 
K. Vander Mijnsbrugge (1971-1972) 
P. Van Acker (1971-1977) 
C. Ostyn (1971-1977) 
G. De Gendt (1971-1977) 
J. Bleyn (1971-1977) 
J. Dussesoi (1972-1973) 
P. Dhooghe (1972-1974) 
W. Van Eerdeweg (1972-1978) 
L. Proot (1972-1978) 
J . Van Quickelberghe (1972-1974) 
D. Claeys (1972-1978) 
H. De Vriendt (1973-1973) 
H. Ceuppens (1974-1980) 
P. Sergeant (1974-1978) 
M. Van Laere (1975-1979) 
A.M. Verbist (1975-1978) 
C. Van Loon (1977-1979) 
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KLINIEK VOOR OOGHEELKUNDE 

Prof. Dr. J.J. DE LAEY 

Professor G. Van Duyse was in 1930 reeds een tiental jaren titularis van de 
Leerstoel Oogheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij was de zoon van 
D. Van Duyse, die zelf van 1905 tot 1920 te Gent hoogleraar in de Oogheelkunde 
was. Zoals zijn vader, die in deze specifieke tak baanbrekend werk verrichtte, heeft 
ook hij interesse getoond voor de embryologie en de teratologie van het oog. Prof. 
M. Van Duyse werd in 1931 door de Société Française d'Ophthalmologie belast 
met een rapport over de herediteit in de oogheelkunde. Hij werd eveneens door de 
International Association for the Prevention of Blindness belast met een rapport 
over de klassifikatie van de oorzaken van blindheid. Dit rapport werd voorgesteld 
op het kongres te Londen in 1935. Prof. M. Van Duyse overleed in 1940. 
Tijdens de tweede wereldoorlog werd R. Speteers door de toenmalige autoriteiten 
tot hoogleraar benoemd in de Oogheelkunde, funktie die hij reeds bekleedde in 
1916 aan de von Bissing Universiteit, waarvan hij waarnemend Rektor werd in 
1917. In 1918 was bij uitgeweken naar Nederland en had bij zich in Eindhoven 
als oogarts en als neus-, keel- en oorarts gevestigd. In 1941 maakte Prof. R. 
Speleers deel uit van de Internationale Onderzoekskommissie naar de massamoord 
te Katyn. 
Na de bevrijding in 1944 werd Dr. E. Lievens als suppleant aangeduid. In 1946 
werd J. Van Canneyt (1895-1948) tot docent in de Oogheelkunde benoemd. Hij 
was assistent geweest in de Kliniek voor Oogheelkunde sinds 1925 en genoot zijn 
opleiding bij Prof. M. Van Duyse. Prof. J. Van Canneyt heeft o.a. experimenteel 
werk uitgevoerd over de syfilis en de tuberkulose in het oog. Hij schreef eveneens 
een rapport over de anestesie in de oogheelkunde (1947). In 1948 overleed hij in 
Arcos-de-Jalon (Spanje) als enig slachtoffer van een treinongevaL Zijn leerling 
J. Kluyskens schreef in dezelfde periode voor die tijd belangrijke bijdragen over 
neuro-oftalmologie. 
Prof. J. Van Canneyt werd in 1949 door J. François opgevolgd. 
Prof. J. François zou de Oogheelkundige Kliniek van de Rijksuniversiteit te Gent 
in korte tijd uitbouwen tot een internationaal bekend centrum. Hij besefte dat 
het niet voldoende was goed onderricht te geven of degelijk klinisch werk te 
verrichten maar dat van een universitaire dienst ook grondig wetenschappelijk 
werk verwacht wordt. Prof. J. François is in de eerste plaats een leermeester en 
zijn didaktische kwaliteiten worden nog steeds gewaardeerd zowel door de stu
denten als door degenen die één van zijn talloze voordrachten gevolgd hebben. 
Hij is in staat in klare taal om te zetten wat anderen soms met 'Cel moeite 
onder woorden hebben gebracht. Zijn werkkracht, zijn ruime belezenheid, zijn 
kritische zin en zijn observatievermogen liggen ten grondslag van een in de 
oogheelkunde vrijwel unieke wetenschappelijke produktie. In de eerste plaats 
is J. François een encyclopedist in de 18e-eeuwse zin van de term. Hiervan 
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getuigen zijn talrijke boeken, rapporten en publikaties die de verschillende 
domeinen in de oogheelkunde bestrijken. 
Onder zijn impuls worden laboratoria gecreëerd. Dr. M. Rabaey wordt belast 
met het oprichten van het Laboratorium voor Experimentele Oftalmologie en 
gaat de biochemische kant op. De werken van M. Rabaey over de lenseiwitten, 
die het onderwerp van zijn aggregaatstesis uitmaken, krijgen spoedig inter
nationale faam. Tijdens een verblijf aan de Johns Hopkins University Medica! 
School in de Verenigde Staten in 1954 wordt door M. Rabaey een metode scherp 
gesteld voor de perfusie in vitro van de voorkamer. Na zijn terugkeer in Gent 
leidt dit, in samenwerking met A. Neetens, tot een reeks belangrijke onderzoekin
gen. Nadien werden ook tal van studies verricht over lenseiwitten maar voor
namelijk dan onderzoekingen in verband met de autogenetische en komparatieve 
as pekten. 
Dr. G. Verriest en Dr. A. De Rouck worden verantwoordelijk gesteld voor de 
Afdeling Zintuigfysiologie. Reeds in het begin van de jaren 1950 wordt gestart 
met een Afdeling Elektrofysiologie. Het E.R.G. (elektroretinogram) dat toen nog 
in zijn kinderschoentjes stond zal spoedig bewijzen dat het niet slechts een 
teoretisch belang heeft maar ook bijzonder betekenisvol is in de diagnose, meer 
bepaald bij heredodegeneratieve fundusafwijkingen. G. Verriest en A. De Rouck 
stellen vast dat het rustpotentiaal van het oog gewijzigd wordt onder donker
of lichtadaptatie. Deze observatie zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe 
diagnostische techniek, het E.O.G. (elektro-oculogram), dat onafscheidbaar ge
worden is van het E.R.G. Later zal blijken dat het E.O.G. van bijzondere 
betekenis is in de studie van de funktionele integriteit van het pigmentepiteeL 
Aanleiding hiertoe was de observatie van J. François en A. De Rouck dat 
bij een welbepaalde hereditaire maculadegeneratie, namelijk de vitelliforme cyste, 
het E.R.G. normaal is en het E.O.G. daarentegen sterk aangetast. 
Terwijl A. De Rouck zich verder bezighoudt met de elektrofysiologie van het oog 
en hierover meer dan 100 bijdragen zal publiceren in nationale of internationale 
tijdschriften, zal G. Verriest meer aandacht besteden aan de psychologische 
metodes, ondermeer de studie van het gezichtsveld en van de kleurenzin. In 
1960 behaalt G. Verriest de titel van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs 
met een proefschrift over de stoornissen van de achromatische gezichtsfunkties 
bij congenitale sensoriële anomalieën bij de mens en bij vele diersoorten. 
G. Verriest wordt een wereldautoriteit over kleurenzinafwijkingen, zintuigfysiologie 
en visuele ergonomie. Getuigen hiervan zijn zijn talrijke bijdragen en uit
nodigingen om deel te nemen aan internationale bijeenkomsten. 
De nauwe samenwerking tussen J. François, A. De Rouck en G. Verriest zal 
leiden tot het identificeren van de specifieke aard van de juveniele maculade
generatie van Stargardt en tot het systematizeren van het funktioneel oogonderzoek 
bij aandoeningen van de fundus. Deze systematizatie wordt nog vrijwel ongewijzigd 
in de meeste centra toegepast. 
In dezelfde periode bestudeert A. N eetens de vascularisatie van de nervus opticus 
en de invloed van verhoogde intra-oculaire druk hierop. 
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Daarnaast wordt de kliniek echter niet vergeten. In 1950 wordt een Afdeling 
Ortopsie opgericht. Hiervoor laat Prof. J. François Miss M. J ames uit Engeland 
overkomen. Miss J ames is trouwens nog steeds in de Dienst aktief. Er wordt 
een Afdeling Pediatrische Oftalmologie opgericht, aanvankelijk onder leiding 
van Dr. E . De Blond, later van Dr. R. Coppieters. Dr. E. De Vos wordt speciaal 
belast met de heelkunde van de netvliesloslating, taak die ze zal blijven waar
nemen tot in 1973. Een Laboratorium voor Oftalmopatologie komt tot stand en 
wordt toevertrouwd aan Dr. M. Hanssens. Zijn interesse gaat meer bepaald 
naar de tumoren van het oculair apparaat en naar de ultrastruktuur van de 
cornea. Hierdoor ontstaat trouwens een nauwe samenwerking met het Labo
ratorium voor Histologie (Prof. M. Sebruyns). Als stichtend lid van de European 
Ophtalmic Pathology Society zal Dr. M. Hanssens de reputatie van Gent in de 
wereld van de Oftalmopatologie hoog houden. Dr. M. Rysselaere organizeert een 
Laboratorium voor Mikrobiologie en interesseert zich meer bepaald aan de myco
logie. Van haar hand verschijnt, in samenwerking met Prof. J. François, een stan
daardwerk over oftalmomycose. Prof. J. François heeft steeds bijzondere aandacht 
besteed aan genetische problemen. Hiervan getuigt ondermeer het boek dat hij 
in 1957 uitgeeft over herediteit in de oogheelkunde. In 1961 richt hij een 
Cytogenetisch Laboratorium op in de Oogheelkundige Kliniek en vertrouwt hij 
deze afdeling toe aan Dr. M. Matton-Van Leuven. Dit Laboratorium, waar voor 
de eerste maal aan medische genetica gedaan wordt aan onze Fakulteit, wordt 
in 197 4 door het Ministerie van Volksgezondheid erkend als genetisch centrum 
voor de Rijksuniversiteit Gent. Vanaf 1972 wordt het grotendeels onafhankelijk 
van de Oogheelkundige Kliniek en bij het emeritaat van Prof. J. François wordt 
het van de oogheelkunde afgesplitst. 
De evolutie van de oogheelkunde wordt op de voet gevolgd. In 1950, kort 
nadat Goldmann de voorkamerhoeklens ontworpen heeft, schrijft Prof. J. François 
een rapport over gonioskopie voor de Belgische Oogheelkundige Vereniging. De 
Dienst beschikt reeds in 1958 over een Xenon fotokoagulator. In 1966 wordt een 
Afdeling Kontaktlenzen opgericht. Deze Afdeling, onder leiding van Dr. 
J. D'Haenens, zal zich eveneens bezighouden met het aanpassen van optische 
hulpmiddelen bij visueel gehandicapten. In 1966 wordt de Afdeling Echografie. 
toevertrouwd aan Dr. F. Goes en in 1967 wordt Dr. J.J. De Laey belast met 
de fluoroangiografie. Deze twee onderzoekingstechnieken krijgen spoedig een 
grote klinische betekenis bij de diagnose en de follow-up van intra-oculaire 
tumoren. F. Goes verfijnt de techniek van de A-scan echografie van de orbita 
en bestudeert eveneens de biometrie van het oog. J .J. De Laey gebruikt de 
fluoroangiografie voor de studie in vivo van de normale en patologische 
chorioidea bij de mens. Hij behaalt in 1977 de graad van Geaggregeerde voor 
het Hoger Onderwijs. De bijzondere betekenis van de fluoroangiografie ligt 
voornamelijk in een betere omlijning van de fundusletsels zodoende dat deze 
techniek onmisbaar wordt bij het volgen van de evolutie van diabetische 
retinopatie. Reeds in 1966 worden patiënten met diabetische retinopatie met 
sukses behandeld met de Xenon fotokoagulator. 
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Tijdens een verblijf in de Verenigde Staten in 1970 maakt Dr. E. Cambie 
kennis met de Argonlaser fotokoagulator, aktueel nog steeds de meest betrouw
bare fotokoagulator. Op dat ogenblik beschikten slechts een paar centra in de 
Verenigde Staten over een dergelijk apparaat. Zes maanden later is de eerste 
Argonlaser in Europa operationeel te Gent. Nieuwe mikrochirurgische technieken 
voor glaucoom worden toegepast door Dr. R. Van Oye. Een beter inzicht 
over de fysiologie van het hoornvliesendoteel laat een efficiëntere selektie toe 
van donor-ogen. Dit heeft een zeer gunstige invloed op de resultaten bij 
hoornvliestransplantaties. Dr. H. Verbraeken doet in 197 6 de eerste vitrektomie 
in Gent. Deze techniek, die aanvankelijk slechts bij persisterende glasvocht
bloedingen wordt toegepast, krijgt al snel andere indikaties zowel bij de heelkunde 
van het voorste oogsegment als bij netvlieschirurgie. 
De reputatie van Prof. J. François en van de Dienst Oogheelkunde brengt met 
zich mede dat buitenlanders uit meer dan 30 landen in Gent hun opleiding 
tot oogarts komen vervolledigen. Sommigen onder hen blijven verschillende 
jaren aan de Dienst verbonden. Zo zal Dr. V. Victoria-Troncoso, uit Tucuman 
(Argentinië), na een opleiding van 2 jaar in het Laboratorium voor Oftalmopato
logie (Dr. M. Hanssens), in Buenos Aires een laboratorium voor experimentele 
oftalmologie oprichten in het Instituut van Professor Malbran. In 1970 komt hij 
naar Gent terug en legt zich toe op histochemie en experimentele chirurgie. 
Gent wordt een ontmoetingscentrum voor Internationale Oogheelkundige Ver
enigingen. Symposia worden te Gent georganizeerd voor de International Research 
Group on Colour Vision Deficiencies waarvan Dr. J. Verriest de sekretaris blijft, 
de E.O.P.S. (European Ophthalmic Pathology Society; Dr. M. Hanssens), de 
European Society of Genetics (Dr. M. Matton-Van Leuven). Ter gelegenheid 
van het 150-jarig bestaan van de Universiteit te Gent wordt in juni 1967 een 
symposium ingericht over Lens Proteins and Related Subjects (Prof. M. Rabaey). 
In 1972 wordt een internationale kursus georganizeerd over laser fotokoagulatie 
(Dr. E. Cambie), in 1973 de vijfde vergadering van de International Society of 
Ultrasonic Diagnosis in Ophthalmology (Dr. F. Goes), in 1976 het derde Inter
nationaal Symposium over Fluorescentie Angiografie (Dr. J.J. De Laey), in 1977 
het vijftiende Symposium van de International Society of Clinical Electrophysio
logy of Vision (Dr. A. De Rouck). 
Prof. J. François heeft in ruime mate bijgedragen tot de faam van de Gentse 
Universiteit in het buitenland. Hij is voorzitter van de Wereldvereniging voor 
Oogheelkunde, voorzitter, sekretaris of erelid van talloze wetenschappelijke ver
enigingen, lid van de redaktieraad van niet minder dan 34 tijdschriften. Hij 
ontving een eredoctoraat van 19 buitenlandse Universiteiten. Hij wordt tot het 
emeritaat toegelaten in 1977. Tot september 1979 nam hij de suppleantie van 
de dienst Oogheelkunde waar. 
J .J. De Laey werd in 1979 benoemd tot docent in de Oogheelkunde. 
In de periode 1930-1980 heeft de oftalmologie een zeer intense ontwikkeling 
gekend, zowel fundamenteel als diagnostisch of terapeutisch. Dit is voornamelijk 
het geval geweest in de laatste 20 jaar waar nieuwe diagnostische technieken 
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werden geïntroduceerd als de elektrofysiologie, het funktioneel onderzoek, de 
fluorescentie-angiografie, de echografie. Deze technieken hebben ons geleid tot 
een beter inzicht over de natuur en de evolutie van heel wat aandoeningen van 
het oog en hebben ons eveneens gebracht tot nieuwe vormen van behandeling. 
Fotokoagulatie ondermeer is de eerste doeltreffende behandeling die we hebben 
voor de diabetische retinopatie. Het belang hiervan is voldoende onderstreept als 
men beseft dat diabetische retinopatie de voornaamste oorzaak van blindheid is 
in België. Het gebruik van een operatiemikroskoop verbetert beduidend de 
resultaten van oogheelkundige interventies. Glasvocht-chirurgie, tot voor 10 jaar 
als volstrekt utopisch beschouwd, wordt nu regelmatig toegepast. Een dergelijke 
evolutie vereist een nauwe samenwerking van hooggespecialiseerde medewerkers. 
Oogheelkunde is dus niet langer het domein van één man alléén, maar wel van 
een entoesiast team. 
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DE KLINIEK VOOR 
NEUS-, KEEL- EN OORZIEKTEN 

Prof. em. Dr. F. BEMAN en Prof. Dr. P. KLUYSKENS 

Het jaar 1930 werd een mijlpaal in de geschiedenis van de Gentse O.R.L. : 
het onderwijs in de neus-, keel- en oorziekten, gedoceerd als fakultatieve leergang 
tot het emeritaat van Prof. E. Beman (1926), wordt een verplichte leergang. 
De Kliniek voor Neus-, Keel- en Oorziekten staat sedert 8 jaar onder leiding 
van Prof. J. Vernieuwe die een Gentse universitaire traditie verderzette, de neus-, 
keel- en oorziekten en de inwendige ziekten te kombineren. Hij volgde hierin 
de voetstappen van de Professoren H. de Stella en E. Beman, zijn leermeester. 
Als assistent van E. Beman had hij de geboorte van de polikliniek voor neus-, 
keel- en oorziekten meegemaakt, toen als een model beschouwd dat o.a. een 
« couloir audiométrique » bezat, waar men op de wanden de afstand kon aflezen 
waarop de patiënt de gewone en fluisterstem nog kon herhalen. Naast de neus-, 
keel- en oorziekten en een drukke praktijk als internist had Prof. J. Vernieuwe 
in het laboratorium van Prof. 0. Vander Stricht een tesis gemaakt over de 
embryonale en post-embryonale ontwikkeling van de cochlea bij de vleermuis, 
een standaardwerk, waarvan we nog de preparaten in onze Kliniek bezitten. 
Hij bezat een enorme werkkracht, kende geen ontspanning en publiceerde, zoals 
zijn leermeester, niet alleen over de infekties in het O.R.L.-gebied, tuberkulose, 
syfilis, difterie, maar door zijn dubbele richting leverde hij ook belangrijke 
bijdragen, zoals over het verband tussen amandelen en reuma. Het was toen 
nog de heroïsche tijd van de O.R.L. : niet alleen de klassieke mastoïditis, maar 
ook hersenabcessen, de petrositis of Syndroom van Gradenigo, behoorden toen 
tot de klassieke O.R.L.-heelkunde. 
In 1927 werd F. Beman assistent van Prof. J. Vernieuwe. Hij had de License 
of the American Board of Otolaryngology behaald en het diploma van Master 
of Medica! Science bij Chevalier Jackson, maar meer dan diploma's had 
hij een enorme ervaring opgedaan in de endoskopie. De polikliniek van de 
Pasteurlaan werd onder zijn impuls nu ook een centrum voor endoskopie. De 
rechtstreekse laryngoskopie, steeds onder lokale anestesie, verving het kunst
en vliegwerk van de biopsies onder onrechtstreekse laryngoskopie, ook de 
diagnostische bronchoskopies waren een enorme aanwinst. Reeds als assistent 
had hij faam verworven door het endoskopisch verwijderen van vreemde voor
werpen uit luchtwegen en slokdarm. 
Professor J. Vernieuwe overleed plots in 1944. Dr. A. Matthys werd door de 
Fakulteit gelast de dienst verder te verzekeren, samen met één assistent, eerst 
Dr. W. Bontinck, later Dr. J. Delie. 
In 1945 werd de dienst ad interim verzekerd door Dr. E. Huyghebaert, Ge-
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aggregeerde voor het H.O. , vader van onze kollega J. Huyghebaert. Onder zijn 
impuls ontstond het laboratorium, waar later de assistenten dankbaar gebruik 
van maakten. Het was geen gemakkelijke onderneming in dit laboratorium binnen 
te geraken, want het was terzelfder tijd de wintertuin van de alom heersende 
Zuster Benedicta, alias het « gele gevaar». Of ze deze bijnaam kreeg alleen 
voor haar donkere, gele brilleglazen, valt te betwijfelen. 
In 1946 werd Prof. F. Beman tot titularis van de leerstoel N.K.O.-Ziekten 
benoemd. Onder zijn professoraat werden de polikliniek en de kliniek tot volle 
ontplooiing uitgebouwd. De endoskopische technieken kenden een verreikende 
uitstraling. Voor het eerst werd een staf gevormd : Dr. J. Delie was assistent, 
Dr. A. Matthys was werkleider van 1949 tot 1952. Dr. R. Vanderstock was 
de eerste assistent van de nieuwe lichting, die in 1949 aangevuld werd door 
Dr. P. Kluyskens en Dr. R. Acke. Het operatief gedeelte van het N.K.O.
specialisme groeide verder vlug uit. Er was toen een kentering in het specialisme 
ontstaan. De infektieuze patologie, o.a. de klassieke mastoïditis, verminderde 
onder invloed eerst van de sulfamiden, later van de antibiotica. 
Twee belangrijke feiten brachten de omwenteling verder op gang. Door de 
antibiotica werd het enerzijds mogelijk de rekonstruktieve chirurgie van het 
middenoor te overwegen, anderzijds had Lempert in de Verenigde Staten het 
delikate probleem van de middenoordoofheid door otosclerose aangepakt door 
het aanwenden van de operatiemikroskoop. Deze techniek, omschreven als fenes
tratie van de horizontale booggang, werd zeer vlug in onze kliniek toegepast. 
Voor het eerst waren er full-time assistenten: Dr. W. Busschaert, Dr. P. Van 
Lindt en Dr. J. Huyghebaert. Dit liet toe reeds in 1950 belangrijk proefonder
vindelijk werk te verrichten dat voor het morfologisch deel in samenwerking 
met het Laboratorium van Prof. J. Fautrez plaatsvond. 
Dr. H. Daem, die ons reeds ontvallen is, beschreef de lymfatische banen van 
de bovenste luchtwegen, belangrijk voor de metastasering van de larynx-kankers. 
Na de beschrijving van de lage splitsing van de nn. rec.urrentes werd door 
Dr. P. Kluyskens de toen frekwent voorkomende oto-vestibulaire intoxikatie door 
dihydro- en streptomycine-sulfaat klinisch en histologisch beschreven. Dit leidde 
tot zijn aggregaatsproefschrift, waarin de perifere letsels t.b.v. het sensorieel 
epiteel van het cochlea-vestibulair orgaan voor het eerst duidelijk werden aan
getoond. 
De endoskopie was toen een belangrijk deel van de klinische aktiviteit, en door 
Prof. F. Beman werden toen niet alleen N.K.O.-artsen opgeleid in de techniek 
vooral voor het uithalen van vreemde voorwerpen, maar ook de pneumologen 
kwamen de bronchoskopie aanleren. Broncho-aspiraties voor bronchektasenbe
handeling waren toen een routine, ook de bronchiale patologie was toen nog het 
domein van de N.K.O.-artsen. 
De operatieve aktiviteiten van de Dienst waren zeer uitgebreid en de talrijke 
gelaryngektomiseerden vroegen om revalidatie. Deze was toen bij Molenaar-Bijl 
in Groningen volop aan gang. Dr. J. Huyghebaert ging aldaar de techniek voor 
slokdarmspraak aanleren en zo ontstond onder zijn impuls de nieuwe afdeling 
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voor reëducatie van spraak- en stempatologie. Men werkte samen aan de 
oprichting van de logopedie, die als paramedisch beroep nu overal bloeit. 
De staf verpleegsters werd aangevuld, niet zonder morren van Zuster Benedicta. 
De mikrochirurgie van het middenoor kende een belangrijke impuls door het 
invoeren van de stapesmobilizatie en later de interpositie. De tympanoplastie 
en rekonstruktieve middenoorchirurgie lokten toen een reeks binnen- en buiten
landse vrijwillige assistenten. De wetenschappelijke aktiviteit volgde gelijke tred 
met de klinische aktiviteiten. Ook het laboratorium van Prof. J .J. Bouckaert 
op de Wolterslaan was ons opengesteld ; de hypofysektamie bij de hond, in 
samenwerking met Dr. J. Bekaert, en de studie van de naso- en sinusale 
reflexen, samen met Dr. M. Mancini, dateren van die tijd. 
In 1955, toen de polio-epidemie met de talrijke bulbaire vormen uitbrak, werd 
het een allesbehalve rustige periode. Dag en nacht werden broncho-aspiraties bij 
patiënten in de stalen long uitgevoerd. Later, toen we de eerste respiratoren 
gekregen hadden - eerst manuele, nadien automatische - werden tracheatornies 
aan de lopende band uitgevoerd. Het loont wel de moeite eens aan deze tijd 
te herinneren, nu men aan de 3 8-uren week toe is. De inspanning van geneesheren 
en personeel werd beloond door het redden van veel patiënten en ook door 
een eervolle vermelding van de akademische overheid. 
In september 1959, enkele weken vóór de plechtige opening van het akademie
jaar, besliste de akademische overheid dat de Dienst van Prof. F. Beman naar 
het Akademisch Ziekenhuis moest verhuizen en dat dit in de plechtige openings
toespraak van Rektor P. Lambrechts dan ook zou vermeld worden. Dat dit 
bij ons diensthoofd weinig bijval genoot, zullen de toenmalige assistenten en 
personeelsleden zich wel herinneren. Wij zouden als tweede Dienst, na deze 
van Prof. J. Verbruggen, met ons A.Z. in zeer moeilijke omstandigheden kennis 
maken. Met man en macht werd, zonder hulp van buiten uit, van de vrijdag 
tot de zondagavond ingepakt, de maandag werd er verhuisd, de dinsdag uitgepakt 
en de woensdag begon de eerste raadpleging. De polikliniek was open en voor 
de rest was het ter plaatse improvizeren. De operatieve ingrepen werden in 
een zaaltje in de polikliniek uitgevoerd, er waren nog geen liften in gebruik, de 
geopereerden werden op een stoel of een draagberrie via de trap naar beneden 
tot in een campingcaravan gedragen en zo met een kleine traktor tot in de 
toenmalige hospitalisatie schokkend vervoerd. 
De hospitalisatie was toen geïnstalleerd in enkele zalen boven hetgeen nu de 
keuken en de oude refter van het A.Z. zijn. We deelden deze zalen vooral 
met polio-patiënten in reëducatie. In deze toch moeilijke omstandigheden en 
ondanks de pessimistische voorspellingen kwam de Dienst voor N.K.O. vlug tot 
een volwaardige Afdeling met Dr. P. Kluyskens als fakulteitsgeaggregeerde en in 
1961 als geassocieerd docent en vijf assistenten in opleiding, hetgeen veel was 
voor de Dienst. 
In de polikliniek werden biblioteek en laboratoria heringericht, er was zelfs 
een kleine experimentele heelkundige afdeling in een embryonaal animalarium in 
aktiviteit. Van die tijd dateert het experiment van de invloed van het benzopyreen 
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op de larynx van ratten en konijnen, waarbij vooral de hormonale invloed op 
het ontstaan van deze experimentele larynx-kankers werd nagegaan. 
Wanneer wij onze eigen operatieve afdeling en hospitalisatie op de derde 
verdieping kregen, waren de meeste moeilijkheden uit de weg geruimd. 
Vooral de mikrochirurgie van het oor lokte veel binnen- en buitenlandse dokters 
aan. De samenwerking met de andere Diensten die toen de ene na de andere 
ons in het A.Z. waren komen vervoegen, bevrijdde ons van het over en weer 
geloop naar de Bijloke voor raadplegingen aan bed. 
Een symposium over de beroepsdoofheid werd ingericht, waar we onze resultaten 
mededeelden betreffende ons experimenteel werk over de akoestische belasting 
van cavia's. 
In 1965 verscheen het werk over de erfelijke doofheid waarvoor belangrijk 
bibliografisch werk door Dr. H. Geldof werd gepresteerd. 
Datzelfde jaar werd Prof. F. Beman emeritus en in 1966 werd de leerstoel voor 
N.K.O. aan Prof P. Kluyskens toegewezen. Hij was hiervoor wel voorbereid, 
want naast zijn aktiviteiten sedert 1949 in de dienst van Prof. F. Beman, verbleef 
hij negen maand in de kliniek van Prof. L. J oogkees in Amsterdam en drie 
maand in de Otology Foundation in Los Angeles. In het laboratorium van 
Prof. J. Ogura in St. Louis werkte hij aan de experimentele rekonstruktieve 
larynx -chirurgie. 
Alhoewel het belangrijkste deel van zijn aktiviteiten zich dan op de klinische 
en heelkundige aspekten van het specialisme situeerde en de opleiding van een 
zich steeds maar hernieuwende staf een groot deel van zijn tijd opeiste, konden 
toch nog researchprogramma's uitgewerkt worden, dikwijls in samenwerking 
met andere Diensten : iso-enzymes in de perilymfe, de histopatologie van de 
cochlea bij het syndroom van Alport, de enzym-histochemie van het larynx
carcinoom, het onderzoek met de scanning elektronenmikroskoop van de normale 
en de otosclerotische voetplaat in samenwerking met Prof. L. Vakaet en Prof. 
W. De Keyser. 
Een prospektieve studie betreffende het voorkomen van glue ears of lijmoren 
bij schoolgaande kinderen werd ondernomen door Dr. P. Van Cauwenberge. 
Alhoewel de kredieten zeer karig werden uitgedeeld, kon gestart worden met 
een Afdeling voor allergologie, de mikrolaryngoskopie en het vestibulair onderzoek 
werden verder uitgebouwd. 
Een belangrijke Afdeling voor research en klinische toepassing van de elektro
fysiologie van het binnoenoor werd mogelijk door de inzet van Dr. H. Vermeersch. 
Zo kon de evolutie van het N.K.O.-specialisme gevolgd worden. Waar het in 
het begin vooral om behandeling van infekties ging, evolueerde het specialisme 
naar een meer funktionele en herstellende vorm van geneeskunde en heelkunde. 
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GEWEZEN V ASTBENOEMD O.P. EN W.P. 

J. Vernieuwe, gewoon hoogleraar (1877-1944) 
F . Eeman, gewoon hoogleraar (1927-1966) 
R. Van Clooster, e.a. assistent (1967-1978), thans docent R.U.G. 
J.M. Segers, e.a. assistent (1969-1978) 

W. Bontinck (1928-1943) 
A. Matthys (1936-1952) 
J. Delie (1937-1951) 
R Acke (1945-1946) 
R. Vanderstock (1946-1951) 
W. Busschaert (1951-1953) 
P. Van Lindt ( 1952-1954) 
J. Huyghebaert (1953-1958) 
H. Daem (1954-1960) 
S. Schotsaert (19 54-19 59) 
J. Willemot (1956-19.61) 
A. Comans {1958-1962) 
W. Van Trappen (1959-1963) 
R. Claeys (1959-1963) 
H. Geldof (1959-1963) 
A. Morraye (1960-1965) 
L. Rysenaer (1962-1964) 
A. De Beer (1963-1965) 
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W. Verstraete (1963-1966) 
D. Boedts (1964-1970) 
G. Dhondt (1965-1969) 
J.P. Van de Weghe (1965-1972) 
P.P. Van den Hove (1966-1970) 
J. Callier (1966-1970) 
F. Bilo (1968-1972) 
I. Verrnaeten {1969-1973) 
M. Dupuis (1970-1971) 
Chr. Van Steehelman (1970-1974) 
H. Dierckxsens (1970-1977) 
Ph. Vandeputte (1970-1974) 
R.A. Mussche (1972-1979) 
Th. Plasschaert (1973-1975) 
G. Vidts (1973-1977) 
J.P. François (1974-1975) 
Fr. Cauwe (1974-1979) 

I r:-

KLINIEK VOOR~ UROLOGIE 

Prof. Dr. W. DE SY 

De Kliniek en Polikliniek voor Urologie vormen één der jongste afdelingen 
van onze Universiteitsklinieken. De leerstoel voor Urologie kwam eerst in 1935 
tot stand, met Prof. L. Elaut, toenmalige titularis van de leerstoel voor Anatomie, 
als eerste titularis, en als leeropdracht « Beginselen van Urologische Kliniek en 
Polikliniek ». 

De nieuwe Afdeling mocht over geen nieuwe lokalen beschikken en moest zich 
vergenoegen met enkele kleine vertrekken, afgestaan door bereidwillige kollega's. 
Dit was het embryo onzer Urologische Kliniek en Polikliniek ! Voor de urologische 
chirurgie hing de Dienst voor urologie geheel af van de inschikkelijkheid van 
wijlen Professor F . De Beule en zijn personeel. Met dankbaarheid herdenken we 
hoe hij het mogelijk maakte het chirurgisch werk van de Urologische Kliniek te 
verrichten. Dank zij de dienstvaardigheid van wijlen Eerwaarde Zuster Hubertine, 
konden het nieuwe materiaal en het instrumentarium van de pas ingerichte 
Urologische Afdeling gered worden tijdens de inval der Duitsers in 1940. 
In 1946 werd, in opvolging van Prof. L. Elaut, zijn vroegere werkleider Dr. R. De
foort titularis van de Afdeling. Zijn eerste inspanningen waren erop gericht een 
eigen chirurgische afdeling te verwezenlijken en de Urologische Kliniek en Poli
kliniek tot een modern centrum voor diagnose en terapie uit te bouwen. 
Wijlen Professor G. Desmedt, Beheerder-Opziener der Universiteit, liet door 
kleine verbouwingswerken een eigen chirurgische afdeling tot stand brengen ; 
hij zorgde eveneens voor de nodige kredieten om de eigen Röntgenapparaten 
aan te kopen, die inmiddels, zoals in elke moderne Urologische Afdeling, de 
eerste diagnose-instrumenten geworden zijn. Op deze wijze zijn de Kliniek en 
Polikliniek voor Urologie, met bet aangehechte laboratorium voor klinische 
analyses, een druk bezocht centrum voor diagnose. 
Professor J.J. Bouckaert liet zijn Laboratorium voor Experimentele Patologie 
bereidwillig gebruiken en Dr. P. De Muynck, werkleider, deed er proefonder
vindelijke opzoekingen in verband met kronische nierinsufficiëntie en niertrans
plantatie. 
De Polikliniek werd overgebracht naar het Akademisch Ziekenhuis in bet 
jaar 1965. Heelkunde en hospitalisatie dienden echter te wachten tot februari 
1968. De aktiviteiten namen uiteraard sterk toe. Dit had tot gevolg dat het aantal 
assistenten weldra opliep tot zes. In 1974 werd Dr. W. De Sy tot werkleider 
aangesteld. 
Ondertussen werd de hospitalisatieafdeling uitgebreid tot 42 bedden en 6 voor 
dialysepatiënten. Onder impuls van de titularis was immers een nierdialyse
afdeling opgericht. Ten gevolge van de plotse expansie van de Dienst nam de 
kliniek het leeuwenaandeel van het werk in beslag zodat de wetenschappelijke 
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aktiviteit zich beperkte tot het aandeel van de vaste stafleden. Dank zij dier
experimenteel werk uitgevoerd in het Laboratorium voor Normale en Patologische 
Fysiologie (Dir. Prof. I. Leusen), promoveerde Dr. W. De Sy in 1973 tot 
Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs met een proefschrift getiteld «Onder
zoekingen over de invloeden van het autonoom zenuwstelsel op de blaasmotoriek ». 

Dit eerste proefschrift in de Dienst Urologie lag aan de basis van talrijke weten
schappelijke publikaties. De konnekties gelegd met de Dienst voor Fysiologie 
zouden de grondslag betekenen voor een latere nauwe samenwerking op weten
schappelijk vlak. 
De toename van de interesse voor wetenschappelijk werk lag ook aan de 
basis van de uitbreiding van de biblioteek. Deze laatste beschikt thans over 
meer dan 2.000 basiswerken betreffende de urologie en aanverwante specialiteiten 
en vrijwel alle vaktijdschriften over urologie. 
De nauwe samenwerking met de Kliniek voor Kindergeneeskunde leidde tot 
een ruime ervaring in de kinderurologie. Vooral in antireflux-chirurgie kon een 
grote ervaring worden opgedaan zodat men hiermede op Europees vlak naam 
verwierf. 
De ontwikkeling van een operatieve techniek in 1977 voor de behandeling van 
urethrastriktuur lag aan de basis van talrijke uitnodigingen in het buitenland. 
Urologen van verschillende Europese centra bezochten de Dienst voor het 
aanleren van deze techniek. Een film in verband met deze operatieve techniek 
behaalde driemaal een eerste prijs op buiten- en binnenlandse kongressen. Dit 
was de start voor bet aanleggen van een filmoteek. 
Onder leiding van Dr. W. De Sy, aangesteld als technisch diensthoofd in 1977 
na het overlijden van Prof. R. Defoort, werden verschillende films geproduceerd. 
Het fotografisch en tekentalent van de Heer D. Bruggeman, hoofdverpleger, waren 
zeker niet vreemd aan de suksessen geboekt op filmvlak. 
Sinds 197 6 werd gewerkt aan de scherpstelling van een degelijke operatieve 
behandeling van koraalstenen. Het resultaat liet zich alras voelen. Tot op heden 
werden sindsdien zowat 70 gevallen van ingewikkelde koraalstenen behandeld, 
waar voordien een konservatieve, doch op lange termijn ontgoochelende houding 
werd aangenomen. Deze ervaring leidde tot de aanstelling van Dr. W. De Sy tot 
mede-voorzitter van de ronde tafel omtrent koraalsteenchirurgie op het Europees 
Kongres voor Urologie te Athene in 1980. 
Steeds in verband met deze bijzondere heelkunde werd voornamelijk onder 
impuls van e.a. assistent Dr. W. Oosterlinck, een vernuftige metode ontwikkeld 
om avasculaire en derhalve atraumatiscbe oefratomieën uit te voeren. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van termisch gevoeli.ge cholesterolkristallen. Deze ~its
vondigheid kende groot sukses op internationaal vlak. 
De scherpstelling van een ééntijdse korrektie van hypospadie als direkt gevolg 
van de ééntijdse urethrastriktuur-behandeling was eveneens aanleiding tot ver
schillende mededelingen in het buitenland. 
In 1979 werd, samen met de Afdeling Nefrologie onder leiding van Prof. 
S. Ringoir gestart met een « steenkliniek » waar de oorzaken van niersteen-
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lijden bij patiënten worden opgezocht en behandeld om de recidieven van stenen 
te vermijden. 
Dr. J.J. Wyndaele startte in 1975 de urologische follow-up in het Revalidatie
centrum (Dir. Prof. H. Claessens) waar vooral neurologische aandoeningen 
en wervelzuiltrauma's zijn aandacht vroegen. Parallel hiermee verliep de ont
wikkeling van de urodynamische onderzoekingsmetodes. Weldra groeide deze 
aktiviteit dermate uit dat dit hem vrijwel halftijds in beslag nam. 
Het aangroeien van het aantal wetenschappelijke medewerkers tot 10 artsen 
in 1979 schiep wat meer tijd om aan wetenschappelijk werk te doen, zowel 
in de Kliniek als in het Laboratorium van Prof. I. Leusen. Eén à 2 assistenten 
besteden 2 à 3 halve dagen per week aan een wetenschappelijk programma. 
De dierproeven gaan vooral over chirurgische problemen bij koraalsteenchirurgie. 
Op klinisch gebied werd wetenschappelijk werk gepresteerd i.v.m. de koncentratie 
van antibiotica in de prostaat, de farmakokinetiek van nieuwe medikamenten, 
het uittesten van nieuwe urinaire antibiotica, het nierfunktieverloop na nier
operaties en de behandeling van het prostaatcarcinoom. Deze aktiviteiten leidden 
tot een groot aantalpublikatiesen mededelingen op kongressen. Dr. W. Oosterlinck$ 
in 1979 tot werkleider benoemd, speelde hierbij een belangrijke rol. 
Het zowel op klinisch, didaktisch als wetenschappelijk vlak goed gevuld curriculum 
van Dr. W. De Sy leidde in 1980 tot zijn aanstelling als docent en diensthoofd. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

W. De Sy, docent, diensthoofd (1962) 

Wetenschappelijk Personeel 

W. Oosterlinck, werkleider (1968) 
G. Renders, e.a.-assistent (1970) 
J.J. Wyndaele, assistent (1974) 
P. Welvaert, assistent (1975) 
A. Verbaeys, assistent {1975) 

P. De Maeyer, assistent (1976) 
W. Schelfhout, assistent (1977) 
J. Németh, assistent (1979) 
H. M innaert, as is tent (1979) 

GEWEZEN VASTBENOEMD O.P. EN W.P. 

L. E laut, gewoon hoogleraar (1935-1945) 
R. Defoort, gewoon hoogleraar (1937-1977) 
P. De Muynck, werkleider (1948-1962) 

ALUMNI 

H.A. Pauwels (1959-1960) 
K. Cornil (1961-1963) 
G. Popelie.r (1961-1967) 
M. Steyaert (1963-1967) 

J. Gillis (1967-1971) 
E. Wallyn (1970-1976) 
R. De met (1972-1976) 
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DIENST VOOR ANESTESIE 

Prof. Dr. G. ROLLY 

De anestesiologie is een relatief re.:ente autonome discipline, en het is maar 
sinds het begin van de jaren 60 dat het akademisch belang ervan erkend werd 
aan de verschillende Universiteiten. De kern van de Dienst Anestesie is gegroeid 
uit de Chirurgische Kliniek sinds het in gebruik nemen van het Akademisch 
Ziekenhuis te Gent, met progressief omvangrijker aktiviteit in de verschillende 
klinieken. Sinds 1968 werd de Dienst voor Anestesie opgericht, ten einde een 
autonome ontwikkeling van de anestesiologie toe te laten, op onderwijs-, research
en klinisch gebied. De eerste dienstoverste was Prof. I. Leusen, door wie de 
start aan de Dienst kon gegeven worden. Bij de benoeming van Prof. G. Rally 
tot docent in de Anestesiologie, werd deze tevens dienstoverste van de Dienst. De 
huidige titularis was sinds 1960 assistent en vervolgens werkleider-anestesist bij 
de Heelkundige Kliniek, en nadien bij de Dienst voor Anestesie, waar hij in 1970 
promoveerde tot Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in de Anestesiologie, 
om vervolgens in mei 1971 tot docent en op 1 oktober 1977 tot hoogleraar be
noemd te worden. 
Van bij het begin is er in de Anestesie-Afdeling een intense belangstelling aan de 
dag gelegd voor problemen welke zich stellen bij gekompliceerde hart- en 
hersenoperaties, speciaal op het gebied van de hypotermie, evenals voor het 
probleem van de kunstmatige beademing. Voor het eerst in België werd de 
klinische techniek tot stand gebracht leidend tot het meten van het 0 2-verbruik 
tijdens beademing en anestesie. Zeer vlug werd bij de beademing van patiënten 
op de Intensieve Zorgen-Afdeling, een nieuwe beademingsmodaliteit met Peep 
ingevoerd, en werd de bevochtiging van de beademgassen verbeterd door het gebruik 
van nieuwere ultrasonische apparatuur. Hyperbare 0 2-terapie kon ook ingevoerd 
worden bij de behandeling van CO-intoxikaties, gasgangreen en duikaccidenten. 
In groepsverband konden versebillende belangrijke realizaties tot stand gebracht 
worden, zoals b.v. de medewerking aan het sukses van de eerste langdurig 
overlevende longtransplantatie-patiënt. Voor endoskopische ingrepen werd de 
mogelijkheid tot betere werkwijzen geschapen, door het gebruik van cuirasse en 
later van jet-ventilatie. In de verloskunde werd ter verbetering van het komfort 
bij de verlossing de epidurale pijnuitschakeling ingevoerd. 
Op klinisch-farmakologisch-anestesiologisch gebied werden verschillende nieuwere 
stoffen in het vroege stadium uitgetest, zoals methoxyflurane, ketamine, rodocaïne, 
paneuromum enflurane, sufentanil, alfentanil, ICI 35868. De Dienst voor Anestesie 
was ook het eerste Centrum om studies uit te voeren over hersendoorbloeding 
tijdens en in verband met anestesie en beademing. 
De laatste jaren is er in de Dienst voor Anestesie bijzonder belang gehecht aan 
de pijnbestrijding, wat geleid heeft tot de ontwikkeling van de Pijnkliniek 
Hierin worden patiënten met ernstige en dikwijls kronische pijn behandeld met 
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verschillende pijnbestrijdingstechnieken, gaande van lokale anestesie-ingrepen, tot 
definitieve percutane destruktieve pijnonderbrekingstechnieken, waardoor patiënten 
terug een meer komfortabel bestaan kunnen hebben. Het doorvoeren van de 
percutane chordotomie was een primeur voor België. 
De meest recente ontwikkeling bestaat op het gebied van onderzoekingen met 
klinische massaspektrometrie tijdens anestesie en met metingen van andere 
respiratoire parameters. 
Op onderwijsgebied werden een belangrijk aantal symposia door de Dienst 
georganizeerd, o.a. Anestesie in de Neurochirurgie (1964), Anestesie en Analgesie 
in de Verloskunde (1971), Cantroversial Thoughts in Anesthesiology (1972), 
Modern Intravenous Anesthetics (1974), Reanimatie van eraoiocerebrale Trau
mata (1974), Transfusie en Perfus~e (1975), Muscle Relaxants and Analgesie 
Drugs (1976), Monitoring (1978) en Pain Clinic (1980). 
Meer individuele gastlezingen werden regelmatig gegeven door buitenlandse 
professoren, o.m. door 2 uitwisselings-gastprofessoren : Prof. Dr. K. Sykes (Lon
den) en Prof. Dr. S. Lipton (Liverpool). 
De Dienst voor Anestesie heeft ook een bijzondere aantrekking op buitenlandse 
anestesisten die zich komen bekwamen op speciale gebieden, en onder meer 
afkomstig zijn uit Engeland, Tsjecho-Slovakije, Japan, Indonesië, Pakistan en 
Turkije. 
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KLINIEK VOOR PLASTISCHE HEELKUNDE 

Prof. Dr. G. MATTON 

De Kliniek voor Plastische Heelkunde werd opgericht in mei 1970 bij de 
splitsing van de Heelkundige Kliniek en is derhalve slechts 10 jaar ... jong. 
Bij haar oprichting was ze de eerste universitaire autonome Kliniek voor Plastische 
Heelkunde in België. 
Er moest gestart worden van nihil. De toegewezen lokalen voor de polikliniek 
en de hospitalisatie waren bescheiden in hun afmetingen en zijn dit nog, maar 
de aktiviteit die erin ontplooid werd was des te intenser. Het eerste jaar werden 
555 poliklinische patiënten gezien. In 1979 werden er 1.003 gezien. Het aantal 
operaties steeg van 300 gedurende het eerste jaar tot 1.008 in 1979. 
Het aktiviteitsgebied van de Dienst beslaat de ganse gamma van de plastische en 
rekonstruktieve chirurgie : rekonstruktie van congenitale misvormingen, behande
ling van verbrandingen, huiddefekten en tumoren, maxiilofaciale traumata, 
oncologische chirurgie en rekonstruktie van hoofd- en halstumoren, mammaire 
rekonstrukties en handchirurgie. 
De operatieve technieken in de Plastische Heelkunde evolueren zeer snel en 
in de loop der voorbije tien jaar werd de mikrochirurgische bloedvat- en zenuw
chirurgie ingevoerd voor vrije weefseltransplantaties en re-implantaties. 
De orbito-craniële chirurgie opende nieuwe perspektieven voor de behandeling 
van aangeboren misvormingen, maxiilofaciale posttraumatische letsels en tumoren. 
Spierflappen en myocutane flappen boden nieuwe mogelijkheden bij de rekon
struktie van posttraumatische en posttumorale weke weefseldefekten. Borst
rekonstruktie na amputatie is een ander nieuw domein dat in de laatste jaren sterk 
aktueel werd. 
De behandeling van zware verbrandingen heeft eveneens steeds speciale aandacht 
gekregen in de Kliniek voor Plastische Heelkunde. Deze zorgen zullen nu nog 
optimaler kunnen toegediend worden daar een architektonisch geïsoleerde eenheid 
wordt ingericht als Brandwondencentrum. Hierin zullen vier zwaar verbranden 
volledig geïsoleerd kunnen behandeld worden, dit in afwachting dat over enkele 
jaren een meer uitgebreid Brandwondencentrum zal gebouwd worden. 
De Kliniek voor Plastische Heelkunde heeft steeds gestreefd naar een inter
disciplinaire samenwerking. Een gebied waarin dit doel voorbeeldig gerealizeerd 
werd is de behandeling van melanomen waarin een hechte samenwerking bestaat 
met de Klinieken voor Huidziekten en voor Radioterapie en Kerngeneeskunde. 
De wetenschappelijke interesse van de Dienst ligt vooral op het gebied van de 
klinische research en studies werden gepubliceerd over melanomen, gelaats
traumata, handtumoren en handtraumata, ooglidtumoren, orbitektomie, estetische 
chirurgie der oogleden, mamma-asymmetrie, radionecrose van de borst, decubitus
ulcera en weke weefseldefekten der onderste ledematen. 
Wetenschappelijke publikaties werden ook gerealizeerd in samenwerking met 
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de Diensten Neurochirurgie, Anatomo-Patologie, Medische Genetica en de 
Diensten voor Plastische Heelkunde van andere Universiteiten. 
In tien jaar tijd werden acht plastische chirurgen gevormd waarvan sommigen 
reeds een verantwoordelijke plaats bezetten in andere Universiteiten. 
De stafmeetings van de Dienst zijn een trefplaats geworden voor huidige en 
vroegere medewerkers en voor andere plastische chirurgen van het ganse Vlaamse 
land. 
De Kliniek voor Plastische Heelkunde onderhoudt intense kontakten met het 
buitenland. Prominente buitenlandse plastische chirurgen bezochten de Dienst 
of fungeerden als gastprofessoren : K.L. Pickrell, N.G. Georgiade, J.W. Littler, 
G. Quinn, G.E. Adamson, S.W. Hartweil Jr. , F.L. von Kessel, W. Douglas, 
D. Jobe (U.S.A.), A.J.C. Huffstadt (Nederland), P. Wilflingseder (Oostenrijk), 
D. Morel Fatio en J. Miebon (Frankrijk), C. Arrunategui (Brazilië). Het dienst
hoofd van de Dienst fungeerde wederkerig als gastprofessor te Tübingen (Duits
land), Cleveland, Durham, Norfolk (U.S.A.), Guadalajara (Mexico) en de Neder
landse Antillen. 
De Kliniek voor Plastische Heelkunde organizeert regelmatig kongressen voor 
de Nederlandse en Belgische Verenigingen voor Plastische Chirurgie, de Belgian 
Hand Group en de Société de Sénologie. 
Door de beslissing van de Fakulteit der Geneeskunde en de Rijksuniversiteit 
Gent, een autonome Kliniek voor Plastische Heelkunde op te richten in 1970 en 
enkele jaren later een Leerstoel in deze discipline te creëren, werd een grote 
stimulus gegeven om deze tak van de Heelkunde in ons land op een wetenschap
pelijke basis uit te bouwen, om goed onderlegde specialisten in dit vak op te 
leiden en om de plastische en rekonstruktieve heelkunde binnen het bereik van 
onze bevolking te brengen. 
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KLINIEK VOOR NEUROCHIRURGIE 
Prof. Dr. L. CALLIAUW 

De neurochirurgie is in de Gentse Universitaire Kliniek slechts langzaam van de 
grond gekomen. Niettegenstaande enkele Gentse chirurgen reeds vóór de tweede 
wereldoorlog dit specialisme in Boston hadden leren kennen en ondanks het feit 
dat Prof. F. De Beule, titularis van de leerstoel voor Algemene Heelkunde, 
interesse had voor de neurochirurgische behandeling van de trigeminusneuralgie, 
was dit alles niet voldoende om van een start van de neurochirurgie in Gent te 
mogen spreken. 
Daar, waar aan de Universiteiten van Brussel, Leuven en Luik reeds vóór de 
tweede wereldoorlog de kern van een neurochirurgische afdeling aanwezig was, 
heeft men in het Akademisch Ziekenhuis te Gent moeten wachten tot in 1970 
vooraleer een autonome Afdeling voor Neurochirurgie werd opgericht. Kollega 
G. Hoffmann werd als eerste docent in dit specialisme benoemd. 
Moeilijkheden in de persoonlijke sfeer waren oorzaak dat na enkele jaren het 
onderwijs in dit specialisme weer ophield te bestaan terwijl ook de opleiding in 
het postgraduaat vastliep. 
Tijdens het akademiejaar 1978-1979 kwam met een nieuwe titularis ook een nieuwe 
start. Na twee jaar aktiviteit is het aantal behandelde patiënten en het aantal 
operaties weer groot. Aangezien het aanbod van neurochirurgische patologie sterk 
regionaal wordt bepaald, is de diversiteit ook zeer groot ; alle domeinen van de 
neurochirurgie worden behandeld zodat weer gestart kon worden met de opleiding 
van jonge collegae tot volwaardige specialisten. 
De neurochirurgie heeft haar recente expansie te danken aan twee technische fak
toren : de ontdekking van de tomodensitometrie en het gebruik op grote schaal 
van de operatiemikroskoop. Hierdoor zijn enerzijds de diagnostische mogelijkheden 
sterk verruimd terwijl anderzijds door de operatiemikroskoop de chirurgie van 
o.a. de vasculaire anomalieën, de perifere zenuwen en het myelum sterk is 
verbeterd. Nieuwe technische mogelijkheden, zoals de revascularisatie-operatie 
van het cerebrum en de transsfenoïdale benadering van de hypofyse, worden nu 
alhier courant uitgevoerd. De pijnchirurgie werd op een nieuwe leest geschoeid 
en de stereotaktische chirurgie is in opbouw. 
De klinische research van deze Afdeling heeft zich vooral toegelegd op de behan
deling van de maligne hersentumoren. In samenwerking met enkele buitenlandse 
centra worden speciaal de chemoterapeutische mogelijkheden onderzocht. Auto
noom zal hierover nog meer onderzoek worden verricht zodra we kunnen beroep 
doen op het kweken van tumorcellen, hetgeen nog een kwestie is van enkele 
maanden. 
Door het inrichten van seminaries en symposia, alsook door speciale zorg te 
besteden aan het graduaat en postgraduaat onderwijs, heeft men in de Gentse 
Neurochirurgische Kliniek in de afgelopen twee jaren gepoogd het peil te bereiken 
van de beste binnen- en buitenlandse universitaire centra. 
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Dr. P. De Praetere, Prof. L. Calliauw, Dr. M. Hadj-Dji[ani, Dr. J. Caemaert en Dr. 0. Van 
Landegem. 
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KLINIEK VOOR FYSIOTERAPIE EN ORTOPEDIE 

Prof. Dr. H. CLAESSENS 

Tot in 1936 was de Kliniek voor Fysioterapie en Ortepedie een onderdeel 
van de grote dienst der Professoren J. De Nobele en F. Gommaerts, waarin de 
Radiologie, de Röntgenterapie, de Fysioterapie en de Ortepedie verenigd waren. 
Ortepedie werd toen beschouwd als een niet-chirurgische discipline, zodat vooral 
scoliosen, X-benen, platvoeten en andere statische afwijkingen behandeld werden 
door middel van oefeningen, turnen, korsetten, steunzolen, gipsapparaten, enz ... 
Bij het emeritaat van Prof. J. De Nobele werd de dienst gesplitst, daar in de 
diverse afdelingen ervan een zo grote vooruitgang geboekt was dat het geheel 
niet meer als één discipline kon beschouwd worden. Aldus ontstond de Poli
kliniek voor Fysioterapie en Ortepedie als zelfstandige eenheid onder leiding 
van Prof. L. Vanhouteghem. De ortepedie behield haar zuiver niet-chirurgisch 
karakter en de behandelingen waren hoofdzakelijk fysioterapeutisch gericht, terwijl 
het wetenschappelijk onderzoek vooral betrekking had op reumatologische onder
werpen. 
Langzamerhand echter ontstond een samenwerking met de Kliniek voor Heel
kunde onder leiding van Prof. F. De Beule. Ortopedische gevallen, die voor 
eventueel chirurgisch ingrijpen in aanmerking kwamen, werden door beide 
Diensten samen besproken, om dan vervolgens in de Kliniek voor Heelkunde 
behandeld te worden. Hierbij bleek echter weldra dat de indikatie, gesteld door 
de chirurg, grondig 'verschilde van deze, gesteld door de ortopedist. Eerstgenoemde 
beoogde immers hoofdzakelijk het anatomische herstel, daar waar laatstgenoemde 
vooral streefde naar een funktionele rekuperatie. Dit had tot gevolg dat de 
ortopeclist na enige tijd zelf de heelkundige behandeling ging uitvoeren. Hiervoor 
werden hem 16 bedden ter beschikking gesteld. 
Bij de benoeming van Prof. J. Verbrugge in 1946 stond vast dat deze nog meer 
de nadruk zou gaan leggen op de ortopedische heelkunde. Hij was immers 
gedurende geruime tijd leerling en later medewerker van Prof. A. Lambotte, die 
nog steeds wereldfaam geniet voor zijn instrumentarium en de door hem scherp 
gestelde heelkundige technieken en die tevens medestichter was van de Inter
nationale Vereniging voor Ortopedie. Jammer genoeg kon Prof. J. Verbrugge 
destijds niet over een eigen operatiezaal in de universitaire klinieken beschikken, 
waar hem bovendien slechts een paar bedden toegewezen waren. Derhalve was 
hij verplicht zijn medewerkers in een private kliniek op te leiden in de ortope
dische heelkunde. 
Dank zij de faam, die Prof. J. Verbrugge verworven had, steeg het aantal ingrepen 
echter van jaar tot jaar. In 1948 werd hij titularis van een Leerstoel in de Orto
pedie. 
Ondertussen werd de Afdeling Fysioterapie in de periode van 1946 tot 19 50 
volledig gemodernizeerd : bijna alle apparaten werden vervangen en de be-
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handelingen werden aangepast aan de recente gegevens van het wetenschappelijk 
onderzoek. Hierbij betoonde zijn werkleider, Dr. G. Vandeputte - die later 
direkteur-geneesheer van het Akademisch Ziekenhuis zou worden - zich even
eens zeer verdienstelijk. 
In 1952 maakte een kleine epidemie van poliomyelitis het noodzakelijk te 
starten met kinesiterapie en revalidatie. Deze nieuwe disciplines breidden zich 
vooral uit in 1955 tijdens de veel belangrijker poliomyelitisepidemie. Het aantal 
zwaar getroffen patiënten was zo groot en hun behandeling zo specifiek, dat 
het personeel van de Dienst sterk diende uitgebreid te worden. Deze poliomyelitis
patiënten waren ook de eersten die in het Akademisch Ziekenhuis gehospitaliseerd 
werden, zij het dan in een voorlopig aangepaste afdeling. In het akute stadium 
was de behandeling van deze patiënten hoofdzakelijk fysioterapeutisch, maar 
werd later overwegend ortopedisch en voor korrektie van de sequelae zelfs 
chirurgisch-ortopedisch. In het kader van de aldus feitelijk gegroeide ortopedische 
heelkunde werd, onder impuls van Prof. J. Verbrugge, het toepassingsgebied 
van deze jonge discipline sterk uitgebreid. Dit had tevens een aanzienlijke 
verruiming van de Afdeling Kinesiterapie tot gevolg, waarop voor de nabehan
deling van de geopereerde zieken steeds beroep diende gedaan te worden. 
Terzelfder tijd werd meer en meer de noodzaak ingezien de behandeling niet 
tot een zuiver fysisch herstel te beperken, maar de patiënten ook te begeleiden 
in hun familiale en sociale reïntegratie. Hiervoor werd van dan af ook de basis 
gelegd voor de revalidatie, die later uitgroeide tot een belangrijke afdeling. 
Vanaf 1956 toonde de Dienst eveneens ruimere belangstelling voor kinesiterapie 
en revalidatie bij cardio-pulmonaire afwijkingen en Dr. H. Claessens, op dat 
ogenblik werkleider, gaf hierover een vrije kursus. 
Toen in juli 1957 ook de Polikliniek naar het Akademisch Ziekenhuis werd 
overgebracht, betekende dit een nieuw sein voor verdere uitbreiding van de 
Dienst, die enkele tijd later de beschikking kreeg over operatiezalen in de 
inmiddels geopende Kinderkliniek. 
Naarmate ook andere Poliklinieken en het Hospitalisatiecomplex in gebruik 
genomen werden, deden ook deze Diensten beroep op de Afdeling Fysioterapie 
en Ortopedie, zowel voor konsulten als voor fysische behandeling en revalidatie 
van hun patiënten. 
Terwijl de Dienst verder uitgebouwd werd, overleed te Antwerpen op 7 januari 
1964 Prof. J. Verbrugge op 67-jarige leeftijd. In hem verloor onze Fakulteit een 
vooraanstaand figuur, die mede om zijn didaktische gaven door zijn studenten 
geliefd was en die een vriend en voorbeeld was voor zijn medewerkers. Zijn 
heengaan werd door al zijn kollega's, ortopedische chirurgen, zowel op nationaal 
als op internationaal vlak, als een zwaar verlies betreurd. 
Hij werd in 1965 als gewoon hoogleraar en titularis van de Leerstoel voor 
Fysioterapie en Ortepedie opgevolgd door Dr. H. Claessens. In hetzelfde jaar 
werd de Dienst uitgebreid met een Afdeling Ergoterapie, waar o.m. bijzondere 
aandacht besteed werd aan de revalidatie van slachtoffers van arbeidsongevallen. 
De Afdeling Elektrodiagnose en in het bijzonder de elektromyografie, die sinds 
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1955 in de Dienst werd bedreven, kenden een aanzienlijke uitbreiding en een 
aantal nieuwe technieken werden ingevoerd. 
In 1965 werd de Dienst tevens belast met het medisch toezicht op de leerlingen 
van het Medisch-Pedagogisch Rijksinstituut voor Fysisch Gehandicapte Kinderen 
te Gent. 
Waar de gevallen van poliomyelitis dank zij een uitgebreide vaccinatiecampagne 
uiterst zeldzaam geworden waren, vond men daar een reeks van congenitale 
aandoeningen, statische afwijkingen en sequelae van groeiziekten, die een 
stimulans waren voor nieuwe onderzoekingen. 
In 1966 werden kursussen uit het studieprogramma voor Arbeidsgeneeskunde 
aan de Leerstoel toegevoegd en in 1967 werd na jarenlange besprekingen de 
licentie in de Bijzondere Lichamelijke Opvoeding opgericht, waarvan het meren
deel der teoretische kursussen en de volledige praktijkopleiding aan Prof. H. Ciaes
sens werden toegewezen. 
Bij de opvolging van wijlen Prof. E. Derom werd het onderwijs in de 
chirurgie van het bewegingsstelsel eveneens aan de titularis van deze Dienst 
toevertrouwd. Sindsdien moest dag en nacht ingestaan worden voor de behandeling 
en verzorging van alle traumata van het lokomotorisch stelsel. Dit had een 
aanzienlijke stijging van gehospitaliseerden tot gevolg en vergde een belangrijke 
toename van gespecializeerde geneesheren en paramedici. Door verbetering van 
de technieken en vooruitgang op het gebied van het osteosyntesemateriaal werden 
meer en meer frakturen heelkundig behandeld. Tevens kwamen indikaties voor 
rachisyntese bij ernstige strukturele scoliosen en in gevallen van spondylolistesis 
veelvuldiger voor. · Mikrochirurgie betekende een mijlpaal, vooral voor de be
handeling van perifere zenuwletsels en in de handchirurgie. Wat later werden 
ook reïmplantaties van geamputeerde lidmaatdelen met sukses bekroond. 
Toen Dr. E. Veys in 1963 de Dienst vervoegde, ging zijn aandacht tijdens zijn 
opleiding vooral uit naar de reumatologie en onder zijn impuls groeide deze 
discipline progressief uit tot een belangrijke Afdeling. Hij werkte ondermeer 
een originele techniek uit voor de specifieke bepaling van eiwitfrakties in 
lichaamsvochten. Deze techniek vormde het onderwerp van zijn tesis tot het 
behalen van de graad van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. Dr. E. Veys 
werd in 1972 benoemd tot geassocieerd docent en in 197 8 bevorderd tot 
geassocieerd hoogleraar. De wetenschappelijke aktiviteiten in de Afdeling 
Reumatologie waren zeer intens en bestreken diverse onderwerpen. Sinds 1974 
kennen twee wetenschappelijke programma's een uitgebreide evolutie: enerzijds 
is er in samenwerking met Dr. H. Mielants de behandeling van reumatoïde 
artritis met immunomodulerende middelen, waardoor deze Afdeling wereldfaam 
verwierf, en anderzijds het onderzoek van het metabolisme van chondrocyten 
en synoviale cellen, waaraan Dr. A. Verbruggen zeer intensief meewerkte. 
Verder dienen ook nog de studies gewijd aan lysosomale en cytoplasmatische 
enzymen in het synoviaal vocht vermeld te worden, evenals de onderzoekingen 
op het gebied van lipidenstoornissen bij jicht en de klassifikatie van de in
flammatoire reumatische aandoeningen bij kinderen. 
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In 1969 werd een laboratorium uitgerust voor bewegingsontleding bij patologische 
toestanden van het lokomotorisch stelsel, waar belangrijke bijdragen geleverd 
werden tot de studie van gangafwijkingen. Sedert enkele jaren wordt hierover 
aan een groot aantal studenten een vrije kursus gedoceerd door M. Mussen, 
doctor in de Bijzondere Lichamelijke Opvoeding. 
Wegens het steeds toenemende belang van de revalidatie, het groeiend aantal 
patiënten die hiervoor in aanmerking kwamen en de aangepaste atmosfeer 
waarin de behandeling van deze niet-meer-zieken diende te geschieden, werd 
besloten een afzonderlijk revalidatiecomplex op te richten. Deze Afdeling, door het 
Rijksfonds voor Sociale Reklassering van Minder-Validen erkend als Revalidatie
centrum voor Motorische en Cardiorespiratoire Aandoeningen, werd op 13 maart 
1971 officieel geopend in aanwezigheid van de heren Ministers L. Major 
en P. De Paepe en van talrijke prominenten. In moderne lokalen en met een 
aangepaste uitrusting wordt een maximale, familiale en sociale reïntegratie van 
de patiënt beoogd door een volledig en gespecializeerd revalidatieteam, bestaand 
uit geneesheren, psychologen, ergoterapeuten, kinesiterapeuten, verpleegsters en 
sociale verpleegsters. Men beschikt er eveneens over een volledig ingericht 
ortopedisch atelier en werkplaatsen voor preprofessionele training. Het geheel 
met 130 bedden staat onder de dagelijkse leiding van Dr. M. De Broe-Van Laere 
en wordt druk bezocht door specialisten uit binnen- en buitenland. In het kader 
van hun revalidatie kunnen de motorisch en cardiaal minder-validen ook aan
sluiten bij de sportclub (S.R.U.G.) die in 1971 opgericht werd en waarvan 
de leden sindsdien op nationaal, internationaal en Olympisch vlak reeds heel 
wat medailles veroverden. 
Vanaf 1972 kende het laboratorium voor elektrodiagnose verdere uitbreiding en 
werd sensibel elektromyografisch onderzoek in de routine ingeschakeld. Sinds 
Dr. I. Van Es met de leiding van deze afdeling belast werd, worden ook regel
matig onderzoekingen verricht van de hersenstamreflexen, van de medullaire 
reflexen en van de « evoked potentials ». 

In 1975 werd tussen de stad Oostende en de R.U.G. een overeenkomst gesloten 
waarbij de Kliniek voor Fysioterapie en Ortopedie belast werd met de genees
kundige zorgen in het Termaal Instituut, waar Prof. H. Claessens voordien 
gedurende 10 jaar de nodige ervaring had opgedaan. Deze nieuwe taak ver
oorzaakte een bijkomende, vrij zware belasting voor de geneesheren van deze 
Dienst, maar vormde een nieuwe bron van onderzoek en liet toe een optimale 
en volwaardige opleiding in de fysische geneeskunde te geven. 
Na het overlijden van Prof. P. Van Der Linden w rd Prof. H. Claessens in 
1974 belast met de kursussen Algemene en Bijzondere Heelkunde, partim 
Bewegingsstelsel. Voordien werd door de Fakulteit der Geneeskunde reeds 
een akkoord bekrachtigd met de Diensten voor Ortopedische Heelkunde van 
Dr. L. Romboutsin de St. Camilluskliniek te Antwerpen en van Dr, P. Vertongen 
in het Algemeen Ziekenhuis St. Jan te Brugge om gemeenschappelijk opleiding 
te geven tot specialist in de ortopedie. Hierdoor kon op bredere basis klinisch
wetenschappelijk werk verricht worden. 
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De vooruitgang in de ortopedische heelkunde was zo snel en het ermee gepaard 
gaande fundamenteel onderzoek zo uitgebreid, dat subspecializatie onvermijdelijk 
werd. Door zijn diepgaand onderzoek in verband met wervelkolomafwijkingen 
en zijn grote ervaring ter zake kon Dr. M. Vereauteren een proefschrift indienen 
tot het verkrijgen van de graad van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs. 
Betere overlevingskansen voor patiënten met primaire maligne bottumoren dank 
zij de ontdekking van de antimitotica, lieten Prof. H. Claessens toe nieuwe 
heelkundige behandelingstechnieken scherp te stellen, die het behoud van de 
aangetaste ledematen toelieten zonder de algemene prognose in het gedrang te 
brengen. 
De bijzondere belangstelling voor één bepaald beperkt terrein en de noodzaak 
tot subspecializatie brachten met zich mee dat onderafdelingen opgericht werden 
met afzonderlijke Raadplegingen voor Traumatologie (1967 - Dr. R. Verdonk), 
Scoliose en Handchirurgie (1968-69 - Dr. M. Vercauteren), Kinderortopedie 
(1975 - Dr. D. Uyttendaele) en Voetchirurgie (1979 - Dr. N. De Stoop). 
Indien men een degelijk onderwijs aan doctoraatsstudenten wil verzekeren, zijn 
aanhoudend wetenschappelijk nasporingswerk en dagelijkse klinische ervaring 
onontbeerlijk. Dit geldt nog meer wanneer het gaat om postgraduaat opleiding tot 
specialist. 
De Kliniek voor Fysioterapie en Ortepedie kan deze taak enkel vervullen dank 
zij een uitgebreide staf van degelijke en gemotiveerde wetenschappelijke mede
werkers en dank zij de toewijding van haar paramedisch en administratief 
personeel. Slechts hierdoor was het mogelijk op haar terrein bij te dragen tot 
de vorming van volwaardige huisartsen en tot de opleiding van specialisten 
in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie, in de Ortepedie en in de Reuma
tologie. Deze disciplines, hoe verscheiden ook, laten een onderlinge uitwisseling 
van ideeën toe, die dan tijdens klinische lessen, demonstraties of een patiënten
bespreking in een aangename en kollegiale sfeer kunnen besproken worden. 
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LABORATORIUM VOOR 
RÖNTGENDIAGNOSTIEK 

Prof. Dr. E. VAN DE VELDE 

Toen de Universitaire Poliklinieken aan de Pasteoelaan in 1905 werden ingehul
digd, maakte de «Dienst voor Elektroradiologie en Mekarrografie » een vrij 
omvangrijk complex uit in verhouding tot de andere Afdelingen. De radiodiagnos
tiek, de radioterapie en de elektrologie (die later tot de fysioterapie zou uitgroeien) 
behoorden, in het begin van de eeuw, tot de recente en vooruitstrevende disci
plines. Ze vormden één Dienst en waren aan één zelfde titularis toevertrouwd : 
Prof. J. De Nobele, die als eerste in België de radioterapie toepaste. Slechts een 
vierde van de beschikbare lokalen in de nieuwe Dienst werden voor radiodiagnos
tische doeleinden ingenomen. 
Alhoewel de Afdeling niet alleen voor het onderzoek van de universitaire patiënten 
moest instaan maar ook ten dienste stond van het Burgerlijk Hospitaal «De 
Bijloke », volstonden in die tijd een kleine röntgenzaal en een ambachtelijke don
kere kamer ruimschoots. Eén enkele laboratoriumbediende nam de radiografieën 
onder het toezicht van Prof. J. De Nobele, ontwikkelde de glazen platen met de 
nodige zorg en voorzichtigheid, voerde terloops een radioterapeutische behandeling 
uit en ... herstelde de toestellen wanneer er zich een defekt voordeed. Bottraumata 
en, in mindere mate, longafwijkingen, maakten de meest frekwente indikaties voor 
het röntgenonderzoek uit. 
In het begin van de twintiger jaren groeide de belangstelling van de interne 
disciplines voor de diagnostische aanbreng van de radiologie geleidelijk aan, 
o.m. op gastro-enterologisch gebied. Een steeds groter aantal patiënten werd naar 
de Röntgenafdeling verwezen en na korte tijd bleek een uitbreiding van de « Radio
logie » onontbeerlijk. 
Daar de bescheiden Röntgen- en Curieterapie eveneens te kampen kreeg met 
plaatsgebrek, werden in de tuintjes van de Pasteurdreef bijgebouwen opgetrokken. 
Hierin werden er drie(!) röntgenzalen ingericht en een grote natte donkere kamer 
gemetseld. 
In het belang van het onderwijs werd de kursus over de beginselen van de radio
diagnostiek, tot dan toe fakultatief, verplicht gemaakt voor de studenten in de 
geneeskunde. Wanneer men bedenkt dat deze maatregel, anno 1980, nog niet 
algemeen is, dan kan de toenmalig genomen beslissing als baanbrekend worden 
beschouwd. Bij het emeritaat-nemen van Prof. J. De Nobele, in 1936, werd zijn 
leerstoel in drie sekties gesplitst : de radiodiagnostiek werd toevertrouwd aan 
Prof. F. De Witte, de radioterapie aan Prof. P. De Backer en de fysioterapie aan 
Prof. L. Vanhouteghem. Dat deze splitsing vruchten ging afwerpen, werd bewezen 
door de snelle ontplooiing van de drie autonoom geworden Diensten en het stijgend 
aantal patiënten. 
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De oorlogsjaren en de bezetting, het gebrek aan grondstoffen (o.m. röntgenfilms) 
en technisch materiaal stelden daaraan voorlopig een einde en luidden voor de 
Röntgenafdeling een tijdperk in van kunst- en vliegwerk in mineur. 
In de na-oorlogse jaren richtte «De Bijloke » een eigen radiologische afdeling in. 
Anderzijds meenden enkele universitaire diensten zelf, zonder gepaste scholing, 
aan röntgenonderzoek te moeten doen : dit paste in het raam van een algemene 
trend, waaraan het nieuwe staatsbeleid inzake financiering van de ziekenzorg niet 
vreemd was. Het wegblijven van de patiënten van het Burgerlijk Hospitaal en de 
vermenigvuldiging van röntgentoestellen in de poliklinieken bracht het onderwijs 
in de radiologie en de opleiding van assistenten in de radiodiagnostiek gedurende 
jaren pijnlijk in het gedrang en dwong de Raad van Beheer in 1956 terecht tot 
het treffen van maatregelen. 
Om nieuwe investigatietechnieken ruimer en beter te kunnen toepassen in een 
technisch snel evoluerend domein van de geneeskunde, werd het Laboratorium 
voor Röntgendiagnostiek verschillende malen omgebouwd en in de mate van de 
uiteraard beperkte mogelijkheden uitgebreid. In 1949 werd een kateterisatie
eenheid als het ware geïmproviseerd en in de loop van de vijftiger jaren werd, 
vaak in heroïsche omstandigheden, gestart met angiografische onderzoekingen 
allerhande (perifeer, abdominaal, cardiaal, cerebraal, e.d.). Van 1958 af werden 
de universitaire klinieken en poliklinieken geleidelijk overgebracht naar het nieuwe 
A.Z.-complex, telkens als de afwerking van de gebouwen ervan vorderde. Een 
traditionele, logistieke nonsens getrouw, werd het Laboratorium voor Röntgen
diagnostiek slechts op het einde van 1965 overgeheveld, als één van de laatste 
diensten. Gedurende vele jaren diende derhalve een kleurrijke, maar vaak drama
tische ambulantie-shuttle te worden georganizeerd door een uiteraard groeiend 
aantal zieken. Men kan slechts bewondering opbrengen voor de zin voor humor 
van alle belanghebbenden. 
In 1962 nam Prof. F. De Witte zijn emeritaat. Het streven van deze integere 
man naar een volwaardige akademische Radiologische Afdeling werd ook door 
zijn opvolger niet verwezenlijkt. Maar het strekt de vindingrijkheid van de archi
tekten tot eer dat ze erin slaagden een goed uitgeruste Röntgenafdeling samen te 
persen in de oorspronkelijk in 1934 (!) hiervoor voorziene ruimte, tussen auditoria 
en liftkokers. Deze als « voorlopig » bestempelde oplossing, bestendigde zich 
natuurlijk. Weldra struikelde men overal over bedden en wachtende patiënten. 
Sanitaire complexen werden handig omgetoverd tot onderzoekzaaltjes. Zolder
lokalen werden bezet voor de researchlaboratoria en later werden kelders inge
palmd, terwijl een niet onbelangrijke spoedradiologie werd opgetrokken en 
ambulante ploegen de hospitalisatieafdelingen doorkruisten om de bedopnamen 
uit te voeren. 
Desondanks blijkt duidelijk dat ten gevolge van de snelle ontplooüng van telkens 
nieuwe investigatietechnieken, die reeds niet meer konden worden bijgehouden, 
enerzijds, evenals de vereisten van een akademische geneeskunde en de niet meer 
te overziene financiële lasten, anderzijds, de Radiologische Afdeling in een 
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zoveelste ontmoedigende compromis-situatie zal worden gedrongen, waarbij het 
knutsel- en improvisatiewerk eigen aan de Staatsinstellingen hoogtij zal vieren. 
Het Laboratorium voor Röntgendiagnostiek heeft zich sedert 1930 vooral toege
legd op de patologie van de tractus digestivus en later op de osteo-artikulaire 
radiologie, die tot een gevestigde traditie van de Dienst is gaan behoren. Bijzon
dere interesse voor de angio( cardio )-grafie en de neuroradiologie is historisch 
gegroeid en levendig gehouden dank zij een intensieve samenwerking met de 
verwijzende diensten. De realizaties van de Röntgenafdeling op het gebied van 
cine- en stereocineradiologie en van de kleurradiografie zijn internationaal befaamd 
geworden. 
Naast een beperkte doch kontinue stroom van wetenschappelijk waardevolle 
basispublikaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften, mededelingen op sym
posia en kongressen, verschenen onder boekvorm de aggregaatstesis van Dr. 
M. Kunnen over kleurradiografie (1969) en een Leerboek over Radiodiagnostiek 
(Prof. F. De Witte en Prof. E. Van de Velde), tevens platenatlas, dat aan zijn 
6e uitgave (1976) toe is en dat in het Frans (1963) en ook in het Spaans (1968) 
werd uitgegeven. 
De ontplooiing van het Laboratorium voor Röntgendiagnostiek, de aankoop en 
het onderhoud van up-ta-date röntgenapparatuur en verfijnde labotoestellen in 
de jaren zestig en zeventig is voor het grootste deel te danken aan het verwerven 
en herinvesteren van eigen inkomsten, met de werklust en de geestdrift eraan 
verbonden. Het werkingskrediet door de Staat toegekend dekte aanvankelijk 
amper 10 %, ten slotte slechts 1 % van de bedrijfsonkosten, terwijl de afhou
dingen op de eigen jnkomsten ten voordele van derden een stijgende trend blijven 
volgen. 
De volgende cijfers geven slechts de patiëntendoorstroming aan, niet het aantal 
reële prestaties ; het aantal onderzoekingen ligt inderdaad meer dan tweemaal 
hoger: 1936: 600; 1956: 9.500; 1966: 12.750; 1976: 53.000; 1980: 
70.250. 
Vele jong afgestudeerden en enkele andere practici werden in het Laboratorium 
voor Röntgendiagnostiek opgeleid tot geneesheren-specialisten in de radiodiagnose. 
Weinigen voelden zich tot een universitaire loopbaan aangetrokken : de minder 
gunstige uitzichten ter zake en vooral de niet afnemende vraag uit de privé-sektor 
zijn daar niet vreemd aan geweest. 
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DE KLINIEK VOOR RADIOTERAPIE 
EN KERNGENEESKUNDE 

Prof. Dr. A. DE SCHRYVER 

De toestand der Kliniek op het ogenblik der vervlaamsing 

Anno 1930 bestond nog geen autonome Kliniek voor Radioterapie. Deze be
handelingsmodaliteit werd aangewend in het raam van het Instituut voor Fysische 
Geneeskunde waarvan het diensthoofd, Prof. J. De Nobele ( 1865-1946) evenwel 
sedert het allervroegste begin een sterk persoonlijke interesse had vertoond voor 
deze bijzondere tak van zijn specialisme. 
Naast bovengenoemd Instituut bestond ook, sedert 1925, het zgn. « Centrum 
voor Gezwelziekten bij de Universiteit», dat, samen met similaire Centra 
in de andere Universiteiten, door een Koninklijk Besluit was opgericht 
geworden met het doel om, binnen het raam der akademische inrichtingen, de 
studie der maligne ziekten en hun behandeling (en preventie) organizatorisch en 
financieel te stimuleren en te steunen. Deze Centra waren opgevat als multi
disciplinaire strukturen waarbij, aanvankelijk, vooral de heelkunde, gynekologie 
en radioterapie betrokken waren. Aangezien de meerderheid der patiënten lijdend 
aan maligne ziekten vroeg of laat voor een radioterapeutische behandeling werden 
geacht in aanmerking te komen en aangezien, verder, de radioterapeut zich al 
heel vlug hoofdzakelijk om maligne aandoeningen moest bekommeren, bekleedde 
het radioterapeutische team er snel een centrale plaats. Het is daarom niet 
helemaal onjuist in (de radioterapeutiscbe sektie van) bet Centrum voor Gezwel
ziekten te Gent de ware oorsprong te zien van de latere Kliniek voor Radioterapie. 
Dit type van medische aktiviteit, deze speciale patiëntenpopulatie waren al heel 
sterk verschillend van die der andere takken der fysische geneeskunde en nadat 
Prof. J. De Nobele in 1935 tot het emeritaat was toegelaten, werd zijn Dienst in 
3 verschillende klinieken gesplitst, waaronder die voor Radioterapie nu als 
autonome akademische eenheid aan Prof. P. De Backer (1883-1956) te beurt viel. 
Door zijn beroep is de radioterapeut de geneesbeer die zijn patiënt (meestal 
kankerpatiënt) met ionizerende stralenbronnen terapeutisch moet benaderen, met 
doorgaans intensief stralende apparatuur en met - meestal - penetrerende 
stralingssoorten. Hij moet met hun fysische eigenschappen vertrouwd zijn en 
tenminste een praktische ervaring bezitten van het toepassen van radioprotektieve 
maatregelen. Het was daarom niet helemaal toevallig dat, na 1945, de eerste 
kunstmatig-radioaktieve isotopen voor medisch gebruik (zowel diagnostisch als 
terapeutisch) voor het eerst werden aangewend in radioterapeutiscbe centra. Ge
leidelijk groeide de Kliniek dan ook uit tot een Instituut waar, naast de radio
terapie, ook de nucleaire geneeskunde meer en meer aan bod kwam. Deze trend 
werd vooral duidelijk onder het professoraat van Prof. P.M. Van Vaerenbergh (1904-
1977), die voor de kerngeneeskunde een sterke persoonlijke interesse vertoonde. 
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De materiële en technische uitbouw sedert 1930 

Zoals de meeste andere klinische diensten, was ook de Kliniek voor Fysische Ge
neeskunde sedert jaren ondergebracht in de fakulteitsgebouwen aan de Pasteurlaan. 
De Afdeling voor radioterapie beschikte er sedert 1926 over enkele eigen lokalen 
(de vroegere portierswoning), welke thans deel uitmaken van bet Laboratorium 
voor Jeugdwelzijn en Volwassenvorming (Fakulteit der Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen). De bestralingsapparatuur bestond in hoofdzaak 
uit een X-stralen generator van rond de 200 kV en een tweetal oudere machines 
voor oppervlakkige irradiaties. Circa 250 kankerpatiënten werden hier jaarlijks 
behandeld, ten behoeve waarvan in bet Burgerlijk Hospitaal De Bijloke sedert 
1926 een dertigtal bedden (gespreid over enkele zalen) ter beschikking stonden. 
Deze werden geleidelijk aan gecentralizeerd (zaal 25) en ten slotte werd zaal 12 
de zaal der radioterapie. Heel prettig moet bet er niet geweest zijn. Meestal gold 
het patiënten in een terminaal of preterminaal stadium, doorgaans uit onbemid
delde gezinnen en de omstandigheden op zaal moeten, zoals blijkt uit bewaarde 
briefwisseling, zelfs voor die tijd, jammerlijk geweest zijn. Eén der eerste taken 
van het in 1936 nieuw benoemd diensthoofd, Prof. P. De Backer, was dan 
ook, in samenwerking met de Direktie van het Ziekenhuis, zijn patiënten een 
meer menswaardig milieu te bezorgen. Het Burgerlijk Hospitaal had blijkbaar 
met vele problemen te worstelen en in 1940 kwam de oorlog. Tijdens de na
oorlogse jaren zou dan, eindelijk, dank zij het private legaat Fezant-Sacré de 
mogelijkheid worden gesebapen vanaf 1950 een meer adekwate en voor die tijd 
« moderne » zaal 12 aan de radioterapiepatiënten ter beschikking te stellen. 
Parallel met deze hospitalisatieproblemen hadden ook de poliklinische en tera
peutische aktiviteiten af te rekenen met plaatsgebrek en verwaarloosde lokalen. 
Ook hier hield Prof. P. De Back er vol. De vooruitzichten in verband met een snelle 
uitbouw van het Akademisch Ziekenhuis waren niet hoopvol. Daarom werd reeds 
in 1946 aan de mogelijkheid gedacht om op grond van de Commissie van Openbare 
Onderstand van de stad Gent palend aan het ziekenhuis De Bijloke, een uitbreiding 
der gebouwen te voorzien die de kliniek voor Radioterapie (in haar eigenschap van 
Centrum voor Gezwelziekten) zou ten goede komen. Deze plannen gingen, 
na jaren soms moeizame onderhandelingen, in vervulling en in 19 51 kon de 
nieuwe polikliniek in gebruik worden genomen. In deze lokalen zijn thans het 
Laboratorium en Seminarie voor Toegepaste Psychologie gehuisvest. 
Echt modern ziekenhuis-milieu werd bet evenwel eerst twintig jaar later, toen 
in 1970 het Kliniekgebouw 4 met de ermee geïntegreerde lokalen voor de technisch
poliklinische werkzaamheden (ontworpen door Prof. J. Cnops) binnen het complex 
van bet Akademisch Ziekenhuis konden worden betrokken. Deze mooie en 
moderne eenheid ontstond niet in bet minst dank zij de impuls van Prof. P.M. 
Van Vaerenbergh. 
Eindelijk beschikte de Kliniek nu over een adekwaat aantal bedden (thans : 75), 
verdeeld over kamers voor 1 en voor 2 patiënten. 
De technische uitrusting van de Kliniek voor Radioterapie beeft, in grote lijnen, 
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met het internationale niveau gelijke tred kunnen houden dank zij het initiatief 
en het doorzettingsvermogen van haar opeenvolgende diensthoofden en het begrip 
van de Akademische Overheid. Onder het beleid van Prof. P. De Backer werden 
o.a. aangeschaft: een 10 g teleradium unit (1949), een röntgenconvergentieapparaat 
(1951), een 5 g teleradiumeenheid (1953), een 400 kV General Electric Maximar 
installatie (1954). De belangrijkste technische doorbraak voor de Radioterapie 
kwam in de tweede helft der vijftiger jaren met de kommercializering van klinisch 
bruikbare zgn. miljoenvolts-installaties (kobaltmachines, bêtatronen, acceleratoren). 
Hun fysische eigenschappen maakte de radioterapie, om verschillende redenen, 
effektiever. In 19 59 en 1960 werd door de Gentse Kliniek onder Prof. P.M. Van 
Vaerenbergh haar eerste bêtatron resp. haar eerste kobaltinstallatie alsmede een 
zgn. terapiesimulator in gebruik genomen. Een tweede kobaltmachine, een 10 MV 
lineaire accelerator en een planning computer kwamen in 1967, resp. 1972 en 
1974 het apparatenpark verrijken. Ook op het gebied van de Nucleaire Genees
kunde groeide het instrumentarium van de Kliniek mee met de eisen der vooruit
schrijdende techniek. Het Isotopenlaboratorium begon, heel bescheiden, in het 
begin der 50-er jaren. Een snelle uitbouw ervan gebeurde onder de impuls van 
Prof. P.M. Van Vaerenbergh. Een eerste rectilineaire scanner werd in 1956 
aangeschaft, waarna een hele reeks steeds meer verfijnde nucleaire meet
instrumenten de technische uitrusting kwamen vergroten, o.a. de eerste gamma
camera in 1967. De aanschaffing van de zowel financieel als materieel « zwaarste » 
installatie, een CGR-MeV isochroon cyclotron werd door Prof. P.M. Van Vaeren
bergh nog even vóór zijn emeritaat, en in verstandhouding met Prof. J. Hoste van 
het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen, bewerkstelligd. Dit apparaat zou 
o.a. de produktie mogelijk maken van een reeks zogenaamde «isotopen met 
korte levensduur» waarvan de betekenis verder iets nader wordt toegelicht. 

Proeve tot overzicht van de grote lijnen der wetenschappelijke produktie 
sedert 1930 

Dat de Kliniek voor Radioterapie (later met Kerngeneeskunde) een aantal bij
dragen heeft geleverd tot de behandeling van maligne aandoeningen ligt in de aard 
der zaak. De waarnemingen van haar eerste diensthoofd, Prof. J. De Nobele, 
bij de radioterapie van de (weliswaar niet maligne) lupus (1900) vormen waar
schijnlijk één der allereerste publikaties over het terapeutisch gebruik van X-stralen 
in ons land. 
De grote belangstelling van Prof. F. Daels, toenmalig diensthoofd van de Kliniek 
voor Gynekologie, voor de behandeling van maligne gynekologische aandoeningen, 
samen met diens wetenschappelijke reputatie in binnen- en buitenland, was 
bepalend voor een belangrijk gedeelte van de publikaties die gedurende de dertiger 
en veertiger jaren het licht zagen (Daels en Biltris, 1931 ; De Backer, 1935 ; 
Daels en De Backer, 1939). Nieuwe technieken (dikwijls gebonden aan nieuwe 
apparatuur) in de Kliniek ingevoerd, waren aanleiding tot het verzamelen en 
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publiceren van terapeutîsche ervaringen. De zgn. röntgenkontaktterapie betekende 
voor de behandeling van oppervlakkige carcinomen een belangrijke stap vooruit, 
vooral dank zij de mogelijkheid tot keuze tussen verschillende fysische parameters 
en een vereenvoudigde dosering. Zij werd vanaf 1938 te Gent gebruikt. De 
ervaring met de eerste aldus behandelde patiënten werd beschreven door Van 
Vaerenbergh (1943) en De Backer (1946). Een interessante observatie van 2 geval
len met het (klassiek moeilijk te behandelen) epibulbaire conjonctivale epithelioma, 
met kontaktterapie suksesvol behandeld, werd door L. Dewulf meegedeeld (1952). 
Het Gentse bêtatron werd, als eerste in België, in 1959 in gebruik genomen. De 
bijzonderste eigenschap van dit apparaat bestond in de mogelijkheid om be
stralingen bij middel van (de toen relatief « nieuwe ») snelle elektronenbundels 
te kunnen uitvoeren. De ervaringen hiermee bij de eerste ruim 300 patiënten 
werden beschreven door A. De Schryver en P.M. Van Vaerenbergh (1962). 
Lineaire acceleratoren hebben doorgaans een hoog stralendebiet en kunnen 
derhalve gemakkelijker dan andere toestellen worden gebruikt voor het appliceren 
van bestralingen met grote velden. Een toepassing van deze techniek werd 
beschreven door J. Huys et al. (1977). 
Ook diagnostische technieken werden via de Kliniek voor Radioterapie ge
propageerd. W. Dieriek (1963) introduceerde in het Centrum te Gent de kontrast
lymfografie na een studieverblijf in de V.S. H.et Isotopenlaboratorium heeft 
sinds zijn dertigjarig bestaan een nog steeds toenemende aktiviteit, waarvan een 
reeks mededelingen getuigen (e.g. K. Schelstraete, 1977). 
Dat Prof. J. De Nobele reeds in 1913 zou gestart zijn met het organizeren van 
colloquia over radiobiologie, ontnemen we aan zijn levensschets door Prof. F. De 
Witte (2e Liber Memorialis, 1960). Over het experimentele werk van Prof. F. Daels 
werd reeds kort gewag gemaakt. Ook na de 2e wereldoorlog werd gepoogd de 
klinische medewerkers zoveel mogelijk te stimuleren tot een experimentele deel
aktiviteit. Zo was Prof. J. De Backer tijdelijk werkzaam in het J.F. Heymans 
Instituut voor Parmakadynamie (Pannier en De Backer, 1945). A. De Schryver 
was meerdere jaren werkzaam in het Laboratorium voor Fysiopatologie (Prof. 
J.J. Bouckaert) en publiceerde een aantal studies over radiobiologische problemen 
(De Schryver, 1956). De samenwerking met hetzelfde Laboratorium (nu onder 
Prof. I. Leusen) gaat thans verder via L. de Thibault de Boesinghe (de Thibault 
et al., 1974). 
Het was, al heel vroeg, de wens van Prof. P.M. Van Vaerenbergh geweest, in het 
kader van zijn eigen Kliniek, ook plaats te mogen maken voor een laboratorium 
voor experimenteel kankeronderzoek. Dit plan kreeg vastere vorm toen M. Mareel 
in 1964 als full-time medewerker aan zijn Kliniek verbonden werd. Reeds in 1964 
werd begonnen met een onderzoekingsprogramma betreffende de wisselwerking 
tussen kankercellen en normale weefsels. Het Laboratorium voor Experimentele 
Cancerologie (dat de naam werd van deze unit) beschikte toen over bescheiden 
middelen en funktieneerde aanvankelijk hoofdzakelijk dank zij de steun en mede
werking van het Laboratorium voor Anatomie van de R.U.G. (Dir. Prof. 
J. Fautrez). Het type experimenten, dat aanvankelijk verricht werd, was sterk be-
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invloed door het werk van Prof. E. Wolff (Frankrijk), die de invasie van 
kankercellen in vitro bestudeerde en hiervoor technieken van orgaankweek had 
uitgewerkt. Een meer eigen richting werd naderhand ingeslagen, toen het onder
zoek zich ging richten naar de cellulaire aktiviteiten die bij de invasie van kanker
cellen een rol spelen. 
Dank zij de financiële steun van het Kankerfonds van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas kon het Laboratorium progressief en dermate worden uitgebouwd, 
dat het thans beschikt over een moderne en vrij komplete uitrusting voor de 
studie van cellen en weefsels in kultuur door middel van mikrocinematografie, 
autoradiografie, lichtmikroskopie, elektronenmikroskopie en cytocbemie. Een 
twintigtal onderzoekers, vaste en vrijwillige medewerkers en bezoekers uit andere 
centra, zijn er thans bij de studie van de invasiviteit van tumorcellen betrokken. 
De voornaamste verwezenlijkingen in het Laboratorium zijn: 
(1) De ontwikkeling van modellen voor de studie van invasie in vitro, die in 

diverse andere centra worden gebruikt. 
(2) De scheiding van groei, celbeweging, destruktie en fagocytose tijdens het 

in vasieproces. 
(3) Het herkennen van mikrotubulaire inhibitoren als remmers van invasie via 

hun interferentie met gerichte beweging van de kankercel. 

De toekomst 

Zowel op het gebied van de radioterapie als op dit van de nucleaire geneeskunde 
heeft onze Kliniek resoluut in de toekomst geïnvesteerd. Met de steun van Rektor 
J. Hoste en dank zij genereuze bijdragen van het Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek en van het Interuniversitair Instituut voor Kernweten
schappen is de aankoop mogelijk geweest van, enerzijds, een zgn. positronen-emissie 
tornograaf en van een neutronen-bestralings-unit, anderzijds. Beide technisch 
uiterst geavanceerde installaties zijn te beschouwen als logische extensies van 
het bierboven vermelde cyclotron en zullen in een speciaal hiervoor gepland 
gebouw, in onmiddellijke aansluiting met het Instituut voor Nucleaire Weten
schappen (Proeftuinstraat), worden ondergebracht. De ECAT positronen-emissie 
tornograaf kombineert, als het ware, de anatomische mogelijkheden van de 
radiotomodensitometrie met die van een soort autoradiografie-in vivo. Een radio
isotopisch gemerkte molekuul wordt in het lichaam tri-dimensioneel gelokalizeerd. 
Hierbij is te bedenken dat, in principe, elke biologisch-belangrijke molekuul via 
een radioaktief homoloog kan worden opgespoord. De voornaamste hiervoor 
in aanmerking komende isotopen (11C, 150, 1 3N) vertonen een zéér korte half
waarde tijd (van de orde van enkele minuten) wat toelaat ze in goed meetbare 
koncentraties toe te dienen zonder het organisme aan een riskante stralendosis 
bloot te stellen. Deze isotopen zijn cyclotronprodukten en worden ter plaatse 
geproduceerd. Het moeilijkste probleem, deze kortlevende isotopen binnen de 
kortste tijd in de te bestuderen molekuul in te bouwen, vergt zeer verfijnde 
chemische know-how, die alleen door een team van specialisten in organische 
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en enzymatische syntese op bevredigende wijze kan worden aangepakt. Een ge
struktureerd en multidisciplinair onderzoekingsprogramma, door een belangrijke 
financiële bijdrage van het Wetenschapsbeleid mogelijk gemaakt, heeft tot doel een 
startpunt te zijn voor een reeks klinische, farmakologische en fysiologische studies. 
Daar de ECAT-camera op het ogenblik van de redaktie van deze tekst reeds 
funktioneel is, is inmiddels dit aspekt van de « toekomst » ook reeds tot het 
heden gaan behoren. 
De voor Gent aangekochte CGR-MeV Androm~de neutronenkop zal permanent 
aan één der cyclotron-uitlaatpijpen worden aangesloten. 
Versnelde neutronen nemen meer en meer een aktuele plaats in als terapeutisch 
instrument. De reden hiervoor is te zoeken in hun grotere energieafgave per 
eenheid van penetratie dan voor fotonenstralingen het geval is. Technisch uit
gedrukt: zij bezitten een hogere LET (linear energy tran~fer) dan een vergelijkbare 
fotonenstraling. Het klinisch belang hiervan ligt in het feit dat een « gewone » 

(lees: lage LET) straling op diepe, anoxische tumorzones duidelijk minder 
aktief is. Aangezien bij hogere LET-waarden dit differentieel effekt wegvalt, 
kan verwacht worden dat ook sterk anoxische tumoren een voldoende radio
sensibiliteit zouden vertonen. Klinische studies, vooral in het buitenland maar 
ook met het cyclotron te Louvain-la-Neuve, hebben aangetoond dat dit verwachte 
effekt inderdaad in de praktijk kan worden teruggevonden. Neutronenterapie 
zal derhalve in de toekomst, tenminste voor sommige tumoren, met grote waar
schijnlijkheid een stap vooruit betekenen. 
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LABORATORIUM VOOR NATUURKUNDE 

Prof. Dr. 0. SEGAERT 

Het Laboratorium voor Natuurkunde (groep 11) bestaat sedert 26 september 1972. 
Het Laboratorium groepeert drie erkende universitaire Diensten. Ze behoren res
pektievelijk tot de Fakulteit der Farmaceutische Wetenschappen, de Fakulteit der 
Diergeneeskunde en de Fakulteit der Geneeskunde. 
In deze samenwerkende Diensten werd de leiding toevertrouwd aan Prof. A. 
Lagasse (overleden op 26 maart 1979), gewoon hoogleraar verbonden aan de 
Fakulteit der Farmaceutische Wetenschappen, aan Prof. J. Demuynck, hoogleraar 
verbonden aan de Fakulteit der Diergeneeskunde en aan Prof. 0. Segaert, hoog
leraar verbonden aan de Fakulteit der Geneeskunde. 
De werkzaamheden van het Laboratorium zijn gericht op de praktische opleiding 
van de studenten in de eerste kandidatuur farmaceutische wetenschappen (gemid
deld 144), diergeneeskunde (gemiddeld 235), lichamelijke opvoeding (gemiddeld 
11 0), geneeskunde (gemiddeld 480) en tandheelkunde (gemiddeld 230). Aanslui
tend bij de meer uitgebreide leeropdracht van de betrokken O.P.-leden zijn de 
aktiviteiten van het Laboratorium insgelijks gericht op de praktische opleiding voor 
graduaat en postgraduaat studenten, dit op basis van wetenschappelijk onderzoek. 
Het wetenschappelijk werk van de afdeling verbonden aan de Fakulteit der Farma
ceutische Wetenschappen gebeurde in samenwerking en in het kader van het Inter
fakultair Laboratorium voor Elektronenmikroskopie (Direkteur-diensthoofd Prof. 
A. Lagasse). De opzoekingen, in samenwerking met andere vorsers, bestreken 
diverse gebieden : kristalkunde, metallografie, technische scheikunde, biologie ten 
behoeve van postgraduaat opleiding en van verschillende bedrijven. Verder werd 
aandacht besteed aan het aanpassen van biofysische metoden, het ontwerpen en 
testen van nieuwe technieken en toestellen voor gelchromatografie, papier-, dunne 
film- en polyacrylamide elektroforese, lyofilisatie, isolatie en analyse van biolo
gische polymeren. Voortgezet onderzoek met leden van de Fakulteit der Farma
ceutische Wetenschappen betrof de aggregaten van calciumoleaatsuspensies, de 
morfologie van schimmels en de kontrole van membraanfilters. 
De wetenschappelijke prestaties van de afdeling verbonden aan de Fakulteit der 
Diergeneeskunde bestrijken de nucleaire elektronika, instrumentatie en meettech
nieken. Er werden meetketens ontwikkeld voor de studie van zeer kortlevende 
isomere kerntoestanden (in het milli- en mikrosekonde gebied). Met deze appara
tuur wordt experimenteel kernfysisch onderzoek verricht in samenwerking met het 
Laboratorium voor Kernfysika in het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen. 
Een onderzoek naar de toepassing van gebogen mikrokanaalplaten in ultrasnelle 
fotomultiplicators voor subnanosekonde levensduurmetingen is onlangs (1979) 
afgesloten. Sinds eind 1979 wordt gewerkt aan een opstelling voor lage-aktiviteits
metingen van natuurlijke materialen (kolen, waters, bouwmaterialen, enz.). Hiertoe 
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zijn aangepaste opstellingen met speciale afscherming voor gamma-spektroskopie 
met germanium detectors in ontwikkeling. Ook alfa-metingen met scintillatie
techniek en met silicium-surface-barrier detector worden uitgevoerd. Met dit 
projekt wordt een betere kennis beoogd van de natuurlijke radioaktiviteit die in het 
ons omringende milieu aanwezig is. 
De wetenschappelijke aktiviteiten van de afdeling verbonden aan de Fakulteit der 
Geneeskunde zijn gericht op de verbetering van technieken en de verspreiding van 
kennis op het gebied van de toegepaste stralingsdosimetrie en van de beveiliging 
tegen de gevaren van ionizerende stralingen, in het bijzonder bij medisch gebruik 
van radionukliden en stralinggenererende apparatuur. Tot de studie-onderwerpen 
en realizaties, in samenwerking met andere vorsers, behoren : de ontwikkeling, het 
behoud en de verbetering van primaire ijkstandaards voor stralingsdosimetrie: 
kalorimeter voor hoog-energetisch~ elektronenbundels, vrije luchtionizatiekamer 
voor X- en gammastraling ; de ontwikkeling van een ionometrische metode voor 
X-, gamma- en elektronendosimetrie ; de opbouw van een gedeelte van de speci
fieke installaties voor ijkbestralingen met X- en gammastraling ; aktiviteitsbepaling 
van radionukliden in het milieu, studie van de stralingsbelasting van het individu, 
de bepaling van de maximaal toelaatbare koncentratie van radon in drinkwater ; 
stralingsgevoeligheid van goedaardige en kwaadaardige cellen door tijdsvariatie
analyse van de dosisfraktionatie van ionizerende straling op celkulturen in vitro. 
In het kader van de Dienst verbonden aan de Fakulteit der Geneeskunde is de 
opleiding van postgraduates (ongeveer 50 per jaar) gericht op stralingsbeveiliging 
dosimetrie en gebruik van radioisotopen en ionizerende stralingsbronnen in de 
medische praktijk en in de toegepaste wetenschappen. Voor deze opleiding zijn 
de huidige mogelijkheden van het Laboratorium tot nog toe beperkt tot de teore
tische en praktische opleiding voorzien in de leerprogramma's (1 jaar studie) voor : 
geneesheer-hygiënist ; geneesheer-hygiënist - vakkengroep E : radioprotektie ; 
kerngeneeskunde - partiro : in vitro testen ; kerngeneeskunde voor geneesheer
specialist in de interne geneeskunde ; apoteker-specialist in gebruik van radio
isotopen in de medische analyse ; nucleair ingenieur. 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

GANDA - CONGO MEDISCH 1956-1966 

Prof. Dr. P.G. JANSSENS 

In de loop der vijftiger jaren nam de belangstelling van de Rijksuniversiteit Gent 
voor de Kongo-problematiek een konkreter vorm aan. Tijdens het rektoraat van 
Prof. J. Gillis dienen in 1955 twee initiatieven vermeld te worden. Onder het 
voorzitterschap van Prof. V. Van Straelen onderzocht een werkgroep de mogelijk
heid om ook onze Universiteit een aandeel te zien nemen in het ontwikkelingswerk 
in onze overzeese gebieden. De groep stelde daartoe voor een permanent organisme 
op te richten onder de benaming « Ganda-Congo ». 

Dekaan J.J. Bouckaert besloot van zijn kant de mogelijkheid te onderzoeken om, 
zoals de overige Belgische Fakulteiten van Geneeskunde, aan studenten en 
wetenschappelijk personeel stage- en vervolmakingsmogelijkheden in de intensieve 
overzeese praktijk aan te bieden, en dit onder supervisie van professoren van onze 
Fakulteit. Deze zouden tijdens hun verblijf in de tropen ons eigen personeel, 
alsook onze oud-studenten en andere geïnteresseerde artsen op de hoogte stellen 
van de meest recente aanwinsten op het gebied van hun specialiteit. Een dergelijk 
initiatief zou de uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek naar Centraal
Afrika verzekeren. De grondige studie van de overzeese gezondheidsproblemen 
zou mogelijk kunnen leiden tot alternatieve beter geschikte oplossingen en in ieder 
geval tot de uitstraling van onze Alma Mater in Kongo. 
De Raad van Beheer, die alle wetenschappelijke aktiviteiten interdisciplinair 
wenste te zien ondernemen, besloot derhalve in 1956 tot de stichting van Ganda
Congo over te gaan. Deze instelling van openbaar nut, met zetel te Leopoldstad 
en administratieve zetel in de Voldersstraat 9, werd opgericht bij akte voor 
Meester J.E. Tytgat, notaris te Gent, op 23 mei 1956. Het beheer werd toe
vertrouwd aan 10 beheerders, aantal dat later tot 18 w.erd uitgebreid. Als eerste 
bijdrage voor het samenstellen van het vermogen van deze nieuw opgerichte 
instelling werd door het Eigen Vermogen van de R.U.G. een som van BF 500.000 
toegekend. Zoals juridisch vereist, werd de stichting van Ganda-Congo bevestigd 
door een K.B. op 15 september 1956. 
Het is moeilijk zich een idee te vormen van het groot aantal stappen die dekaan 
J.J. Bouckaert heeft moeten ondernemen om een geschikte oplossing te vinden 
betreffende de vestiging van een ziekenhuis met akademische standing en daaren
boven begiftigd met een realistische grondslag voor de financiering der medische 
en wetenschappelijke aktiviteiten en diensten. 
De prospektie naar mogelijke financieringsbronnen ori~nteerde zich vrij vlug naar 
het Fonds voor Inlands Welzijn (F.I.W.) en bepaalde noodzakelijkerwijze de keuze 
van de aktiviteitszone. Het F.I.W. had nl. een politiek vastgelegd waarbij zijn tus-
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senkomsten uitsluitend werden bestemd voor welbepaalde landelijke probleemzones, 
voor dewelke intensieve multidisciplinaire ontwikkelingsprogramma's werden uit
gewerkt. Aldus werd een weinig renderende bestrooiing met allerlei miniprojekten, 
die wel tot de gewoonten behoorde, uitgeschakeld. 
Tussen de F.I.W.-ontwikkelingsprogramma's die nog behoefte hadden aan een 
medico-sociaal luik, bood het gebied Mahagi-Djugu de gunstigste vooruitzichten. 
Binnen deze streek leek Nyarembe, gelegen in het gewest Mahagi, het best te 
beantwoorden aan de wensen van het F.I.W. en van onze Fakulteit. 
Dit Alurland is zeer dicht bevolkt, nagenoeg en soms meer dan 50 inwoners/ km2 • 

Het is gelegen in de noordoostelijke uithoek tussen het Albertmeer en Oeganda. 
Het omvat 3 klimato-epidemiologische sektoren. De eerste is een verlengstuk van 
de Oegandese West-Nijl-vlakte langsheen de oevers van het Albertmeer ter 
hoogte van de haven van Mahagi en het plein rond de delta van de Kakoi, 
een bergrivier. Een hoogte van 600 m verzekert een tropisch vochtig klimaat. 
De tweede wordt gevormd door de schiervlakte van Mokambo, gelegen tussen 
900 en 1.100 m, en kent een warm en droog klimaat. Ten slotte is er de hoogvlakte, 
wisselend tussen 1.300 en 2.000 m, met een aangenaam en droog klimaat, doch 
met soms koude nachten. 
De sektor Nyarembe ligt halfweg tussen Mahagi en zijn haven. In een straal 
van 25 km rond dit centrum wonen 60.000 personen. Naast een minderheid van 
Walendu-landbouwers, van Sudanese oorsprong, zijn het vnl. Alur, veehouders 
van Nilotische herkomst. Deze rundveefokkers verwaarlozen echter geenszins 
landbouw, zowel voor de traditionele bestaansekonomie als voor meer moderne 
agrarische geldekonomie en export (o.m. katoen, koffie). De meerderheid behoort 
tot de Anghal-volksgroep. 
De gezondheidsvoorzieningen voor deze bevolking beperkten zich tot een klein, 
verouderd missiehospitaal, een moederhuis en 8 rurale dispensaria, waaronder 
één met een bevallingsafdeling. Het geheel stond onder leiding van Dr. R. Ampe. 
Een tamelijk goed onderhouden en uitgebreid wegennet hielp voor een regelmatige 
bediening. 
De patologie van deze streek is zeer gevarieerd. Benevens de alomtegenwoordige 
ziekten, zoals mazelen, kinkhoest, long- en darmziekten, allerlei wormziekten, 
meningitiden, poliomyelitis, virale hepatitis, enz., dienen vooral enkele specifieke 
endemische problemen vermeld te worden. Darmschistosomiasis komt frekwent 
voor in de kustvlakte en naburige uitlopers van het bergland. Malaria is zeer 
verspreid en uiterst agressief voor de bewoners van het hooggebergte. Dit gebied is 
gelegen in de Ituri-pesthaard. Taeniasis is een enorm probleem voor mens en rund. 
Lepra is geen zeldzaamheid. Slaapziekte, een uitloper van de Oegandese haard in 
het Mokambo-gebied, is uitgeroeid. 
Een overeenkomst kon worden bereikt voor de bouw van een ziekenhuis van 
360 bedden, waaronder 40 voor teringlijders, en van een moederhuis van 
80 bedden. Hiervoor werd een budget voorzien van BF 44 miljoen te verdelen 
over een periode van 5 jaar. Dit geneeskundig complex zou worden bediend 
door 4 dokters-specialisten en een dokter belast met het toezicht op gezondheids-
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centra. F.I.W. was ook bereid de recurrerende onkosten op zich te nemen gedu
rende de eerste dr.ie jaren van de tenuitvoerbrenging. 
Anderzijds zou de Kolonie het bouwen van de school voor verpleegsters en van 
de huizen voor de dokters voor haar rekening nemen. Op het budget werd daartoe 
een som van BF 12 miljoen ingeschreven. Vele details werden echter in de 
schaduw gelaten. Ook stapelden de moeilijkheden zich vlug op bij de preci
zering van de praktische regelingen. Behalve de klassieke administratieve be
zwaren t.o.v. detailpunten, de onverwachte weigeringen die ten slotte berustten 
op vergissingen in interpretaties en het steeds opnieuw opleggen van wijzigingen, 
domineerde een klimaat van onzekerheid en zelfs van wantrouwen. Aldus ging 
niet alleen veel tijd verloren, maar stelde het tussentijds snel stijgen der prijzen 
(het materiaal met 15 % en de salarissen met 25 %) Ganda-Congo voor steeds 
nieuwe problemen. Op het ogenblik van de toewijzing der werken bedroeg 
de laagste aanbieding BF 66 miljoen : een komplement van ettelijke miljoenen 
diende dringend gezocht. Het werd ten slotte gevonden. 
Prof. J.J. Bouckaert, direkteur van de medische afdeling Ganda-Congo, had op 
zich genomen om in januari 1956 het weerhouden gebied grondig te gaan ver
kennen. Dit bezoek, dat hij met architekt Prof. Ir.-Arch. J .L. Cnops zou onder
nemen, had tot hoofddoel de vestigingsplaats voor het ziekenhuis, de verpleegsters
school en de woningen vast te leggen in overleg met de bevoegde overheidsperso
nen, o.m. de inlandse stamhoofden, volgens het gewoonterecht de meesters van 
alle niet-verdeelde gronden. 
Een zorgwekkende bakteriële meningitis verhinderde hem de geplande informatie
reis te ondernemen. Dank zij een gelukkige evolutie werd het slechts een uitstel. 
Reeds in november van hetzelfde jaar werd deze moeilijke opdracht volbracht. 
De keuze van de ligging te Ambaki was uiterst geslaagd. Een hoogte van 1.350 m 
verzekert een gemiddelde temperatuur van 21 o C. Het terrein ligt in de buurt 
van twee rivieren: de Obott, die voor de watervoorziening van het gehele 
complex zou kunnen instaan, en de Ori, zeer geschikt voor het bouwen van een 
kleine hydra-elektrische centrale. 
De plannen werden stijlvol opgemaakt door Prof. Ir.-Arch. J.L. Cnops. Hij wendde 
zijn architektonische deskundigheid en estetika, gepaard aan zijn ervaring op 
het gebied van het bouwen van tropische ziekenhuizen, op de meest gelukkige 
wijze aan. Het ontworpen complex van gebouwen was niet enkel origineel voor 
Kongo, maar pastte bovendien volkomen bij de specifieke noden voor de medische 
verzorging en bij het heuvelachtige terrein. 
Het oprichten van gebouwen, gefinancierd door het F.I.W., moest bindend 
gebeuren op gronden van het inlandsdomein. Na onderhandeling met het be
trokken Anghal-onderstamhoofd, ontving Ganda-Congo op 27 oktober 1958 
een verzoek van de heer Mustafa Uchama om een ziekenhuis op te richten op 
zijn domein mits een afstandstermijn van 20 jaren. Het Vikariaat van het 
Albertmeer deed afstand van de nabijgelegen onontbeerlijke komplementaire 
oppervlakte. Deze ernstige onderhandelingen hebben nochtans bij de vertegen
woordigers ter plaatse niet de bewustwording medegebracht van het fundamentele 
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belang dat iedere Alur-eenheid gewoonterechtelijk eeuwigdurend beschikt over 
een eigen wel begrensd grondgebied, zodat de overeenkomst slechts kon gaan 
over vakante gronden. 
Een onbedachtzaam verschuiven van het emplacement der artsenwoningen 
ten einde hen grotere percelen te verschaffen ~ zette verrassend en onverhoeds veel 
kwaad bloed bij de bevolking. Deze ogenschijnlijk on~chuldige verwisseling be
tekende het inpalmen van de begraafplaats van notabelen, gronden waarover 
de inlandse gemeenschap onbetwistbare .eigendomsrechten bezat. Ook wanneer het 
verzet tegen deze onteigening ten slotte schijnbaar was bijgelegd, zal deze wrevel 
bij het naderen der onafhankelijkheid een voorwendsel of aanleiding worden voor 
een vijandige houding. 
Ondertussen was Dr. M. Lambrecht CI>romotie 1958) naar Ambaki vertrokken 
op 27 deernher 1958. Naast zijn opdracht als arts voor de Nyarembe-sektor, 
was hij ook aangesteld als wettelijke vertegenwoordiger van Ganda-Congo. Zijn 
echtgenote had aanvaard de verantwoordelijkheid op zic.h te nemen van het 
inrichten van het basislaboratorium. 
Het ware onmogelijk zich een beter geschikt echtpaar voor te stellen. Uiterst 
dynamisch en sterk gemotiveerd, aanvaardden zij met een bereidwillige zelf
verloochening een Spartaanse levenswijze en een uiterst primitieve werkkring. 
Hun enig oogmerk was het welslagen van de Ganda-Congo onderneming. 
Het bouwvallig hospitaaltje onderging de onontbeerlijke herstellings- en onder
houdswerken en werd voorzien van een minimum aan uitrusting. In een paar 
bouwvallige huizen werden de administratie, de apoteek, het laboratorium en 
de « operatiekamer» ondergebracht. 
In het verslag van een inspektiereis van Dr. P. Lejeune voor Foreami/Oreami, 
bedoeld om de Ambaki-sektor te integreren in een geheel van medica-sociale 
voorzieningen, kan men lezen : « Etant donné les conditions très « austères » dans 
lesquelles Ie Dr. Lambrecht travaille actuellement, avec malgré tout beaucoup 
de dynamisme, je m'en voudrais de ne pas fournir aux Maternités et Consultations 
de nourrissons de sa zöne toute l'aide possible... certain que tout cela sera 
utilisé a vee Ie maximum d'efficience et de rendement» ... Welverdiende hulde. 
Het personeel bestond uit twee medische assistenten, twee verplegers, veertien 
hulpverplegers, zes hulpvroedvrouwen en dertig ongeschoolde arbeiders. In 
april 1960 werd de gezondheidsbeambte Firmin Puylaert aangeworven voor het 
verzekeren van de buitendiensten. 
De Ganda-Congo ploeg kon, dank zij een gelukkig toeval, worden versterkt 
met Ir. 0. De Windt (A.I.G.) op het ogenblik dat een aanvang werd gemaakt 
met de bouwwerken. Hij zou het onontbeerlijk dagelijks toezicht op de werf 
verzekeren. Hij trad in dienst op 1 maart 1960 en zal ter plaatse blijven tot 
31 juli 1960. 
Uitgerekend op het ogenblik dat de Ganda-Congo verantwoordelijken met een 
zucht van voldoening een punt konden zetten achter jarenlange moeilijke 
onderhandelingen en netelige voorbereidingen, en dat het Arobaki-projekt een 
vaste vorm kreeg werd de toestand in het gewest Mahagi, zoals in de gehele 
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Oost-Provincie, uiterst verward. Dit was het gevolg van een plotse administratieve 
leemte. De administratie nam een volledig afwachtende en teruggetrokken houding 
aan, die iedere vorm van bandelend optreden, ook de meest voor de hand liggende, 
uitsloot. Aangewakkerd door dit verrassend vacuüm nam de bevolking vlug een 
vijandige houding aan, waartoe zij werd aangezet door onverantwoordelijke 
politieke opruiers. Onbewoonde huizen werden leeggeplunderd, enz. Het werd 
een erg zenuwslopende toestand voor het personeel ter plaatse, dat zowel 
zijn koelbloedigheid behield als de dringend nodige maatregelen trof. 
Dr. M. Lambrecht besloot ter plaatse te blijven omwille van het beveiligen van het 
projekt, alhoewel hij een beroep had kunnen doen op een verlofperiode. Slechts 
wanneer de toestand onhoudbaar was geworden, zullen Dr. M. Lambrecht en 
Ir. 0. De Windt de naburige Oegandese grens overschrijden. Zij volgden de 
gebeurtenissen aldus van op korte afstand. Einde juli werden zij teruggeroepen. 
Het aannemersbedrijf legde de bouwwerken stil. Benevens uitgebreide terrasserings
werken, waren reeds een stel betonpalen opgetrokken. Zij zullen de jaren 
trotseren en voor de tot rust teruggekomen bevolking het symbool worden van een 
nooit versagende hoop op een terugkeer van Ganda-Congo en van zijn zo be
lovende gezondheidszorg. 
In februari 1961 zal de heer J. Manzikala, Ondervoorzitter van het Provinciaal 
Gouvernement, aan het aannemers!Jedrijf te kennen geven dat de werken te 
Ambaki voor een « onbepaalde » duur worden opgeschort. Ondertussen waren 
reeds BF 19 miljoen van het zo moeilijk bekomen budget vervallen. 
De medische dienst bleef echter laag bij de grond verzekerd door de medische 
assistent Fr. Lyagabo en het personeel werd verder betaald. 
Te Gent werd onverdroten gezocht naar wisselqplossingen, o.m. steunend op 
een internationalizering. Dr. Peltzer, Oberarzt verbonden aan het Hamburgse 
Tropeninstituut, werd bereid gevonden naar Ambaki te vertrekken, doch de 
ongunstige evolutie in Kongo belette zijn afreis. In 1961 werd een poging 
ondernomen om Dr. J. Abelaas met de heer E. Van der Straeten naar Ambaki te 
sturen, doch het bleef bij het ontwerp. 
In 1962 was er een belovend kontakt met een W.G.O.-arts van Egyptische 
nationaliteit, Dr. Samir Moubayed, die zich terdege inspande om de diensten 
terug op gang te krijgen, doch na enkele maanden ontgoocheld de streek verliet. 
Er werd nog onderhandeld met twee Spaanse artsen, Dr. Fr. Cardona en 
Dr. M. Chirivella, die ten slotte naar Kongo vertrokken, doch bij hun aankomst 
in Kivu werden geassigneerd. Een laatste en vergeefse poging was de plechtige 
oproep naar kandidaten bij de proklamatie van de artsenpromotie 1962. 
Ondertussen had ook het Kongolese personeel de moed verloren. Fr. Lyagabo 
schreef naar Gent : «Wij leven hier volledig afgesloten van alles, als het ware 
in een donkere kamer». Zoals toenmaals was overeengekomen, werden François 
Lyagabo en Honoré Conga naar Gent getransfereerd ten einde ze tot dokter 
op te leiden. Fr. Lyagabo promoveerde, doch Conga beëindigde zijn medische 
carrière als eerstejaars student in het Sanatorium van Eupen. 
Dr. Fr. Lyagabo zal zijn beroep uitoefenen op voortreffelijke wijze, eerst te 
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Bunia, met toezicht op Ambaki, nadien te Buta en later te Kisangani. Hij is één 
der meest bekwame Zaïrese artsen geworden. 
Behalve deze opleiding tot arts, zal bet patrimonium, samengesteld dank zij 
bijdragen van de Bambali Cultuur Mij, de Generale Bank, de C.C.I., de U.M.H.K., 
de B.C.K., de Kredietbank en vooral de jaarlijkse stortingen van de Koloniale/ 
Nationale Loterij, de vestiging van het projekt Gent-Butare aanzienlijk steunen. 

Al bij al een grote inspanning, een stimulerende periode, een mooie droom en 
een goede aanloop voor latere koöperatie aan de gezondheidszorg in ontwikkelings
landen. 
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PROJEKT GENT-BUTARE 1966-1980 

Prof. Dr. A. DE SCHAEPDRYVER (1) en Dr. G. GATERA (2) 

Op 9 mei 1963, minder dan een jaar na het ontstaan van de onafhankelijke 
République Rwandai~e (1 juli 1962), werd een konventie getekend tussen de 
Rwandese Regering en de Paters Dominikanen van de Province Saint-Dominique 
in Canada met het oog op de organizatie van het hoger onderwijs in Rwanda. 
De Université Nationale du Rwanda of U.N.R. vestigde zich te Butare, het 
voormalige Astrida, in het zuiden van het land. Zij nam haar intrek in een 
ruim pensionaat op een heuvel in de onmiddellijke nabijheid van twee andere 
heuvels, waarop zich respektievelijk de Groupe Scalaire van de Broeders van 
Liefde, die in het begin van deze eeuw de eerste sc.holen van het land hadden 
gesticht, en het Institut National de Recherches Scientifiques of I.N.R.S. (voort
zetting van het voormalige Institut de Recherches Scientifiques en Afrique Centrale 
of I.R.S.A.C.) bevinden. 
De U.N.R. telde aanvankelijk 3 fakulteiten: de Fakulteit voor Sociale Weten
schappen, de Fakulteit der Genee~kunde en de toenmalige Hogere Normaalschool, 
die in 1964 aanleiding zou geven tot de Fakulteit der Letteren en de Fakulteit 
der Wetenschappen. Zij opende voor het eerst haar deuren op 3 november 1963. 
Het aantal studenten en professoren bedroeg toen respektievelijk 51 en 16. 
Op 12 mei 1964 werd een wet uitgevaardigd die de stichting en inrichting van 
de U.N.R. off,içieel maakte. 
Dank zij de steun van de Canadese Regering, waardoor o.a. een ruim bouw
programma- dat nu pas zijn voltooiing nadert- kon worden aangevat, zouden 
de 5 bovengenoemde fakulteiten, met uitzondering van de Fakulteit der Genees
kunde, snel tot ontwikkeling komen. Dat de Fakulteit der Geneeskunde niet 
van de grond kwam houdt met verschillende faktoren verband, waaronder vnl. 
het gebrek aan ervaring van de inrichtende machten met de complexe problemen 
eigen aan een medische fakulteit, het ontbreken van professoren met bevoegdheid 
op het gebied van de tropische geneeskunde, de aanzienlijke financiële implicaties 
voortvloeiend uit het instaan voor een zeer gediversifieerd onderwijs, waarvan 
het budget bovendien in ruime mate door ziekenzorguitgaven wordt opgeslorpt... 
Deze moeilijkheden en de grote nood ' aan geneesheren - het land telde toen 
3 in het buitenland gevormde artsen -brachten met zich mee dat de R.U. Gent 
aangezocht werd om de wetenschappelijke, technische en financiële gestie van de 
Fakulteit der Geneeskunde van de U.N.R. te verzekeren. De toenmalige Rektor 
van de R.U.G., Prof. J.J. Bouckaert, die reeds voordien in het projekt Ganda-

C) Dekaan, Fakulteit der Geneeskunde Rijksuniversiteit te Gent en Coördinator van het 
Projekt « Faculté de Médecine de 1 U.N.R. ». 

C) Gewezen Vice-Dekaan, Faculté de Médecine, Université Nationale du Rwanda. 
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Congo blijk had gegeven van interesse en inzet voor overzeese initiatieven, ging 
op dit verzoek in en belastte Prof. K. Vuylsteek met de opdracht voor twee 
promoties Rwandese « assistants médicaux », die zopas een kandidatuurs
bijscholing aan de Fakulteit der Wetenschappen van de U.N.R. hadden doorlopen, 
het doctoraatsonderwijs ter plaatse te organizeren. Prof. K. Vuylsteek volbracht 
op perlekte wijze de hem toevertrouwde taak: hij verkende zeer grondig het 
terrein, legde de nodige kontakten met de lokale autorite:ten, ontwierp een 
passend curriculum, motiveerde te Gent kollega's om te Butare blok-kursussen 
te gaan doceren, alsook recent afgestudeerde specialisten die aldaar de eerste 
ploeg van permanente koöperanten zouden vormen, en verzekerde vervolgens 
vanuit België de administratieve koördinatie van het hele gebeuren. 
Hierdoor kon reeds op 21 oktober 1966 een samenwerkingsakkoord ondertekend 
worden tussen de U.N.R. en de R.U.G., vervolgens op 13 december 1966 
een konventie tussen België en Rwanda en ten slotte op 19 september 1967 
een kontrakt tussen de Belgische Regering en de R.U.G. Volgens de termen 
van deze overeenkomsten zou de Fakulteit der Geneeskunde van de R.U.G. 
het wetenschappelijk, technisch en financieel beheer van de Faculté de Médecine 
de l'U.N.R. op zich nemen en werd aan deze laatste een dubbel statuut toegewezen: 
enerzijds zoals voor de U.N.R. bepaald door de wet van 12 mei 1964, en 
anderzijds zoals bepaald door de Belgisch-Rwandese konventie. 
Zo dit speciaal statuut meer arm~lag gaf bij het inrichten van het medisch 
curriculum en een soepeler funktioneren van de Fakulteit toeliet, was het voor 
de Fakulteit niet al goud wat blonk, o.a. omdat zij van twee voogdijministeries 
afhankelijk was, met name van het Ministère de l'Education als onderwijs
instelling en deel van de U.N.R., en van het Ministère de la Santé als verpleeg
instelling. Hierin kwam in 197 8 verandering ten goede, toen de volledige 
Faculté de Médecine, inclusief het Höpital Universitaire, het Centre Universitaire 
de Santé Publique en de Laboratoires Universitaires, onder het Ministère de 
l'Education geressorteerd werd. De voornaamste hinderpaal, die nog heden ten 
dage de volledige administratieve integratie van de Faculté de Médecine in 
de U.N.R. in de weg blijkt te staan, is gelegen in een ven:chil in het statuut 
van het administratief en technisch personeel van de U.N.R. dat wekelijks door 
deze laatste te Butare zelf bezoldigd wordt, en het overigens financieel minder 
gunstige statuut van het administratief, technisch en verplegend per~oneel van 
de Faculté de Médecine, dat vanuit de hoofdstad door het Ministère de la 
Fonction Publique bezoldigd wordt. 
De konventie van 1966 stelde de volgende duidelijke objektieven: (1) het 
organizeren van de goede funktionering van het volledige medische complex 
van de U.N.R., d.w.z. de Faculté de Médecine, het Höpital Universitaire, de 
Laboratoires Universitaires en het Centre Universitaire de Santé Publique ; (2) het 
verzekeren van de teoretische en praktische vorming van de toekomstige genees
heren ; (3) het voorbereiden van Rwandese kandidaten op onderwijs- en beheers
funkties in de Fakulteit en bovengenoemde daaraan gehechte inrichtingen. 
De eerste twee reeksen doctorandi waren sterk gemotiveerd. Het waren mannen 
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van 30 à 40 jaar die als assistants médicaux reeds heel wat praktische ervaring 
hadden opgedaan en die in het voor hen ingerichte curriculum de kans van 
hun leven zagen. Ook de inzet van de Gentse groep, zowel visiting-docenten als 
permanente koöperanten, was entoesiast. Door hun deelneming aan het projekt 
ervoeren ze de in het Westen steeds zeldzamer wordende voldoening dat wat ze 
hîer in het hart van Afrika voor één der minst bevoordeligde landen ter wereld 
deden, zo goed als zeker door geen ander zou gedaan worden. 
Een en ander maakte dat de doelstellingen van de eerste konventie bereikt werden. 
De Faculté de Médecine de l'U.N.R. werd echt operationeel in ieder van haar 
geledingen: onderwijs, ziekenzorg, laboratoriumwerk, preventieve geneeskunde. 
In 1968 en 1969 promoveerden achtereenvolgens 9 en 6 gewezen assistants 
médicaux tot doctor in de geneeskunde en werden telkens 4 van de twee groepen 
van gepromoveerden tot assistent bij de Fakulteit aangesteld met de bedoeling 
ze voor te bereiden op onderwijsfunkties in de gebieden der chirurgie, histo
patologie, O.R.L. en preventieve geneeskunde, voor de eerste groep, en in deze 
der inwendige geneeskunde, pediatrie, gynekologie-obestetrica en oftalmologie, voor 
de tweede groep. 
De in dit verband gedane inspanningen zouden voor een deel worden tegen
gewerkt door de aanstelling van de oto-rhino-laryngoloog, Dr. V. Ntabomvura, 
vooreerst tot direkteur-geneesheer van het Hópital Universitaire, vervolgens tot 
Ministre des Affaires Sociales et du Mouvement Coopératif, deze van de preven
tieve geneesheer, Dr. A. Habimana, tot Sekretaris-Generaal op het Ministère 
de la Santé en deze van de internist, Dr. J. Kayihigi, tot direkteur-geneesheer van 
het Centre Hospitalier te Kigali. Hoewel men zich op het eerste gezicht aan 
deze stand van zaken kan ergeren, dient toch begrip opgebrac.ht voor de 
ontzettend zware opgave waarvoor een jonge natie, met een nijpend tekort 
aan bekwame krachten, zich geplaatst ziet. Zij kan dan ook vaak moeilijk anders 
dan op de beste van haar zonen beroep doen, al weze het dan dat deze soms 
aanvankelijk voor een andere taak bestemd waren. Men kan zich ook troosten 
met de gedachte dat een medische vorming, die in zeer sterke mate gericht is 
op het oplossen, via analyse en syntese, van problemen met een vaak sterke 
etische inslag, al bij al een betrouwbare basis uitmaakt voor het waarnemen van 
verantwoordelijke funkties. 
In tegenstelling tot de eerste, kende de tweede, in 1969 voor de duur van 5 jaar, 
ondertekende konventie, minder duidelijk omschreven objektieven: het aantal 
te vormen R wandese studenten in de geneeskunde lag niet vast, evenmin als het 
aantal door België ter beschikking te stellen docenten. Ook bleek het opleiden 
van R wandese kandidatuursstudenten in België een minder gelukkige ervaring. 
Afgezien van de verschillen in taal- en leefgewoonten waarmee ze te kampen 
kregen, zouden deze jonge mensen zich hetzij moeilijk aanpassen, hetzij ~oedig 
van hun eigen volk vervreemden. Dit alles en tevens de goed bedoelde doch 
wellicht overhaastige poging tot Rwandizering van de verantwoordelijke onder
wijs- en kliniekposten te Butare leidde tot het kontesteren van de wijze van 
opleiden der R wandese studenten in de geneeskunde. 
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De derde konventie, in 1974 aangegaan voor een periode van 4 jaar, bracht 
een kentering ten goede, vnl. door het uitstippelen van de drie volgende doel
punten: (a) het verzekeren van de teoretische en praktische opleiding van 15 tot 
20 algemene practici per jaar, via een onderwijscyclus van 6 jaar met een 
programma dat stoelt op de konklusies van het Gisenyi-colloquium van 1973 
en op het Vijfjarenplan van de Rwandese Regering voor de periode 1977-1981. 
Deze konklusies bepaalden dat de fundamentele politiek op het terrein van de 
volksgezondheid dient te steunen op een medische inzet gericht op de eerste 
lijns-basisgezondheidszorgen, die o.a. de preventieve en elementaire zorgen aan
brengt aan groepen met hoog risiko, d.w.z. kinderen, zwangere vrouwen, sommige 
werknemers ... Dit onderwijsprogramma werd door de Fakulteiten der Geneeskunde 
van de U.N.R. en van de R.U.G. voorgesteld en werd zowel door het Ministerie 
van Volksgezondheid als door het Ministerie van Nationale Opvoeding te 
Kigali goedgekeurd ; (b) bij de Rwandizering van fakulteitsposten dienden de 
kandidaten hiervoor door de Fakulteitsraad te worden voorgesteld en eveneens 
door beide bovengenoemde Ministeries te worden aanvaard ; (c) het ter-beschik
king-stellen vanuit België van een aantal specializatiebeurzen, bestemd voor de bij
en nascholing van de eerste groep Rwandese specialisten die hun postgraduaat
vorming in versneld tempo en in niet steeds optimale voorwaarden hadden moeten 
verwerven, en van een aantal assistentschapsbeurzen, bestemd voor volledige 
postgraduaatopleiding in pre-klinische en klinische disciplines in België. 
Er kan gesteld worden dat de objektieven van de derde konventie in belangrijke 
mate werden bereikt. De opleiding van het vooropgestelde aantal studenten werd 
verzekerd, al weze het dan dat nog onvoldoende aandacht besteed werd aan de 
preventieve geneeskunde. Van het echt Rwandizeren van verantwoordelijke 
posten kon vooralsnog niet veel werk worden gemaakt, wat gezien het gebrek 
aan grondig gevormde specialisten niet zo verwonderlijk was. Er werden 
specializatiebeurzen in de chirurgie, anatomo-patologie en oftalmologie toegekend 
en 12 assistentschapsbeurzen stelden een overeenstemmend aantal goed geselek
teerde bursalen in de gelegenheid in de beste voorwaarden in België een 
postgraduaatopleiding te verwerven in de anatomie-embryologie, fysiologie, bio
chemie, anatomo-patologie, anestesiologie, pediatrie, chirurgie, gynekologie
verloskunde, preventieve geneeskunde, mikrobiologie, oftalmologie en dermatologie. 
Dat het programma van de assistent-bursalen voor de ontwikkeling van de 
Rwandese Geneeskunde in het algemeen en deze van de Faculté de Médecine 
van de U.N.R. in het bijzonder van het allergrootste belang zal geweest zijn, 
zal pas ten volle blijken vanaf 1981 wanneer deze bursalen, na het in België 
verwerven van postgraduaatopleiding en -training, de door hen opgedane kennis 
en ervaring te Butare ten dienste van hun Universiteit en van hun land zullen 
stellen. 
Het feit dat het einde van de derde konventie ietwat vertroebeld werd door een 
te grote administratieve rompslomp van Belgische zijde, waardoor èn de uitkering 
van de toegezegde kredieten èn de levering van het onontbeerlijke materiaal 
al te lang op zich lieten wachten, wat de funktionering en het rendement van het 
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Het Centre Universitaire de Santé Publique van de Faculté de Médecirze te Butare. 

Het Hopital Universitaire te Butare. 
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projekt in het gedrang bracht, had tot gevolg dat de besprekingen die hadden 
moeten leiden tot het in 1978 aangaan van een vierde konventie in weinig 
gunstige voorwaarden en op een eerder verwarde wijze verliepen en gewoonweg 
tot geen konventie leidden. Als noodoplossing werd de derde konventie dan met 
één jaar verlengd, wat moest toelaten tot een re-evaluatie van het hele projekt 
over te gaan. 
De re-evaluatie werd op grondige wijze doorgevoerd. In de loop van het 
akademiejaar 1978-79 kreeg de Faculté de Médecine de l'U. .R. niet minder 
dan drie evaluatiezendingen te gast, met als bekroning, in oktober 1979, het 
bezoek van Prof. M. Eyskens, Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Als 
lokaal lichtpunt in dit overgangsjaar dient vermeld te worden dat aan het Centre 
Universitaire de Santé Publique een 6-tal perifere antennes in de Prefektuur van 
Butare werden gehecht, waar de laatstejaars stagiairs voortaan één maand stage 
zouden doorbrengen, waardoor het belang van de preventieve geneeskunde in het 
medische curriculum daadwerkelijk werd benadrukt. 
Mede dank zij het voorbereidend werk van bovengenoemde evaluatiezendingen 
kon een Gemengde Belgisch-Rwandese Technische Kommissie in oktober
november 1979 overgaan tot het opstellen van een duidelijk georiënteerde akkoord
tekst van verdere ontwikkelingssamenwerking, die tevens zo naar inhoud als naar 
vorm de objektieven van de vierde konventie, slaand op de periode 1979-1983, 
in detail weergaf. 
Wat het medisch onderwijs betreft, dient een kandidaat die zich bij de Faculté 
de Médecine van de U.N.R. wenst te laten inschrijven, voortaan drager te zijn 
van een diploma van middelbaar onderwijs, gehomologeerd door het Ministerie 
van Nationale Opvoeding, of van een diploma dat door de toelatingskommissie 
van de U.N.R. als gelijkwaardig wordt aangezien. 
Het medische curriculum omvat vanaf 1981 (a) een pre-medisch oriëntatiejaar, 
verzorgd door de Fakulteit der Wetenschappen van de U.N.R. - om tot de 
volgende faze te worden toegelaten zal de kandidaat niet alleen moeten slagen in 
de eksamens van dit pre-medisch jaar, maar zich ook dienen te cnderwerpen aan 
een motiverings- en geschiktheidsinterview dat door een universitaire kommissie 
wordt afgenomen- (b) een eerste cyclus van fundamentele pre-klinische vorming, 
twee jaar omvattend en bekrachtigd door de toekenning van het universitaire 
diploma van « baccalauréat en biologie humaine », (c) een tweede cyclus van 
klinische vorming, drie jaar omvattend, en (d) een stagejaar, bekrachtigd door de 
toekenning van het einddiploma van doctor in de Geneeskunde. De huidige 3 ge
drongen doctoraatsjaren van 4 trimesters ieder worden aldus gebracht op 4 beter 
geventileerde doctoraatsjaren, waarvan de eerste 3 telkens over 3 trimesters 
lopen en het laatste jaar volledig aan praktische stage is gewijd. Het is de bedoeling 
deze laatste niet tot het Höpital Universitaire van Butare te beperken, doch 
deze uit te breiden tot prefektuur- en andere geaffilieerde hospitalen in Rwanda, 
waarvan de prospektie qua opleidingsgeschiktheid in de loop van het akademiejaar 
1980-1981 zal uitgevoerd worden. Het nieuwe curriculum moet het ook 
mogelijk maken de duur van de stage «preventieve geneeskunde», waarbij 
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meerdere dispensaria, nutritionele en andere medisch-sociale centra van het 
land zullen betrokken worden, van 1 op 3 maand te brengen. 
Dat men het in de vierde konventie eindelijk ernstig meent met de preventieve 
geneeskunde moge blijken uit het feit dat deze sektor voor het eerst een eigen 
budget toebedeeld krijgt, dat 2 van de 8 voorziene permanente koöperanten-posten 
aan Santé Publique-experts worden toegewezen en dat het Centre Universitaire 
de Santé Publique wordt overgebracht naar de campus van het Höpital Univer
sitaire, wat een veel betere integratie en taakverdeling van de preventieve en 
kuratieve aktiviteitssferen binnen de Fakulteit zal mogelijk maken. Ook en vooral 
zullen de « in the field »-aktiviteiten van het Centre Universitaire de Santé Publi
que vanaf 1981 meer armslag krijgen, o.m. door de schenking, vanwege de Rotary 
Club van België, dank zij het initiatief van Gouverneur F. Schrijvers en Dr. A. De 
Wulf, Voorzitter van de Rotary Club Dendermonde, van een « unit on wheels », 

welke voor didaktische opdrachten en voor vaccinatie-zendingen zal worden ingezet. 
Deze schikkingen reflekteren expliciete prioriteiten die voortvloeien uit een 
gezondheidspolitiek die resoluut is afgestemd op de echte noden van Rwanda 
en waarmede in de opleiding van geneesheren terdege rekening wordt gehouden. 
Zij wettigen dan ook de verwachting dat de toekomstige geneesheren-promoties, 
dank zij het duidelijker aksentueren in de loop hunner opleiding van de preventieve 
aspekten van hun beroepsuitoefening, zich met meer relevante kennis en ervaring 
en niet in het minst met een meer passende geestesinstelling dan tot hiertoe het 
geval was, zullen kunnen verrijken om aldus op meer adekwate wijze nadien een 
geneeskunde, aangepast aan de noden van hun land, te beoefenen. Te dien einde 
zal, in de geest van de vierde konventie, de primaire bedoeling gelegen zijn in 
de vorming van geneesheren, die enerzijds een volledige klinische vorming van 
het niv au « algemeen practicus», met een relatief gespecializeerde opleiding in 
preventieve en sociale geneeskunde, hebben verworven en anderzijds een ge
deeltelijke vorming van het niveau « technische hospitaalprestaties » . Slechts in 
tweede instantie dient voorzien te worden, volgens de noden van het land en van 
het universitair onderwijs, in de specialistische opleiding van een beperkt aantal 
geneesheren bestemd voor het bemannen van prefektuur-hospitalen en van 
universitaire posten van onderwijs en onderzoek. In dezelfde optielijn ligt 
momenteel een projekt ter studie waarbij, in samenwerking met de Broeders 
van Liefde, de vrijkomende gebouwen van het Centre Universitaire de Santé 
Publique zouden omgebouwd worden tot een Centre de Formation en Médecine 
Générale. Dit centrum zou een dubbele funktie vervullen: enerzijds screenings
punt voor patiënten uitmaken, wat zou toelaten het Höpital Universitaire te 
ontlasten van een te omvangrijke algemene praxis-patologie, en anderzijds en 
niet in het minst als vormingsplaats te fungeren, zowel voor de assistants-médicaux 
van Butare als voor de laatstedoctoraats stagiairs. Een bijkomend voordeel, naast 
de zuiver pedagogische medische en verpleegkundige voordelen, zou ongetwijfeld 
gelegen zijn in een meer efficiënte interactie tussen de vorming van deze twee 
geledingen van zorgenverstrekkers. 
Op het gebied van de ziekenzorg is, naast bovengenoemde schikkingen, voorzien 
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in (a) het opfrissen van de afdelingen chirurgie en gynekologie-obstetrie, en (b) de 
bouw van een paviljoen voor de polikliniek en kliniek voor inwendige ziekten, 
ter vervanging van de huidige krotzalen, waardoor een al te lang aanslepende 
beschamende situatie zal worden gesaneerd en zowel de zorgenverstrekking als 
het onderwijs op dit gebied op een menswaardig, resp. aanvaardbaar peil zal 
worden gebracht. Hierdoor wordt vanuit België een zeer gelukkige bouwpolitiek 
ter verbetering van de infrastruktuur van de Fakulteit te Butare doorgetrokken, 
die zich in het verleden reeds gekonkretizeerd heeft in de konstruktie van een 
eenheid van intensieve zorgen, een chirurgisch blok, evenals van de allereerste 
Fakulteitsgebouwen, die drie auditoria, een biblioteek en drie administratieve 
lokalen omvatten. Het zijn precies de laatstgenoemde gebouwen die, zoals reeds 
vermeld, in 1981 door de C.U.S.P. zullen kunnen betrokken worden. Meer recent 
konden ook een pediatrie-paviljoen en, mede dank zij het Damiaanfonds, een 
dermatologie-paviljoen worden opgericht en in gebruik genomen. 
Een probleem dat zich sedert vele jaren blijft stellen is dat van de huisvesting 
van de Rwandese geneesheren die aan de Fakulteit der Geneeskunde en de 
daarmee verbonden instellingen werkzaam zijn. Terwijl voor de assistenten van 
de andere Fakulteiten in het raam van de Canadese ontwikkelingssamenwerking 
voor een passende huisvesting is gezorgd, zijn de voorzieningen voor de genees
heren op dit gebied nihil. In de geest van de vierde konventie is begrip opgebracht 
voor deze discriminerende situatie, die reeds heel wat ergemis en frustraties heeft 
veroorzaakt, door te voorzien in de bouw van een beperkt aantal woningen. 
In de periode van de konventie 1979-1983 zal ook de belangrijke stap voor
waarts gezet worden van het in-gebruik-nemen van de nieuwe Faculté de 
Médecine, die in het raam van de multilaterale akkoorden met Rwanda door 
de E.E.G. werd gefinancierd, zowel qua bouw als qua inrichting. Dit nieuwe en 
ruime gebouw omvat, naast een administratief blok, een groot hellend auditorium 
en drie minder grote vlakke auditoria, welke in de lente 1980 werden betrokken, 
eveneens luchtige en goed verlichte laboratoria, waarvan de basisuitrusting wordt 
aangekondigd voor het jaar 1980. Op dit ogenblik wordt van de voor deze 
laboratoria bestemde apparatuursuitrusting, een nauwkeurige beschrijving - ver
eist voor het aanvragen van offertes en het daaropvolgend plaatsen van bestel
lingen bij de verschillende E.E.G. -partners - uitgevoerd, · zodat de levering 
ervan te Butare tegen eind 1981 in het vooruitzicht kan worden gesteld. 
Bij het stellen van prioriteiten voor het betrekken van deze nieuwe laboratoria 
werd uitgegaan van de redenering dat het logisch is de disciplines, die naast hun 
onderwijs- en onderzoekingsopdracht ook een belangrijke ziekenzorgverplichting 
hebben - dit is het geval voor de anatomo-patologie, de mikrobiologie, de 
biochemie in het kader van de chemische klinische biologie, de hematologie 
en serologie ... - zo dicht mogelijk bij het Höpital Universitaire onder te 
brengen, d.i. in de nieuwe Fakulteit, die er slechts een honderdtal meter van 
verwijderd is. In de huidige Laboratoires Universitaires - reeds zelf een mutant 
van het dierengeneeskundige Labovet van vóór de onafhankelijkheid, dat in die 
tijd instond voor een aanzienlijk deel van de vaccins-produktie in Centraal 
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Afrika - die nagenoeg 5 à 6 maal verder liggen, zullen de laboratoria voor 
anatomie-embryologie, fysiologie en farmakologie, evenals het Centre Universitaire 
de Reeherebes en Pbarmacopée et Médecine Traditionnelles (Curphamétra), die 
minder rechtstreeks patiënt-gericht zijn hun aktiviteiten kunnen ontplooien. 
Het past hier even in te gaan op het researchprojekt van Curphamétra, op dit 
ogenblik het enige operationele in de Faculté de Médecine van de U.N.R. Dit 
projekt, aanvankelijk uitsluitend, zij het op bescheiden wijze, gefinancierd door 
het initiële projekt « Gent-Butare », heeft zijn ontstaan en ontwikkeling in 
overwegende mate te danken aan het initiatief, de aanstekelijke werklust en het 
entoesiasme van een Belgisch industrieel ingenieur, L. Van Puyvelde, die in het 
jaar 1970 als permanent koöperant in het projekt werd opgenomen. Het feit 
dat de inlandse farmakopee in Rwanda een vrij belangrijke graad van ontwikkeling 
heeft bereikt en nog over het gehele land frekwent wordt aangesproken, in hoofd
zaak door de guérisseurs en beoefenaars van de zgn. médecine traditionnelle, 
gepaard met de permanente nood aan dure westerse geneesmiddelen - dat 
deze vaak onontbeerlijk zijn neemt niet weg dat ze nog vaker wegens een 
verkeerde indikatiestelling als dure placebo's op volstrekt onverantwoorde wijze 
misbruikt worden - brachten met zich dat de belangstelling gewekt werd 
voor een gepland onderzoek naar de natuur en farmakologische eigenschappen 
van de planten die in de inlandse farmakopee voorkomen. Was de botanische 
systematiek van deze planten degelijk uitgewerkt, dan was het met de kennis 
van hun chemische identiteit en van hun fannakadynamie pover gesteld, uit
gezonderd dat het wel algemeen geweten was dat sommige der alkaloïden 
waar het in deze plantenextrakten om doen is, zeer effektieve abortiva en 
anthelminthica zijn. In het raam van bovengenoemd projekt werd vooreerst, 
met de medewerking van préfet en guérisseurs, een nauwkeurig onderzoek 
ingesteld naar de bereidingswijzen, indikaties, gebruikswijzen, werkingen en bij
werkingen der in omloop zijnde inlandse geneesmiddelen van plantaardige 
oorsprong. Nadat deze inventaris was afgewerkt, werd overgegaan tot de extraktie 
en zuivering en vervolgens tot de farmakologische screening der afzonderlijke 
komponenten. Dit onderzoek is nu volop aan gang, evenals het ophelderen 
van de struktuurformules der aktieve bestanddelen. Reeds nu worden kondi
tioneringen van aktieve bestanddelen uitgevoerd, uitgaand van Datura, Capsicurn 
en Cinchona evenals op basis van emodine en berberine. De produktie van 
grondstoffen, o.a. looistoffen, ethanol, zetmeel, diogenine (basisstof bij de 
hemisyntese van steroïden) werd eveneens aangevat. 
Dat niettegenstaande vaak uiterst moeilijke werkvoorwaarden de ontwikkelings
samenwerking Gent-Butare van 1976 tot op heden ononderbroken en met 
vrucht kon worden volgehouden is vooral te danken aan de inzet van alle bij dit 
projekt betrokken koöperanten, die in de loop van de jaren elkander te Butare 
hebben afgelost en die hieronder, op basis van hun discipline en met aanduiding 
van het permanente (P) of tijdelijke (T) karakter van hun funktie, worden 
aangegeven : 
Histologie : H. Teuchy (T) 
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Embryologie-Genetica: J. Bernheim (T), S. Van den Elsacker (T) 
Fysiologie: A. de Hemptinne (T), E. Lacroix (T), J.L. Pannier (T), P. Vanboutte 
(T) 

Biochemie : P. Coucke (T), L. Vandendriessche (T) 
Mikrobiologie : J. Bogaerts (P), S. Di op (T - OMS), T. Jeremia (P - OMS), 
E. Nihoul (T), R. Prat (P- OMS), L. Spanoghe (P) J. Vandepitte (T) 
Entomologie : A. Fain (T), Ch. Gaspar (T) 
Anatomo-patologie: H. Roels (T), F. Vanderick (P) 
Farmakologie: M. Bogaert (T), A. Bouckaert (T), A. De Schaepdryver (T), 

J. Willems (T) 
Preventieve en Sociale Geneeskunde: C. Caric (P- OMS), C. De Sweemer (P), 
M. Funtek (T - OMS), A. Goumba (P - OMS), A. Meheus (P), R. Meiooi (P), 
L. Pierre-Noei (P - OMS), B. Thomas (P), K. Vuylsteek (T) 
Inwendige Ziekten : L. Bossaert (T), R. Claeys (T), H. De Baere (P), P. Gustot 
(P), J. Huys (P), P.G. lanssens (T), E. Lahaye (T), N. Lameire (P), T. Mets (P), 

B. Neyrinc.k (P), J. Snoeck (T), H. Thiels (P), P. Vermeire (T) 
Pediatrie: A. De Raeve (P), Ph. Gillis (P), W. Meyskens (P) U. Van de Casteele 
(P), R. Van Heule (T), C. Verpoorten (P) 
Chirurgie : Ph. Bravo (T), E. De Witte (P), E. Schoofs (T), G. Soler (P) 
Gynekologie-Verloskunde: M. Bonte (P), A. De Clercq (P), C. Delcourt (P), 
M. Thiery (T), M. Ulens (P), M. Van Lierde (P) 
Anestesiologie : J. Bastiaensens (T), E. De Braekeleer (P), L. Fransolet (P), 

F. Jacobs (P), W. Helderweirdt (P) 
Ortopedie : F. Pariset (T) 
Oto-rhino-laryngologie : H. Dierckxsens (P), P. Kluyskens (T), F. Liban (P), 

J.P. Vandeweghe (P) 
Oftalmologie: C. De Vuyst (P), Merin (P), U. Sachs (P), Z. Somer (P), Y. Yassen 
(P), S. Zaiffrani (P) 
Dermatologie: J. De Bersaques (T), D. De Brauwere (P) J. Deweert (P), P. Dockx 
(T), A. Kint (T), E. Van Hecke (T) 
Radiologie : J. Duquesne (T), E. Van de Velde (T) 
Neurologie : Ph. Antoine (T) 
Psychiatrie: B. Diop (T- OMS), A. Evrard (T) 
Tandheelkunde: J. Ghijs (P), J. Hooft (P), A. Smulders (P) J. Verbeken (P) 
Verpleegkunde - Intensieve Zorgen : E. Vervloet (P) 
Farmacie : V. Noots (P), L. Platevoet (P), J. Scbeers (P) 

Laborant(e): M. Huys-Vermassen (P), W. Thys (P) 
Direkteur-Geneesheer van het Höpital Universitaire : H. Van Balen (P) 
Administratie, Höpital Universitaire: C. de Jamblinne (P). 

Voor het akademiejaar 1980-1981 is de bestaffing van het projekt als volgt: 

Biochemie : G. Van den Berghe (P) 
Mikrobiologie: I. Geizer (P- OMS) en J. Verhaegen (P) 

Parasitologie : J. Vandepitte (T) 

,.. 
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Her L aboratoire Universitaire, erfgenaam van het vroegere Labovet. 

Groepsfoto vóór de nieuwe Faculté de Médecine te Butare, begin 1981 . V an links naar rechts : 
Dr. Pierre M ugabo, Dr. Georges Van den Berghe, Dr. Geofjroy Gatera, Dr. Prosper 
Mbon ingabo, Dr. Frank Jacobs, Dr. Alphonse Karemera, Dr. Jean Gahungu, Dr. Tony M ets, 
Dr. Walter M eyskens, Prof. A ndré De Schaepdryver, Dr. V incent Munyeshuli, Dr. Séraphin 
Bararengana, Dr. Jean-Berchmans N shimyumuremyi, Dr. Robert-Bellarmin Habimana, 
Dr. A ndré Ndikuyeze, Dr. Innocent Habiyaremye, Dr. Spéciose Mukantabana, Dr. Emmanuel 
N izeyimana-Rugina, Dr. R emo M eloni, Dr. Jan Verhaegen, Dr. Jean-Baptiste Kanyamupira, 
Ing. Luc Van Puyvelde en Dr. Thomas Ukobukeye. 
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Virologie- Immunologie- Genetica: J. Plum (T) 
Anatomo-Patologie : H. Roels (T) 
Farmakologie : M. Bogaert (T) en L. Van Puyvelde (P) 
Preventieve en Sociale Geneeskunde: R. Meloni (P) en K. Vuylsteek (T) 
Inwendige Ziekten: T. Mets (P) 
Pediatrie: W. Meyskens (P) 
Gynekologie-Verloskunde : -
Anestesiologie: F. Jacobs (P), Projektleider 
Oto-rhino-laryngologie : H. Dierckxsens (T) 
Radiologie : J. Duquesne (T) 
Elektrotechniek : A. Vandenberghe (P) 
Sekretariaat-Boekhouding: G. Van Puyvelde-Hullebroeck (P) 

Zoals reeds boven onderstreept, wordt veel verwacht van de terugkeer uit Europa, 
na een volledige postgraduaat-opleiding in de respektievelijke disciplines, van de 
eerste 12 Rwandese assistent-bursalen, wier namen hier volgen, samen met de 
opgave van hun promotiejaar (P) te Butare : 

I. Sendama (Chirurgie - P 1973) 
G. Bugingo (Dermatologie - P 1974) 
J. Nshimyumuk:iza (Oftalmologie - P 1974) 
I. Barahira (Anestesiologie - P 197 5) 
Th. Gatsinzi (Pediatrie - P 197 5) 
M. Kageruka (Gynekologie-Verloskunde - P 197 5) 
E. Nizeyimana-Rugina (Anatomie-Embryologie - P 1975) 
S. Nsabumukunzi (Bioc.hemie- P 1975) 
J.B. Nshimyumuremyi (Fysiologie - P 1975) 
A. Dushimimana (Preventieve Geneeskunde - P 1977) 
A. Mutwewingabo (Mikrobiologie - P 1977) 
P. Ngendahayo (Anatomo-Patologie - P 1977). 

Als diensthoofden van verschillende pre-klinische en klinische diensten fungeren 
reeds te Butare de volgende alumni van de eerste twee promoties (1968 en 1 Q69) : 

G. Gatera (Chirurgie) 
P. Mbonyingabo (Histopatologie) 
J. Gahungu (Oftalmologie) 
E. Mbarutso (Gynekologie-Verloskunde) 
Th. Sindikubwabo (Pediatrie). 

Het beheer van het projekt werd in de eerste helft verzekerd door de Dekaan 
van de Fakulteit der Geneeskunde van de R.U.G., wijlen Prof. C. Hooft 
(1966-1968), en vervolgens door de Dekaan van de Fakulteit der Geneeskunde 
van de U.N.R., Prof. L. Vandendriessche (1968-1974), en in de tweede helft 
door een Coördinator, vooreerst Prof. P.G. lanssens (1974-1979), vervolgens, 
voor de konventie 1979-1983, ex-officio de Dekaan van de Fakulteit der 
Geneeskunde van de R.U.G. Deze verantwoordelijken staan in voortdurend en 
nauw kontakt met de verantwoordelijken te Butare, d.i . met de Projektleider ter 
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plaatse, evenals met de Rwandese Vice-Dekaan van de Fakulteit aldaar (achtereen
volgens G. Gatera, J. Gahungu en, sinds 1979, S. Bararengana). Op dit ogenblik 
is Dr. F. Jacobs Projektleider en tevens Dekaan van de Faculté de Médecine van 
de U.N.R. 
Sinds haar stichting, in 1966, gaf de Faculté de Médecine de l'U.N.R. 159 ge
neesheren aan het land. Anderzijds bedraagt het aantal in het buitenland opgeleide 
geneesheren 35. Rwanda beschikt derhalve over 194 geneesheren, wat over
eenstemt met één geneesheer per ca. 30.000 inwoners. 
Uit wat voorafgaat kan gekonkludeerd worden dat de balans van de onderneming 
« Faculté de Médecine de l'Université Nationale du Rwanda - Fakulteit der 
Geneeskunde van de Rijksuniversiteit te Gent » als duidelijk positief mag be
schouwd worden, vooral wanneer men bedenkt (a) dat hiermede amper 14 jaar 
geleden en vanaf het absolute nulpunt werd gestart, (b) dat het ter beschikking 
gestelde kader en de uitgetrokken materiële middelen niet bepaald hoog lagen, 
en niet in het minst (c) dat het scheppen, ontwikkelen, bemannen en leiden 
van een Medische Fakulteit - met alles wat dit inhoudt op het gebied van 
onderwijs, ziekenzorg, menselijke betrekkingen, aanpassings- en doorzettings
vermogen ... - op meer dan 5.000 km afstand en in een fundamenteel ver
schi1lend leefmilieu op zichzelf een unieke uitdaging betekent. 
Het is duidelijk dat de jonge Rwandese Faculté de Médecine nog vele jaren 
op ontwikkelingssteun, die in de loop der tijden zo naar inhoud als naar vorm 
sterk kan variëren, zal moeten beroep doen. 
Als de jonge generaties Gandavenses met evenveel edelmoedigheid en inzet als 
hun voorgangers deze vraag van een arm maar innemend volk beantwoorden, 
zullen ook zij ervaren dat in Rwanda nog zoveel te ontdekken, te begrijpen en 
te geven is, wat Graham Greene reeds in 1961 in zijn roman « In Search of a 
Character » voor Afrika in zijn geheel uitdrukte als « ... and Africa will always 
be the Africa of the Victorian atlas, the blank unexplored continent the shape 
of the human heart ». 
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HET HOGER INSTITUUT 
VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Prof. em. Dr. P. VAN UYTVANCK 

In 1908 werd aan de Rijksuniversiteit te Gent het Hoger Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding opgericht en toegevoegd aan de Fakulteit der Genees
kunde. Dit Instituut kwam tot stand onder de impuls van Prof. Fl. Gommaerts, 
Onderdirekteur van het Instituut voor Fysioterapie toegevoegd aan de Fakulteit 
der Geneeskunde. Prof. Fl. Gomrnaerts zag reeds met een brede kijk de toekomst 

van de lichamelijke opvoeding. 
In een Verslag aan de Koning leest men : « La cause de l'éducation physique 
a conquis l'opinion publique. Pour fortifier la race, pour la rendre apte aux 
diverses carrières, notaroment aux carrières d'expansion, la gymnastique éducative, 
dont les sports sont des applications ... est indispensable à la jeunesse ». In bet 
programma waren twee kandidaturen en een licentiaatsjaar voorzien ; het behalen 
van de titel van doctor in de lichamelijke opvoeding was mogelijk. De 
voertaal was uitsluitend frans ; dit was één van de redenen dat de oprichting 
van een dergelijk Instituut aan de Rijksuniversiteit te Luik als niet noodzakelijk 
werd beschouwd. Het aantal studenten was gering en de beroepsmogelijkheden 
waren beperkt. Toch waren regelmatig vreemdelingen op de rol ingeschreven omdat 
het H.I.L.O. van de R.U.G. het enige Instituut was waar een doctorstitel kon 
worden behaald. De oprichting van dit Instituut was slechts een schuchtere 
poging om aan de hierboven genoemde doelstellingen te voldoen omdat in de 
studies geen voldoende wetenschappelijke basis was voorzien en omdat er geen 
laboratoria, gebouwen, noch sportterreinen bestonden. 
De oorspronkelijke struktuur van het Instituut bleef ongewijzigd bestaan tot 

in het begin der dertiger jaren. 
Na de vervlaamsing van de Rijksuniversiteit te Gent bleek er in België geen 
Universitair Instituut meer te bestaan met Frans als voertaal ; onder impuls van 
de Professoren Dehoux en Brouha is dan een gelijkaardig ~nstituut tot stand 

gekomen te Luik. 
Bij deze gelegenheid werden de Instituten aan de beide Rijksuniversiteiten grondig 
omgevormd en op een meer wetenschappelijke basis gegrondvest. 
Het programma werd uitgebreid tot vier jaar studie: drie jaar kandidatuur 
geneeskunde en een jaar voor de licentie lichamelijke opvoeding. Het aggregaat 
hoger secundair onderwijs kon reeds in het laatste jaar worden gevolgd ; doctore
ren was mogelijk minstens een jaar na het bekomen van het licentiaatsdiploma. 
Reeds na enkele jaren was het duidelijk dat door deze omvorming de didaktiek 
en de praktijk van de lichamelijke opvoeding en van de sportbeoefening te veel 
waren verwaarloosd ; ook bleef een nijpende nood bestaan aan geschikte lokalen 
en oefenterreinen voor de praktijk. Daarnaast konden de wetenschappelijke 
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vakken (de fysiologie van de lichamelijke opvoeding, de biometrie, de ontleding 
van de bewegingen) evenmin als vroeger, voornamelijk door het gebrek aan 
laboratoria, in gepaste mate worden beoefend en aangeleerd. 
Reeds vóór en ook gedurende de oorlog werden herhaaldelijk pogingen gedaan om 
de lichamelijke opvoeding aan onze Universiteit op een steviger basis te grond
vesten, met voornamelijk nadruk op het pedagogisch karakter van het leer
programma ten behoeve van de toekomstige leraars. Ook werd het belang van 
de lichamelijke opvoeding voor geneesheren en voor studenten in de geneeskunde 
gepropageerd in het kader van de voorbehoedende geneeskunde. 
De modernere opvattingen in die zin van de Professoren M. De Meestere, 
P. Van Uytvanck en N. Vlaeyen werden gelegalizeerd door het Besluit van de 
Regent van 1945. Het programma dat toen werd uitgewerkt, was in het akademie
jaar 1979-80 in grote lijnen nog in voege. De leerstof is verspreid over 
twee kandidaturen en twee licenties ; het aggregaat kan gedurende de licenties 
worden gevolgd ; het eksamen wordt na het behalen van de licentiaatstitel 
afgelegd. Het doctoraat kan worden bekomen minstens één jaar na het licentiaats

eksamen. 
Vanaf het akademiejaar 1980-1981 wordt het curriculum vernieuwd en bevat 
in de twee kandidaatsjaren de volgende vakken: beginselen van de scheikunde 
(algemene en organische), beginselen van de natuurkunde, beginselen van de 
algemene fysiologie, beginselen van de weefselleer en van de biologie, overzicht 
van de wijsbegeerte, grondslagen van de bewegingsopvoeding en de sport, 
bewegingsvorming (individuele bewegingsaktiviteiten en expressievakken), be
grippen der ontleedkunde van het menselijk lichaam, fysiologische scheikunde, 
beginselen der psychologie, biomechanica, test- en meetmetodiek in de lichamelijke 
opvoeding, algemene hygiëne, metodenleer van de bewegingsaktiviteiten en de 
sport met didaktische oefeningen. 
In de twee licentiaatsjaren worden de volgende vakken gedoceerd : fysiologie 
van de mens, biometrie van de lichamelijke ontwikkeling, typologie en sport
antropometrie, bijzondere psychologie van de lichamelijke opvoeding, bewegings
ontwikkeling en motorisch leren, ontleding van de bewegingen, bewegingsvorming 
(individuele bewegingsaktiviteiten, spel- en sportspelen en expressievakken), 
didaktiek van de lichamelijke opvoeding, metodenleer van de bewegingsaktiviteiten 
en de sport met didaktische oefeningen (individuele bewegingsaktiviteiten, spel- en 
sportspelen en expressievakken), fysiologie van de bewegingsaktiviteiten en de 
sport, trainingsleer, hygiëne toegepast op de lichamelijke opvoeding, bewegings
vorming, bijzondere problemen van de sport in de vrijetijdsbesteding. 
Sinds het akademiejaar 1967-1968 is het mogelijk een postgraduaat studie 
te volgen in de bijzondere lic.hamelijke opvoeding met op het programma de 
vakken: teorie van de lichamelijke opvoeding bij afwijkingen van het locomoto
risch stelsel, teorie van de kinesiterapie en ergoterapie, teorie van de lichamelijke 
opvoeding bij interne stoornissen, stages ; ook hier is een vernieuwing van het 
curriculum voorzien. 
De hierboven vermelde professoren, die een onafhankelijk Instituut met ruimere 
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lokalen en oefenterreinen ook als een grote noodzaak beschouwden, ijverden 
reeds in 1937 voor een Instituut in de nabijheid van het toekomstige Akademisch 
Ziekenhuis. Later werd nog aan lokalen gedacht in de St. J ansvest, in de poli
klinieken bij de Bijlokehof, in de St. Pietersnieuwstraat en in de Wolterslaan. 
Uiteindelijk werd onderhandeld met de Stad Gent over terreinen bij de Water
sportbaan, aanvankelijk 7 ha groot. In 1960 is daar het huidige Instituut gebouwd 
op een oppervlakte van slechts ± 2 ha. 
Het bevat een ruime turnzaal en lokalen voor wetenschappelijk en voor sport
geneeskundig onderzoek. In 1973 werd ook op dit terrein naast de gebouwen 
van het H.I.L.O. het sportcomplex van de Rijksuniversiteit opgetrokken, nadat 
in 1970 het sportstadion, 2 voetbalterreinen en een atletiekpiste omvattend, was 
aangelegd. 
Reeds in 1937 konden studenten in het bezit van het kandidaatsdiploma in de 
geneeskunde het licentiaat in de lichamelijke opvoeding volgen ; ze waren 
ontslagen van de didaktische vakken ; de praktijk der gymnastiek was een vrij vak. 
Ze konden echter met dit diploma van licentiaat geen betrekking als leraar L. 0. 
bekomen in het secundair onderwijs. Vanaf 1942, later bevestigd door het Besluit 
van 1945, werden de lessen voor de studenten in de geneeskunde volgens een 
meer aangepast programma afzonderlijk verstrekt. In 1970 werd dit licentiaat 
in de lichamelijke opvoeding voorbehouden aan de geneesheren en aan de 
studenten in de geneeskunde opgeheven doch in het kader van de Fakulteit 
der Geneeskunde werd een licentiaat voor sportgeneeskunde met een uitgebreider 
en aangepast programma ingericht, dat alleen toegankelijk is voor afgestudeerde 
geneesheren. 

De situering van !zet H.l.L.O. (rechts) en het Sportcomplex (links) aan de Watersportbaan. 
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H.I.L.O.-team a11110 1980. Van links naar rechts: Prof. J.-L. Pannier, Dr. J. Vrijens, Prof. 
R . Claeys en Prof . W. Laporte. 
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LABORATORIUM 
VOOR ONTLEDING DER BEWEGINGEN 

Prof. Dr. R. CLAEYS 

Professor J. Meulemans, benoemd tot docent aan het H.I.L.O. in 1936, was 
het eerste lid van het onderwijzend personeel dat als specifieke taak de ontleding 
van de bewegingen had. Daar hij over geen laboratorium beschikte was zijn 
taak beperkt tot zuiver teoretisch onderwijs. In die periode behoorde de bewegings
studie uitsluitend tot het domein van de_ toegepaste anatomie en haar funktionele 
verhouding tot de bewegende mens, dit is de reden dat de publikaties van 
Prof. J. Meulemans, wat de bewegingsanalyse betreft, handelden over het testen 
van spiergroepen (buikspieren en rompextensoren) ; hij was een specialist in 
de elektrodiagnose van de spieraktiviteit, hetgeen weerspiegeld wordt in een 
aantal publikaties over elektrodiagnm:e, chronaxie en diëlektrolyse. 
Vermits Prof. J. Meulemans in 1963 zijn emeritaat nam, was hij niet meer in de 
gelegenheid nog een specifiek laboratorium in het nieuwe gebouw van het H.I.L.O. 
aan de Watersportbaan in te richten. 
Zijn opvolging door Prof. R. Claeys gebeurde in de periode dat het aksent 
in het wetenschappelijk onderzoek van de menselijke bewegingen zich verlegde 
van de toegepaste anatomie naar het onderzoek over de invloed van de natuur
kundige wetten van het milieu waarin het individu zich bevindt en zich beweegt, 
op de biologische processen, de funktie en de prestatie van dit individu. De term 
«biomechanica» die deze nieuwe metode van onderzoek omschrijft en die 
al geruime tijd een vaststaand begrip vormde in de ruimtewetenschappen, 
industrie en geneeskunde, begon door te dringen in het wetenschappelijk onder
zoek van de sport en de lichamelijke opvoeding. Aanvankelijk was dit alleen 
het geval in de V.S.A. doch de internationale verspreiding van de nieuwe inzichten 
gebeurde zo snel dat in 1967 onder impuls van de International Council of Sport 
and Physical Education of UNESCO het eerste internationale symposium over 
« Biomechanics » te Zürich werd ingericht · 150 onderzoekers uit 26 verschillende 
landen waren aanwezig en het sukses van deze eerste samenkomst was zo groot 
dat zij mag aangezien worden als een mijlpaal in de vooruitgang van de sport
biomechanica, zij gaf voor de eerste maal aan biomechanici uit verschillende 
werelddelen, uit verschillende disciplines en met zeer uiteenlopende inzichten 
de gelegenheid met elkaar kontakt op te nemen. 
De opvolger van Prof. J. Meulemans was zich in 1963 reeds bewust van de 
evolutie welke het bewegingsonderzoek intens aan het doormaken was en richtte 
de aktiviteiten van het nieuw opgerichte Laboratorium voor Ontleding der Be
wegingen voornamelijk op de kinematografie en op de daaruit afgeleide metoden 
zoals strobografie, goniografie, zwaartepuntsonderzoek met snelheids- en 
accelerometrische bepalingen, zonder daarom de elektrofysiologie en in het 
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bijzonder de oppervlakte-elektromyografie als onderzoekmetode in het kader 
van de funktionele anatomie te verwaarlozen. Hij kreeg daarvoor de steun van 
de Fakulteit der Geneeskunde die hem niet alleen in staat stelde het Labo
ratorium uit te rusten met de nodige film-, projektie- en meetapparatuur en 
een elektromyograaf, doch ook wetenschappelijk en administratief personeel 
aan de Dienst toevoegde. De technieken die de onderzoeker in de biomechanica, 
toegepast op de sport, ter beschikking stonden waren op dat ogenblik nog beperkt, 
hetgeen trouwens weerspiegeld wordt door het onderwerp van het hierboven
vermeld symposium, « Technique of drawings of movement and movement 
analysis », waarbij de nadruk werd gelegd op kinematografische, fotografische, 
mekanische studies en metodes in verband met elektromyografische kinesiologie. 
Aan de hand van de beschikbare, weliswaar beperkte, metoden konden in de 
eerste levensjaren van bet Laboratorium toch studies gepubliceerd worden over de 
belastende werkhoudingen bij verschillende beroepen, werden analysen gedaan 
over allerlei bewegingen bij sport en gymnastiek en verscheen een eerste artikel 
van een reeks studies over de analyse van de fietsbeweging. 
Omdat bij het gekombineerd film- en elektromyografisch bewegingsonderzoek de 
gelijktijdige meting van de bekkeninklinatie van groot nut was gebleken, werd 
bij verschillende van deze analysen een inklinometer gebruikt, gekonstrueerd in 
het Laboratorium, die bevestigd wordt op het sacrum en toelaat de bekkenante.:. 
en retroversie tegenover romp en onderste extremiteiten tijdens de beweging op 
bet film beeld te bepalen. 
Het symposium van 1967 kan ook als een mijlpaal aangezien worden in de 
evolutie van de onderzoekmetoden in de biomechanica. De bewegingsanalytici 
werden daar, voor velen voor het eerst, gekonfronteerd met bet gebruik van 
elektronische meetapparatuur bij de analyse van sportbewegingen. Opmerkelijk 
was vooral de introduktie in de analyse van sportbewegingen van een krachten
plateau dat de wijziging weergeeft van de druk door bet bewegend individu 
op de grond uitgeoefend. In bet Laboratorium was men zich onmiddellijk bewust 
van het grote nut van een dergelijke analyse bij het bewegingsonderzoek en 
door de bereidwilligheid van Prof. Ir. H. Somerling, Direkteur van het Labo
ratorium voor Machines en Machinebouw, beschikte men een paar maanden 
na bet Kongres over een krachtenplateau waarmee de vertikale krachten, door 
middel van rekstrookjes gemeten, grafisch konden worden vastgelegd. Deze 
onderzoekmetode heeft sindsdien zodanig aan belang gewonnen dat zij als 
praktisch onmisbaar bij het bewegingsonderzoek mag aangezien worden. Een 
tweede platform waarover bet Laboratorium thans beschikt en waarbij de druk
meting gebeurt door piëzo-elektrische kristallen, laat niet alleen toe de grootte, 
de zin en de richting van de vector die de kracht weergeeft, door bet bewegende 
individu uitgeoefend, nauwkeurig vast te leggen door het meten van de krachten
komponenten in de 3 ruimtevlakken, doch het bepaalt ook het aangrijpingspunt 
van de krachtenvector en laat zelfs de meting van torsiekrachten toe. 
De beweging van het individu kan derhalve worden geanalyzeerd uitgaand van 
de gelijktijdige opname van filmische, elektromyografische en dynamografische 

326 

gegevens, waarbij deze laatste niet alleen worden verstrekt door één of twee 
krachtenplateaus doch ook door accelerometers bevestigd op de ledematen van 
het individu. 
Daar de taak van bet Laboratorium in de eerste plaats bestaat in de analyse 
van bewegingen in de sport en de gymnastiek moet de meetapparatuur gemakkelijk 
verplaatsbaar zijn om de opstelling mogelijk te maken ook buiten het Laborato
rium, in de turnzalen, in het zwembad, op sportterreinen enz ... ; de te onderzoeken 
bewegingen laat men daarom uitvoeren op uiteenneembare verplaatsbare houten 
platforms, waarin de krachtenplateaus verzonken liggen. 
Met de bierbovenvermelde apparatuur werden allerlei bewegingen onderzocht 
in de gymnastiek (grondoefeningen, oefeningen aan bet rek, harren, sportraam, 
plint enz.) en de sport (starten, lopen, hoogspringen, verspringen, bink-stap-sprong, 
judo enz.) waarvan de gegevens werden vastgelegd in tientallen licentiaats
tesissen gebaseerd op proefondervindelijk onderzoek. 
In aansluiting aan een mededeling op het hierbovenvermelde eerste Kongres over 
Biomechanica, in verband met het gebruik van krachtenplateaus bij het onderzoek 
van het gaan bij hemiplegiekers, werd reeds in 1969 begonnen met een ge
kombineerd filmisch, goniometrisch, elektromyografiscb, dynamografisch en 
accelerometrisch onderzoek van de normale stap- en loopbeweging, betgeen 
aanleiding gaf tot een reeks artikels over de normale gang. De gemakkelijke 
mobilizeerbaarbeid van de dynamografische opstelling laa toe de stapbeweging 
ook buiten het Laboratorium, zoals in scholen, in ouderlingentehuizen enz ... , te 
onderzoeken. 
De biomechanica van de sportprestaties heeft een belangrijke plaats in de sport
geneeskunde verworven bij het nagaan van de oorzaak van sporttraumata en als 
gevolg daarvan in de profylaxie van deze ongevallen. 
De toepassing in de kliniek van de bewegingsanalyse van het stappen biedt even
eens veel, nog ongekende, mogelijkheden; bet dynamografisch stappatroon wordt 
ten zeerste beïnvloed door de geringste afwijking van de voortbewegingsmotoriek 
en vormt daardoor, samen met de andere biomechanische onderzoekmetoden 
een akkuraat analytisch element voor de diagnose en de beoordeling van de evolutie 
van de afwijkingen ; in de ortopedie, fysioterapie en verzekeringsgeneeskunde 
zal het krachtenplateau bij afwijkingen van het stappen zeker zijn nut bewijzen. 
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Onder de licentiaatsproeischriften die tot nog toe werden voorbereid in het Laboratorium, zijn 
er 137 waarin de resultaten worden medegedeeld van proefondervindelijk onderzoek van de 
meest verscheidene bewegingen in sport of gymnastiek. 
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LABORATORIUM VOOR BIOMETRIE 
EN BIJZONDERE FYSIOLOGIE 

DER LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Prof. Dr. J .L. PANNIER 

Het Laboratorium heeft een drievoudige funktie : onderwijs, research en dienst
verlening, en de werkzaamheden van de Dienst kunnen in dit opzicht als volgt 
worden samengevat. 

Onderwijsfunktie 

Het onderwijs is gecentreerd rond de lichamelijke ontwikkeling en de fysische 
aktiviteit van de mens ten behoeve van studenten lichamelijke opvoeding (le lic., 
2e lic.), studenten psychologische en pedagogische wetenschappen (2e kandida
tuur), geneesheren-hygiënisten (richting schoolhygiëne) en geneesheren van de 
licentie sportgeneeskunde. 
De fysiologie van de bewegingsaktiviteiten en van de sport beklemtoont de dyna
mische aspekten van de lichamelijke aktiviteiten, terwijl in de biometrie de morfo
logische kenmerken bestudeerd worden die de fysieke aktiviteiten mogelijk maken 
of beperken. 
De lichamelijke ontwikkeling van de mens wordt benaderd vanuit een biometrisch 
en funktioneel perspektief. De medicosportselektie beklemtoont de geneeskundige 
aspekten van de sportbeoefening. 
Dit onderwijs omvat teoretische lessen, praktische oefeningen en begeleiding van 
onderzoek uitgevoerd door studenten voor de realizatie van hun licentiaatsver
handeling. Alle leden van de staf worden aldus aktief betrokken bij deze onderwijs
funktie. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Het wetenschappelijk onderzoek is volledig gericht naar de fysiologische en bio
metrische aspekten van de lichamelijke opvoeding en de sport. 
De krachtlijnen van dit onderzoek kunnen als volgt samengevat worden : 

I. Studies bij gezonde kinderen in de adolescentieperiode : 

1. Kritische studie van de metodes die aangewend worden voor de evaluatie van 
de groei en van het prestatievermogen bij kinderen. Het onderzoek betreft 
metingen van de voornaamste lichaamsafmetingen, van de biologische leeftijd, 
en van een aantal prestatietesten voor de evaluatie van de spierkracht, de 
explosieve kracht, het uithoudingsvermogen, het maximaal cardiovasculair 
prestatievermogen en het rekuperatievermogen. 

2. Studie van de interaktie tussen lichamelijke ontwikkeling en prestatievermogen, 
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waarbij aandacht besteed wordt aan de twee a spekten van deze interaktie : 
enerzijds de invloed van de lichamelijke ontwikkeling op het prestatievermogen 
en anderzijds de invloed van lichamelijke opvoeding, sport en training, op de 
lichamelijke ontwikkeling. Dit jaar werd gestart met een omvangrijke longitu
dinale studie bij kinderen uit de sporthumaniora. 

3. Bijzondere problematiek van de traineerbaarheid van spierkracht en uithou
dingsvermogen in de pre-puberteit en in de puberteit. Belangrijk was de vast
stelling dat de spieren van de romp reeds vóór de puberteit vatbaar zijn voor 
krachttraining, in tegenstelling tot de spieren van de ledematen. 

II. Studies bij topsporters : 

1. Studie van het morfologische en funktionele prestatieprofiel bij atleten uit 
verschillende sportdisciplines. Door na te gaan in welke mate atleten die sterk 
gespecializeerd zijn in een bepaalde discipline verschillen van andere atleten, 
kan men specifieke prestatiebepalende kenmerken herkennen op morfologisch 
en funktioneel gebied. Tot hiertoe werden wielrenners, roeiers, kayakkers, 
gewichtsheffers, lopers en voetbalspelers onderzocht. 

2. Kritische studie van de testmetodes die aangewend worden voor de evaluatie 
van het prestatievermogen bij specifiek getrainde atleten. Het is gebleken dat 
de trainingseffekten niet alleen op neuromusculair maar ook op cardiovasculair 
gebied een specifiek karakter hebben, en de klassieke evaluatiemetodes (fiets
ergometer) houden hiermede onvoldoende rekening. Derhalve streeft men in het 
Laboratorium naar meer specifiek gerichte evaluatietechnieken (roltapijt, roei
ergometer, kayakergometer ... ). De waarde van deze nieuwe technieken wordt 
onderzocht door specifiek getrainde atleten aan verschillende testen te onder
werpen. Tot hiertoe werden voornamelijk kayakkers en lopers onderzocht. 
Onlangs werd gestart met een uitgebreide studie bij roeiers. 
Anderzijds kan men door telemetrie biologische parameters registreren bij 
atleten tijdens de training. Naderhand worden de resultaten van de laborato
riumproeven gekonfronteerd met de resultaten van de veldtesten, en aan de 
hand van dergelijke studies kan de relevantie van een aantallaboratoriumproe
ven kritisch onderzocht worden. 
Dergelijke studies werden tot hiertoe voornamelijk uitgevoerd bij roeiers. 

3. Studies van het anaërobe metabolisme. 
Hier wordt voornamelijk belang gehecht aan de « anaërobe grens», dit is de 
arbeidsintensiteit die gepaard gaat met duidelijke tekenen van anaëroob meta
bolisme tijdens een gestandaardizeerde inspanningsproef. Wij zoeken naar de 
meest betrouwbare metode om deze « grens » te bepalen, en naar de juiste 
betekenis van deze parameter in de evaluatie van het uithoudingsvermogen. 
Metingen worden uitgevoerd van zuur-base parameters en van het melkzuur
gehalte in gearterializeerd capillair bloed tijdens een gestandaardizeerde inspan
ningsproef in het laboratorium. Analoge experimenten worden uitgevoerd « te 
velde» bij lopers en bij zwemmers om de resultaten van de laboratoriumproef 
te kunnen vergelijken met de resultaten van een veldtest 
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III. Studies in samenwerking met andere Diensten : 

Een aantal projekten spruiten voort uit de veelvuldige kontakten welke het Labora
torium onderhoudt met andere Diensten van de Fakulteit der Geneeskunde, in het 
bijzonder met het Laboratorium voor Normale en Patologische Fysiologie (Prof. 
I. Leusen) en met de Afdeling Cardiologie van de Interne Kliniek (Prof. R. 
Pannier). 

1. Studie van de coronaire circulatie en van het metabolisme van het myocard 
tijdens inspanning bij de hond. 
Hiervoor worden honden kronisch geïnstrumenteerd met flowmeters rond een 
coronaire arterie en met cateters in de aorta en in de sinus coronarius. 
Inspanningsproeven worden uitgevoerd op het roltapijt 2- 3 weken na de 
operatie. V oor het ogenblik wordt de rol van het autonome zenuwstelsel in de 
regulatie van de coronaire doorbloeding onderzocht. 

2. Studie van de hartfunktie met niet-invasieve cardiologische technieken bij 
topsporters. Bijzonder belang wordt gehecht aan de studie van de linkerventri
kelhypertrofie bij duursporters door middel van de echocardiografie, waarbij 
de dilatatie van de caviteit en de verdikking van de spierwand afzonderlijk 
kunnen geëvalueerd worden. Het verband wordt onderzocht tussen de dimensies 
van het hart en het funktionele prestatievermogen. Een eerste studie werd 
beëindigd bij professionele wielrenners. 

Dienstverlening 

Elke maximale inspanningspeoef wordt voorafgegaan door een algemeen genees
kundig onderzoek en gebeurt in aanwezigheid van een sportgeneesheeL Het 
Laboratorium fungeert als sportkeuringscentrum voor de atleten die deelnemen 
aan bepaalde onderzoekingsprojekten. Andere atleten kunnen een spira-ergome
trisch onderzoek aanvragen indien het gaat om duursporters die deelnemen aan 
kompetities op hoog niveau, en uitsluitend op verzoek van hun sportgeneesheeL 

Infrastruktuur van het Laboratorium 

Het Laboratorium beschikt over de nodige basisapparatuur voor het verrichten 
van inspanningsproeven en voor de klassieke antropometrie en dynamometrie. Er 
is tevens een röntgentoestel voor bepalingen van het hartvolume en van de skelet
leeftijd. Deze intrastruktuur is echter de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid, mede 
dank zij de steun van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
Voor het meten van de ventilatie en van de zuurstofopname tijdens inspanning 
werd vroeger gebruik gemaakt van een gesloten systeem. Dit bracht talrijke pro
blemen met zich mee tijdens zware spierarbeid voornamelijk voor wat betreft de 
afkoeling van de uitgeademde gassen en de absorptie van C02 • In 1975 werd 
overgeschakeld naar een open systeem met Douglas-zakken, die na de proef geana
lyzeerd werden. Sinds 1978 beschikken wij over een volledig geautomatizeerd 
open systeem (Jaeger), wat het grote voordeel heeft dat men reeds tijdens de proef 
over de resultaten kan beschikken. 
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De inspanningstesten gebeurden vroeger systematisch op de fietsergometer. Tegen
woordig streeft men naar meer specifiek gerichte inspanningstesten voor de 
evaluatie van specifiek getrainde atleten. Om dit te realizeren beschikken wij sinds 
1978 over een looptapijt en sinds 1979 over een roeiergometer. 
Op het gebied van de antropometrie wordt de infrastruktuur uitgebreid om onder
waterwegingen te kunnen uitvoeren ten einde de densiteit van het lichaam te 
kunnen bepalen. Met deze techniek kan de samenstelling van het lichaam nauw
keurig bestudeerd worden. 
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SEMINARIE EN LABORATORIUM 
VOOR BEWEGINGSVORMING EN -AGOGIEK 

Prof. Dr. W. LAPORTE 

Opdracht 

Uit de leeropdrachten der opeenvolgende professoren blijkt duidelijk de gemeen
schappelijke lijn die van 1908 tot op heden is blijven doorlopen. De hoofdaksenten 
zijn steeds blijven liggen op : 
(1) het praktijk-onderwijs in de bewegingsaktiviteiten (gymnastiek, spel, sport ... ) ; 
(2) de didaktische opleiding van de leerkracht. 
Deze hoofdopdrachten zijn in de loop van de jaren, mede door de wetenschappelijke 
en maatschappelijke evolutie van de lichamelijke opvoeding, enigszins aangepast 
en verruimd. 

Geschiedenis 

Het onderwijs in de lichamelijke opvoeding op het H.I.L.O., dat als een van de 
eerste studierichtingen aan onze Universiteit reeds in 1928 volledig was vervlaamst, 
heeft zich ontwikkeld in de geest van de Zweedse Gymnastiektraditie, bij ons 
geïntroduceerd door de eerste docent, de Zweedse Kapitein Schmiterlöw voor de 
mannen (1908-1911), samen met zijn vrouwelijke kollega Mevrouw Lundberg 
(1909-1910) en later Mevr. Sandholm voor de vrouwen. 
Naar hun model werd verder gewerkt door hun leerlingen J. De Vos, een kavalerie
officier die in 1911 het diploma van Doctor in de Lichamelijke Opvoeding 
behaalde, onmiddellijk tot docent werd benoemd en tot 1928 in funktie is gebleven. 
V oor de parallelle vrouwenafdeling doceerde Mevr. I. Van den Os tende-Van der 
Bracht, eveneens een alumna van ons Instituut, van 1913 tot 1941. 
De kursussen didaktiek, gymnastiek, schoonheidsleer der bewegingen, de spelen 
en de sport werden bijgevolg afzonderlijk onderwezen voor de mannen en voor de 
vrouwen en dit tot in 1946. 
M. Verdorrek (1925-1949) volgde J. De Vos op. Naast zijn wetenschappelijke 
( « Asymmetrie in de Gymnastiek ») en onderwijstechnische werken ( « Handboek 
voor de Turnleraars ») verschenen van zijn hand verschillende meer algemee~ 
opvoedende werken bestemd voor een groter publiek, waarin meestal de bindingen 
tussen de menselijke beweging en de kunst zijn interesse wegdroegen (o.a. «Kunst
opleiding voor het Volk en Lichamelijke Opvoeding»). 
M. De Meestere werd, na losse opdrachten welke hij via Ministeriële Besluiten 
vervulde sedert 1927, in 1936 tot docent benoemd. Aldus waren er op dat 
ogenblik drie professoren gemeenschappelijk belast met de praktijk en met de 
professionele opleiding. 
In 1946 komt het gehele pakket didaktiek, opvoedende gymnastiek, sport, spelen 
en toepassingsoefeningen onder één titularis. De didaktiek voor jongens en meisjes 
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wordt gezamenlijk onderwezen terwijl de praktijkvakken van de lichamelijke 
opvoeding gescheiden blijven en geleid worden door een mannelijk en een vrouwe
H jk assistent. 
Daar waar, tot op dat ogenblik, niet kon gesproken worden van een Dienst, noch 
van een Laboratorium, werd in 1965 het Laboratorium voor Didaktiek en de 
Praktijk van de Liohamelijke Opvoeding opgericht. 
Na het overlijden van Prof. M. De Meestere wordt R. Claeys, reeds diensthoofd 
van het Laboratorium van Ontleding van de Bewegingen, nu ook b_elast met de 
tijdelijke leiding van de vroegere Dienst De Meestere. Hierin wordt hij van 1970 
af bijgestaan door een geassocieerd docent, W. Laporte, die in 1975, als docent, 
diensthoofd wordt van het huidige Seminarie en Laboratorium voor Bewegings
vorming en -agogiek. 

« Systeem >> van Lichamelijke Opvoeding 

De lichamelijke qpvoeding is in het verleden steeds bepaald geworden door « sys
temen». Het H.I.L.O. van Gent is van bij het begin een centrum geweest waar 
de Zweedse Gymnastiek op een, voor die tijd, wetenschappelijk gefundeerde 
wijze werd gedoceerd en van waaruit deze werd verspreid, niet alleen in België, 
maar vooral ook in de Iatijnse landen. Dit « Zweedse systeem » dat qua inhoud 
medisch geïnspireerd was en vooral anatomisch-geanalyzeerde oefenstof bevatte 
maar qua metodiek zeer sterk militair georiënteerd was, is naderhand meer peda
gogisch geïnspireerd geworden. De « opvoedende gymnastiek » werd reeds zeer 
vroeg aangevuld met sport en spelen en in 1946 met toepassingen in padvinderij 
en kamperen. Het schermen werd in 1960 vervangen door de sportspelen (basket
bal, volleybal, handbal en voetbal). 
In 1968 werd de Zweedse Gymnastiek, die ook buiten de Universiteit haar aanzien 
had verloren, definitief verlaten. Ze werd vervangen door algemene basisgym
nastiek en toestelturnen. In de laatste jaren werden ook expressie- en dansvormen 
aan het programma toegevoegd, zodat er nu een brede waaier van bewegings
aktiviteiten wordt onderwezen. 

Opdracht en organizatie van de huidige Dienst 

Vier voorname doelstellingen bepalen de werking van de Dienst : 
(1) de wetenschappelijke vorming van de student in het domein van de lichamelijke 

opvoeding; 
(2) de praktische vorming van de student op het gebied van de bewegingsaktivi

teiten (gymnastiek, spel, sport, dans en openluchtaktiviteiten) ; 
(3) de opleiding tot leerkracht lichamelijke opvoeding (pre-service-training) ; 
(4) de in-service-training of bijscholing van de leerkracht in samenwerking met 

het Interfakultair Centrum voor de Lerarenopleiding. 
Alhoewel het hoofdaksent blijft liggen op de schooloriëntering, voorziet het ver
nieuwd programma ook een opening naar de vrijetijdsbesteding. De genoemde 
doelstellingen werden verwezenlijkt in een uitgebreide teoretische onderwijsopdracht 
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met 1.000 uren oefeningen, studie en onderzoek over de hiernavernoemde gebie
den, organizatie en begeleiding in funktie van de oefeningen, mikro-teaching, stages 
in het onderwijs, bijscholing leerkrachten, openluchtkampen. 
Op onderwijs- en onderzoeksvlak worden de volgende 5 vakkengroepen uitge
bouwd: 

(1) Bewegingsvonning (vroeger Praktijk van de Lichamelijke Opvoeding) 

Dit vak omvat de teorie en de oefeningen van de verschillende bewegingsakti
viteiten. Deze zijn verspreid over 4 jaren en onderverdeeld in : 

individuele aktiviteiten (turnen, zwemmen, atletiek), 
- sportspelen (basketbal, volleybal, handbal en voetbal), 
- expressievakken (ritmiek, ritmische gymnastiek, volks- en jazzdans). 
Deze in het curriculum opgenomen aktiviteiten worden aangevuld met open
luchtaktiviteiten onder vorm van kampen evenals met keuzevakken gericht 
naar life-time sporten. 

(2) Didaktiek en .mtodenleer van de lichameliike opvoeding 

Deze vakkengroep is vooral pedagogisch georiënteerd. Naast de teorie wordt 
ruime aandacht besteed aan de oefeningen onder vorm van mikro-teaching
opdrachten en stages in het onderwijs. 

(3) Bewegingsontwikkeling en motorisch leren 

In dit studiegebied worden verschillende basi~elementen voor het motorisch 
leerproces onderzocht. Als bijzondere tema's worden op dit ogenblik het 
lateraliteitsprobleem en het bewegen op basis van het ritme behandeld. 

( 4) Sport in de vrije tijd 

Via dit vak wordt gepoogd de lichamelijke opvoeding te oriënteren naar de 
vrijetijdssektor. 

(5) Grondslagen en ontwikkelingen in de lichamelijke opvoeding 

Hierin wordt de men~elijke beweging en de bewegingsopvoeding gesitueerd in 
zijn relatie tot het milieu en de tijd (geschiedenis) en tot andere wetenschap
pelijke disciplines. 

Binnen deze 5 studiegebieden kunnen door de studenten in de 1 e licentie persoon
lijke seminariewerken en in de 2e licentie een eindverhandeling gemaakt worden. 

Infrastmktuur 

In de periode voor 1960 was het H.I.L.O. gevestigd in de « Paddenhoek » . 

Hier beschikte de Dienst over een pedagogische gymnastiekzaal, die was uitgerust, 
naast de ieder jaar geverniste planken vloer, met de klassieke Zweedse apparatuur 
(sportramen, Zweedse balken) maar ook met klimtouwen en touwladders. 
In 1960 werden de gebouwen aan de Watersportbaan ingenomen. De grote gym
nastiekzaal van 60 m lengte op 18 m breedte met een tribune van 400 zitplaatsen 
was nu ook uitgerust voor de sportbeoefening. De zaal was toen één van de eerste 
grote sporthallen in Europa. In de houten eiken vloer zijn 28 inzinkpalen gebouwd 
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die het mogelijk maken balken, rekstokken en barren op te stellen. Aldus is deze 
zaal voorzien van een brede gamma van toestellen voor het onderwijs van de 
gymnastiek en de sport. 
Naast de grote zaal zijn er nog 2 kleinere oefenzalen voorzien (15 X 7 m). 
De «Blauwe Spiegelzaal» is speciaal uitgerust voor lessen met beperkte groepen. 
De in 1960 nochtans ruim gedachte intrastruktuur bleek weldra onvoldoende 
wegens het toenemend aantal studenten op het H.I.L.O., maar ook wegens de 
uitbreiding van de Gentse Universitaire Sportbond. 
In 1969 werd het stadion aan de Blaarmeersen aangelegd met twee voetbalvelden 
en een atletiekpiste. 
Sedert 1976 is het H.I.L.O. medegebruiker van het nieuwe sportcomplex, opge
trokken naast het H.I.L.O. Dit omvat naast een zwembad van 25 X 15 m tevens 
3 sporthallen (2 van 22 X 44 men 1 van 27 X 44 m) en een sportzaal Gudo en 
powertraining). 
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DE ONTWIKKELING VAN DE TANDHEELKUNDE 
AAN DE R.U.G. SINDS 1930 

Lic. R. V ANDERDONCK 

Vóór 1930 bestond aan de Fakulteit der Geneeskunde van de R.U.G. op gebied 
van tandheelkunde enkel de fakultatieve kursus « Stomatologie », opgericht op 
20 maart 1914, met als titularis Prof. 0. Rubbrecht. Prof. 0. Rubbrecht gaf 
ook les aan kandidaten in de geneeskunde die het eksamen voor tandmeester 
wilden afleggen. Hij ijverde sinds 1900 voor het oprichten van volwaardige 
universitaire studies in de tandheelkunde. 
De vroegere stallingen van het herenhuis aan de Coupure nummer 9, dat hij tot 
1925 bewoonde, had hij ingericht als tandheelkundige kliniek. 
Hij was een zeer aktief lid van wetenschappelijke en officiële kommissies wiens 
aktiviteiten leidden tot het oprichten van de Licentie in de Tandheelkunde in 1929. 
In 1932 promoveerden de eerste 3 licentiaten. De konkurrentie van de niet
universitaire opleiding in de « Ecole Dentaire Beige» (sinds 1910) woog in 
de eerste jaren zwaar door. Allerlei overgang~maatregelen waren immers van 
kracht. In 1942 waren er slechts 45 licentiaatsdiploma's uitgereikt, waarvan 
9 aan doctors in de geneeskunde. In deze pioniersperiode van 1929-1930 ging 
de opleiding eerst door ten huize van Prof. 0. Rubbrecht, St. Pietersnieuw
straat 83, en dit vanaf het akademiejaar 1929-1930. De lokalen, gebouwd dicht
bij het woonhuis in de achtertuin waren ongeveer 60 m2 groot, de helft kliniek 
(6 houten behandelstoelen, instrumententablet op voet, boormachine met de voet) 
en de helft labo (2 werktafels, 1 onderstel van een oude naaimachine voor het 
polijsten, 1 kleine handslinger). 
De studenten waren verantwoordelijk voor het dagelijks schoonhouden van de 
lokalen en van de uitrusting. Juffrouw Albertine Depuydt, de toegewijde huis
houdster, sekretaresse en gezelschapsdame van de lic.hamelijk ernstig gehandicapte 
professor, oefende de algemene kontrole uit. 
De in hoofdzaak ortodontische privé-praktijk van Prof. 0. Rubbrecht ging door 
in de op de tuin uitgevende veranda, waar ook soms klinische demonstraties 
gegeven werden, maar die niet toegankelijk was voor de studenten en zelfs 
niet voor de assistenten als de leden van de Koninklijke Familie er behandeld 
werden. 
De eerste assistent was tandarts Raf. Van Cauwenberghe, uitstekend practicus 
uit Gent. 
Eind 1931 werd Prof. 0. Rubbrecht ontlast van een deel van zijn omvangrijke 
opdracht en werd Prof. V. De Wilde benoemd voor het doceren van de protese 
(teorie en praktijk) en patologie en terapie van de mond. Om. dit afgesplitst 
onderwijs te kunnen verzekeren had de Universiteit reeds een huis gehuurd in 
de Gezusters Lovelingstraat, nummer 18, rechtover het Instituut voor Weten
schappen. 
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Hier waren op het gelijkvloers een klinieklokaal met 2 zetels, een leskamer 
en een wachtzaaltje, en op de eerste verdieping 2 kamers als labo ingericht. 
Prof. V. De Wilde gaf er teoretisch en praktisch onderwijs zonder enige hulp 
van personeel. Tot in 1932 werd het volledig klinisch en praktisch onderwijs 
gegeven door de twee professoren. Ook hier moesten de studenten zelf instaan 
voor het schoonmaken van de lokalen. 
Dr. A. Comhaire studeerde af als LTH in 1933 en werd onmiddellijk assistent 
bij Prof. 0. Rubbrec.bt. Hij bleef dit gedurende 4 jaar en werd in 1937 opgevolgd 
door Dr. R.A. De Wilde. 
In 1938 had Prof. 0. Rubbrecht naast het Jeslokaal een bunker laten bouwen 
met 40 cm dik beton en gepantserde deuren, waarin hij in mei 1940 zelfs 
eksamens afnam. 
Terwijl Prof. 0. Rubbrecht, die zich zeer moeizaam verplaatste, de teorie 
konserverende tandheelkunde en de ortorlontie bleef doceren in zijn privé-woning, 
zette Dr. R.A. De Wilde vanaf 1940 als assistent de konserverende klinische 
praktijk verder in het huis Veyrac, St. Pietersnieuwstraat, nummer 72, een 
herenhuis dat aan een fran~e adellijke familie had toebehoord, maar waarvan 
slechts de eerste verdieping beschikbaar was. 
De werking van het Tandheelkundig Instituut, waar nu ook de teoretische opleiding 
in de konserverende tandheelkunde en de ortorlontie moest gebeuren, werd tijdens 
de oorlog behalve door allerlei andere tekorten, ook nog bijzonder moeilijk 
door de strenge bepalingen betreffende edele metalen en door opeising van vijf 
van de acht beschikbare praktijkzetels. Een zetel werd sterk beschadigd terug
gestuurd, twee andere werden later in de Bijloke gerekupereerd, de laatste twee 
verdwenen van het Duitse vliegveld in Maldegem, waarheen ze getransporteerd 
waren. Ook de R.A.F. eiste in 1944 een volledige praktijkuitrusting op die nooit 
teruggekeerd is. Van de gan~e tandheelkunde bleef aan het einde van de oorlog 
niet veel over. 
In februari 1943 werd Dr. R. De Brabandere als opvolger van Prof. 0. Rubbrecht 
aangesteld, benoeming die een jaar later, bij de bevrijding, verbroken werd. 
In februari 1945 werd Dr. R.A. De Wilde tot docent benoemd en nam hij de 
leeropdracht van Prof. 0. Rubbrecht over. 
Dr. A. Comhaire werd tot docent benoemd in december 1947, in opvolging 
van Prof. V. De Wilde die de leeftijdsgrens had bereikt. 
Beiden werden tot gewoon hoogleraar bevorderd in 1949. Prof. R.A. De Wilde 
nam in 1958 de kursus « Patologie en terapie van de mond» van Prof. A. 
Comhaire over, dit op voorstel van deze laatste ten einde een rationeler onderwijs 
te verzekeren. 
Het huis in de St. Pietersnieuwstraat, nummer 72, dat lelijk gehavend was 
door de opeenvolgende bestemmingen en het langdurig gemis aan onderhoud, 
werd in 1948 grondig opgeknapt. Het werd ook inwendig verbouwd zodat 
de grotere beschikbare ruimte het adekwaat gebruik van de bestelde of reeds 
geleverde nieuwe kliniek- en labo-uitrusting mogelijk maakte. 
De licenties tandheelkunde bleven er ondergebracht tot en met het akademie-
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jaar 1962-1963. Het aantal studenten bleef vrij beperkt en stabiel, wat deze 
behuizing toch draaglijk maakte in een eerder gezellige en familiale sfeer. Naast 
de praktijkkamers van beide professoren (waarbij Prof. R.A. De Wilde zijn 
eigen installatie bekostigde en Prof. A. Comhaire die uit zijn praktijk meebracht) 
was er een klinische afdeling met 20 zetels en beschikten beide licenties over 
ruime laboratoria. De alumni herinneren zich uit die tijd de kleedkamers 
in de stallen, de monumentale trap, de leszaal met de sierschouw, de tand
technische demonstraties op zolder onder de pannen. 
Een medewerker van het eerste uur was G. Matthys, die zich vanaf 1942 via de 
konserverende tandheelkunde ten slotte full-time aan de protese ging wijden, en 
zich overigens later nog meer in totale protese specializeerde. 
Het onderzoek in de tandheelkundige materialen kreeg een sterke impuls door 
de komst van A. Torfs in 1951, die zich volledig met deze opdracht zou bezig
houden. 
Het wetenschappelijk onderzoek was uiteraard, door de uitgebreide opdracht 
van elk der twee professoren en door de geringe personeelsbezetting, beperkt. 
Toch kwamen van de hand van Prof. A. Comhaire, van G. Matthys en A. Torfs 
een aantal belangrijke publikaties op protetisch gebied tot stand. Een studie 
van A. Torfs over de aanpassing van de totale protese aan de fysiologische 
bewegingen werd overigens bekroond met de Joachim-Prijs, nationale prijs voor 
wetenschappelijk onderzoek in de tandheelkunde. 
In de Dienst van Prof. R.A. De Wilde ging het klinisch onderzoek vooral over 
aangezichtsortopedie en traumatologie door het uitwerken van oorspronkelijke 
behandelingsmetoden. Deze hele pioniersperiode stond ook in het teken van 
de hoofdverpleegster, Juffrouw J. Roman, die met nimmer falende toewijding 
het tandheelkundig huishouden recht hield en alle materiële zorgen op haar 
schouders nam. 
De tandtechnische zijde, destijds alleen verzorgd door privé-technici in dienst 
van Prof. 0. Rubbrecht en Prof. V. De Wilde, werd nieuw leven ingeblazen 
door de benoeming in 1957 van L. Van den Berghe, eerste tandtechnicus in de 
Dienst. De ganse personeelsbezetting bestond toen uit de 2 professoren, 
3 assistenten, 1 verpleegster en 1 tandtechnicus. 
In het begin der zestiger jaren werd het gebouw in de St. Pietersnieuwstraat 
te klein. De wensen van de tandheelkunde gingen, hetzij naar een ruime uitbouw 
van het bestaande Instituut in de grote achtertuin, hetzij naar een volledig nieuw 
gebouw. 
De verhuis in de zomervakantie 1963 naar de huidige lokalen in het Akademisch 
Ziekenhuis betekende wel een flinke verbetering van de ruimtelijke toestand, 
maar was eerder door de bezettingspolitiek van de A.Z.-gebouwen door de 
Universiteit ingegeven dan door een weloverlegde keuze. 
De drie toegewezen verdiepingen (5e en 6e in Kliniekgebouw 111, en de 6e ver
dieping in Behandelingsblok 111) waren eigenlijk voor hospitalisatie bestemd en 
niet geschikt voor een tandheelkundige opleiding. Maar ten slotte was dit een 
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overgangsfaze en werden beloften gedaan voor de snelle bouw van een volledig 
nieuw Tandheelkundig Instituut. 
De grote problemen gesteld door de overgang naar de nieuwe Kliniek waren 
echter wel positief in die zin dat ze aanleiding gaven tot het onderzoek van 
de ergonomische aspekten van de tandheelkunde in Gent, waarin Prof. A. Comhaire 
vanaf 1960 R. Vanderdenek als psycholoog en E. Comhaire als technicus 
van een team betrok, en dat daarenboven nog op een aantal entoesiaste technische 
medewerkers kon rekenen: A. Van Den Abeele, de bijna legendarische dorpssmid, 
R. De Loof en A. Blondia, nog steeds technici in de dienst. 
Rond het centrale probleem van de tandheelkundige werkpost groeide een veel 
breder onderzoeksveld dat zich uiteindelijk tot het gehele vraagstuk van het 
« practice management » uitbreidde en tevens op pedagogisch gebied overvloeide : 
betere konstruktie van pre-klinische werkposten en fantoomkoppen, rationele 
opleidingsstrukturen met studiepakketten en video-begeleiding, traysysteem in 
kliniek en pre-kliniek, groeps- en individuele studentenopleiding, enz., waarbij ook 
later steeds meer personeelsleden rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken werden. 
Mijlpalen in de ontwikkeling waren o.m. : een jaarvergadering in 1960 van de 
K.B.V.T. waarin de voornaamste kritiek op de bestaande uitrusting, de wensen 
van de toenmalige practici en enkele voorstellen gebundeld werden ; de voor
stelling van een prototype op de tabie-dinies van de Internationale Dental Schau 
in Köln 1962, dat brede internationale weerklank vond en het eerste type was 
van de nieuwe werkpost (zittende practicus - liggende patiënt) in Europa ; twee 
internationale colloquia in de Dienst in 1964 en 1966, gewijd aan ergonomie, 
waarop alle Europese experten aanwezig waren en de definitieve doorbraak bete
kenden in Europa van de ergonomische behandelingswijze in de tandheelkunde. 
Naast bovenvermelde interne weerslag op de opleiding en de organizatie van 
de Dienst kregen deze opzoekingen een brede internationale betekenis, o.m. omdat 
de tandarts i.p.v. de patiënt centrum werd van de werkpost en van de hele 
prakti jkopvatting. 
De gevolgen waren onder meer : een meer ergonomisch georiënteerde opleiding 
in vele universiteiten en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. 
De zich stilaan ontplooiende aktiviteit van de tandheelkunde werd een eerste 
maal afgeremd in 1968-1969 door een bruuske, maar toch herhaaldelijk voor
spelde, stijging van het aantal studenten. De uitrusting, de plaatsruimte en het 
aantal O.P.- en W.P.-ers bleef echter konstant zodat alle beschikbare krachten zich 
volledig moesten inzetten voor kliniek, onderwijs en het vinden van nood
oplossingen. 
Een tweede, nog fellere stijging, van het aantal studenten kwam in 1974-1975 
met de invoering van het nieuwe, volledig van de geneeskunde afgescheiden, 
studieplan van de tandheelkunde : twee kandidaturen tandheelkunde en drie licen
ties. Het bleek onmogelijk het op tien jaar vertienvoudigde aantal studenten in 
dezelfde lokalen onder te brengen en met het slechts heel licht verhoogd aantal 
personeelsleden een degelijk klinisch onderwijs te verstrekken. 
Die stijging viel dan nog samen met het emeritaat-nemen van Prof. R.A. De 
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Wilde en van Prof. A. Comhaire, in 197 6 en 1977. Slechts twee jaar later werden 
ze, na een herstrukturering van de leeropdrachten in vier afzonderlijke pakketten, 
gedeeltelijk vervangen. 
In die periode werden de volledige administratieve en klinische verantwoordelijk
heid én het onderwijs gedragen door de enige O.P.-er in de dienst, Dr. J. De Boe
ver, geassocieerd docent sinds 1973, bijgestaan voor de onderwijsopdrachten van 
Prof. em. A. Comhaire door G. Matthys, A. Torfs, R. Somerling-Van Peteghem 
en B. Farasyn en voor de onderwijsopdrachten van Prof. em. R.A. De Wilde 
door R. Bullens, R. D'Hauwers, G. Quataert en H. Schautteet, allen belast met 
suppleantieopdrachten. Het was één van de moeilijkste perioden uit de ganse 
geschiedenis van de tandheelkunde, vooral door de enorme massa studenten 
die individueel klinisch onderwijs dienden te krijgen. Toch hebben dergelijke 
noodsituaties ook een aantal posit:eve kanten. Van de herstrukturering van de 
studies tandheelkunde kan nu reeds gezegd worden dat ze positieve resultaten 
oplevert. Het intellektueel niveau van de studenten ligt hoger en de motivatie 
naar de tandheelkundige opleiding is veel sterker dan voorheen. Het nieuwe 
opleidingsschema geeft meer mogelijkheden tot een diepergaande en gebalan
ceerde opleiding. Met verdubbelde spoed werd de bouw van een totaal nieuw 
Tandheelkundig Instituut aangevat en verder gezet. 
Voor het eerst is er een bredere interesse merkbaar voor het wetenschappelijk 
onderzoek en voor een gestruktureerde postgraduaatopleiding van de assistenten. 
Tekenen daarvan zijn de wetenschappelijke publikaties van de verschillende 
Diensten en het eerste Aggregaat voor het Hoger Onderwijs in de Stomatologische 
Wetenschappen aan de R.U.G. (J. De Boever: 1975). 
In 197 8 werd Prof. R. Van Clooster benoemd tot docent voor chirurgie, 
mondpatologie en inplantologie. Onder zijn leiding groeit een researchprojekt 
i.v.m. de tot nu toe aan de R.U.G. verwaarloo~de forensische tandheelkunde 
en i.v.m. de inplantologie (botre~ekties bij tandinplanten). De tandheelkundige 
interdisciplinaire benadering van de maxiilofaciale chirurgie komt door zijn 
klinische aktiviteiten nu volledig tot ontplooiing. 
In 1978 werd Prof. J. De Boever benoemd tot docent en in 1979 bevorderd tot 
hoogleraar met als leeropdracht : Kroon- en Brugwerk, Okklusiologie en Paro
dontologie. In zijn Dienst wordt de wetenschappelijke aktiviteit toegespitst op 3 
verschillende gebieden : de parodontologie met researchprojekten over het liisto
logische en klinische aspekt van lyodura in intrabony pockets en over de epidemio
logie van gingiva-afwijkingen bij kinderen ; de okklusiologie met research op 
gebied van de neuromusculaire fysiologie bij patiënten met pijn-dysfunktie van 
het kaakgewricht ; kroon- en brugwerk met scanningmikroskopische studies over 
dentine en de reproduktie van de acelusale verhoudingen . Verschillende doctoraten 
in de tandheelkunde zullen hiervan het resultaat zijn. De twee bovenvermelde 
professoren verwezenlijkten onmiddellijk een volledige herstrukturering van de 
vroegere aparte diensten tot de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten, met 
vier aparte wetenschappelijke Afdelingen. 
In 1979 werd Prof. L. Dermaut benoemd met als onderwijsopdracht de kon-
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serverende en preventieve tandheelkunde en de ortodontie. Onder zijn dynamische 
leiding werden verschillende taken van dit onderwijs aangepast aan de weten
schappelijke en klinjsche vooruitgang van de laatste jaren. Vooral op het gebied 
van de ortorlontie werden onmiddellijk nieuwe technieken ingevoerd en werd 
gestart met een researchprojekt over botverplaatsingen in een droge schedel 
o.i.v. ortodontische krachten m.b.v. holografie. 
Ook werd een aanvang genomen met de studie van asymmetrisch headgear, 
technieken voor het aanligeren van hoektanden en het bestuderen van cranio
faciale groeiverschijnselen. 
Verder zijn er de studies over de histologische en toxikologische invloeden van 
cavity liners op de pulpa en de zuur-ets technieken. 
Eén plaats van docent, voor totale protese en materiaalkunde, is nog vakant. 
Het is dllidelijk dat door de vernjeuwde onderwijsstrukturen, de betere rekrutering 
van studenten en derhalve ook van assistenten, door de inbreng van de aan 
bllitenlandse Universiteiten getrainde O.P.-ers, de Kliniek voor Tand-, Mond- en 
Kaakziekten een meuwe, wetenschappelijk georiënteerde richting uitgaat. Het 
onderwijs krijgt bovendien een richting in het nu volledig doorbrekende post
graduaat. De nieuwe, over een paar jaren te betrekken, gebouwen zullen de 
ruimtelijke problemen oplossen vooral nu het aantal studenten eindelijk wat 
blijkt af te nemen. Hopelijk zullen de nu zeer beperkte financiële middelen 
groter worden. 
Na 50 jaar neemt de tandheelkunde in Gent als het ware een nieuwe start, 
die echter alleen maar mogelijk werd dank zij de onophoudelijke inspanningen van 
de mensen die in de voorbije halve eeuw, in vaak ongeloo.flijke omstandigheden 
moesten werken. 

PUBLIKA TIES 

Rubbrecht 0., Les variations maxillo-faciales sagittales et l'hérédité. La prognathie inférieure 
dans la maison d'Habsbourg et /'hérédité. Revue beige de Stomatologie, 1930, 1-2-3-4, 1-24, 
61-91, 119-154, 175-211 resp. 

De Wilde V., Trépanation alvéolaire et apectomie. Revue belge de Stomatologie, 1933, 2, 
65-84. 

Rubbrecht 0., De behandeling der onderretrognathie met labioversie der bovenfronttanden. 
G.V. & D. Tholen, Utrecht, 1936. 

Rubbrecht 0., Systematische behandeling der kaakfracturen. Vlaams Tijdschr. Mondheelk., 
1941, 2, 73-98. 

Matthys G. en Van Oostende P., Uniforme drukverdeling bij het bepalen van de centrische 
relatie. Belg. Tijdschr. Stomatologie, 1955, 4, 645-656. 

Torfs A. Het aanpassen van een totale prothese aan de individuele fysiologische bewegingen. 
Belg. Tijd chr. Tandheelk., 1956 6, 337-438. Nationale Prijs Albert Joachim, 1955. 

Combaire A., De hybride Prothese. Le Joumal dentaire beige, 1957, S, 265-285. 

Torfs A., Les cavités de retassure et de retirure dans nos coulées dentaires. Le Joumal dentaire 
beige, 1958, S, 291-311. 
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Comhaire A., Work simplification: presenting a new clinical working outfit for the dentist. 
Internat dental J., 1963, 4, 715-723. 

Vanderdenek R. en Van Peteghem R., Verlichting in de tandheelkundige praktijk. Belg. Tijd
schr. Tandheelk., 1964, 4, 515-542. 

D'Hauwers R., Is het gebruik van corticosteroïden, met name endomestasone, verantwoord 
in de endodontie? Belg. Tijdschr. Tandheelk., 1970, 3, 349-373. 

Schautteet H., Gingivale hyperplasie. Belg. Tijdschr. Tandheelk., 1972, 3, 371-374. 

De Boever J., Functional disturbances of the temporomandibular joints. Oral Sci. Rev., 1973, 
2, 100-112. 

Bullens R. en Schautteet H. Enige O\ erwegingen bij de operatie van Myrhaug. Acta Stomate
logica Belgica, 1973, 2, 199-210. 

Dermant L.R., Aspecten van recidief en stabiliteit na orthodontische behandeling. Doctoraats
proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1974. 

De Boever J., Radioielemetrische en elektromyografische studie van functionele occlusale 
krachten. Aggregaatsproefschrift, Rijksuniversiteit Gent, 1975. 

Comhaire E., Farasyn B. und Vanderdenek R., Ein ergonomischer Arbeitsplatz /ür Plzantom
kurse. Die Quintessenz, 1975, 4, 113-118. 

Vanderdenek R., Psychologie van de Prothesepatiënt. Belg. Tijdschr. Tandheelk., 1975, 2, 
145-160. 

Busschop J. en De Boever J., Een combinatiemet/zode van autogene beenenten en collagene 
alloenten voor de eliminatie van intrabony pockets. Belg. Tijdschr. Tandheelk., 1976, 1, 3-10. 

Van Clooster R., Het gebruik van de operatiemicroscoop in de klinische tand/zee/kunde. Belg. 
Tijdschr. Tandheelk., 1977, 1, 57-61. 

Adriaens P. en De Boever J., Dentinebehandeling na prepareren. Belg. Tijdschr. Tandheelk., 
1978, 95-117. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

J. De Boever, hoogleraar (1964) 
R. Van Clooster, docent (1978) 
L. Dermaut, docent (1979) 

Vastbenoemd Wetenschappelijk Personeel 

G. Matthys, werkleider (1949) 
A. Torfs, werkleider (1951) 
R. D'Hauwers, werkleider (1960) 
R. Van Peteghem, werkleider (1960) 
R. Vanderdonck, werkleider (1962) 
H. Schautteet, e.a.-assistent (1970) 

Niet-vastbenoemd Wetenschappelijk Personeel 

E. Rotman (1967) 
B. Farasyn (1968) 
J. D'Hauwers (1970) 
J. Hooft (1972) 
J. De Moor (1972) 
M.-A. Delbeke (1974) 
F. Bourgois (1974) 
W. Boute (1975) 

L. De V isschere ( 197 6) 
P. Tubex (1977) 
P. Adriaens (1977) 
M. De Blieck (1977) 
T. De Cooman (1977) 
M. Criel (1977) 
P. Driege (1977) 
C. De Winter (1977) 
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Groepsfoto Dienst Tandheelkunde, anno 1959. Van links naar rechts, eerste rij: J. De Baets, 
J. Roman, R. Flamen, R. Pollaris, Prof. A. Comhaire, Prof. R. De Wilde, G. Matthys, J. Van 
Cannyt; tweede rij: A. Torfs, J. De Clerck, W. Augustyns, J. Surmont, J. Neyt, A. De Wilde, 
J.C. Minne, A. De Bruyn; derde rij: R. D'Hauwers, P. Boute, J. Vermassen, A. Valembois, 
F. Vermeulen, A. Verdickt, R. Grymonpon, R. De Deken en P. De Bruyn. 

Kliniek oor Tand-, Mond- en Kaakziekten, anno 1980. Van links naar rechts: Prof. R. Van 
Clooster, Prof. L. Dermaut, Dr. H. Schautteet, Lic. R. D'Hauwers, Prof. J. De Boever, Lic. 
R. Vanderdonck, Mevr. Lic. R. Somerling-Van Peteglzem en Lic. G. Matthys. 
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L. Cesteleyn (1977) 
V. De Smedt (1977) 
C. Boeve (1978) 
J. Proot (1978) 
C. Ebo (1978) 
F. Vande Velde (1978) 
C. Oppeel (1978) 
M.-A. De Moor (1978) 
A. De Smit (1979) 

L. Van den Bergbe (1979) 
R. Veys (1979) 
J. Willems (1979) 
J. Kleutghen (1979) 
M. Van Vlierbergbe (1979) 
N. Verheyen (1979) 
K. Ampe (1979) 
A. Van Loocke (1979) 
W. Weyns (1980) 

GEWEZEN VASTBENOEMD O.P. 

0. Rubbrecht, gewoon boogleraar (1929-1941) 
V. De Wilde, gewoon hoogleraar (1931-1947) 
R. De Brabandere, docent (1943-1944) 
R. De Wilde, gewoon hoogleraar (1945-1976) 
A. Comhaire, gewoon hoogleraar (194 7 -1977) 

ALUMNI 

R. Van Cauwenberghe (1931-1932) 
A. Comhaire (1933-1936) 
A. De Wilde (1937-1942) 
E. Mattelaer (1941 -1942) 
E. De Broe (1943-1947) 
J. Adam (1948-1949) 
R. Berge (1948-1950) 
E. Verplaneken (1950-1954) 
G. Haers (1951-1955) 
A. Adriaens (1954-1956) 
I. Roels {1954-1960) 
P. Van Oostende (1955-1957) 
N. Goeminne (1956-1958) 
A. De Badts (1957-1958) 
E. De Wolf (1958-1962) 
M.-L. Vakaet (1959-1960) 
J. Neyt (1960-1964) 
R. Van Heirrewegbe (1962-1966) 
B. Maertens (1964-1966) 
W. Vos (19·65-1972) 
M. Van Hee {1966-1970) 
R. Van Bossele (1966-1970) 
G. Bettens (1968-1971 ) 
A. Claerhout (1968-1969) 
A. Podlubnai {1968-1970) 
H. De Vis (1969-1979) 
J. Beekman (1969-1980) 
E. Hacquaert (1969-1972) 

M.-T. Van den Hove (1969-1971) 
J. Bertrand (1970-197 4) 
J. Busschop (19 70-1980) 
J. De Noyette (1970-1972) 
E. Derie (1970-1974) 
K. Dierickx {1970-1976) 
R. Bullens (1971-1978) 
E. Mortier (1971-1979) 
J. Veys (1971-1977) 
J. Coornaert (1972-1979) 
A. Gabriels (1972-1978) 
M. Van Kerkhove (1972-1979) 
C. Vanmaele (1972-1974) 
C. Van Oostende (1972-19.73) 
F. Willems (1972-1979) 
N. Tan Tjiong (1973-1979) 
E. Van Grieken (1973-1975) 
G. Dedeurwaerder (1974-1978) 
G. Quataert (1974-1977) 
N. Soete (1974-1976) 
J. Verbeken (1974-1976) 
R. Begerem (1975-1979) 
M.-C. Decroo (1975-1979) 
M. Goedgezel chap (1975-1979) 
E. Robhens (1975-1977) 
F. Van Aerde (1975-1977) 
K. Van Belle (1975-1979) 
W. Vandenberghe (1975-1977) 
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M. Vander Smissen (1975-1978) 
G. Van Nieuwenhove (1975-1976) 
J. Vlieghe (1975-1977) 
G. Dusarduyn (1976-1978) 
M. Absil {1977-1978) 
K. De Bevere (1977-1979) 
A. De Munck (1977-1979) 
J.-M. Deprez (1977-1980) 
E. Demicourt (1977-1979) 
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I. Matthys (1977-1977) 
M. Poppe (1977-1979) 
P. Vervaet (1977-1978) 
A. Appelmans (1978-1979) 
W. Bernagie (1978-1979) 
J. Tavernier (1978-1979) 
L. Vandermeuten (1978-1979) 
M. Van de Velde (1978-1978) 
C. Luca (1979-1979) 
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HET FARMACEUTISCH INSTITUUT 
1930-1970 

LABORATORIUM VOOR 
FARMACEUTISCHE EN MEDISCHE CHEMIE 

Prof. Dr. Apr. P. DE MOERLOOSE 

Bij de vervlaamsing van de Universiteit in 1930, was voor de farmaceutische 
chemie een tweetalig stelsel in voege. De farmaceutische minerale chemie werd 
in 't Nederlands gedoceerd door Prof. M. Van Aerde en de organische farma
ceutische chemie in 't Frans door Prof. F. Daels. 
In 1930 was het oude stelsel nog in voege. Door de wet van 21 mei 1929 
op het toekennen van de akademische graden werden enkele wijzigingen in de 
studie van de farmac.ie ingevoerd. Als nieuwe vakken die aan het curriculum 
werden toegevoegd hadden we o.a. Beginselen der Geneeskundige Scheikunde. 
Het nieuwe programma werd geleidelijk per proef ingevoerd zodat het eerst 
tijdens het akademiejaar 1934-1935 volledig werd toegepast. 
In 1931 werd een einde gesteld aan de leeropdracht van Prof. F. Daels. Hij werd 
opgevolgd door V. Evrard die benoemd werd tot docent voor de Franse en 
Nederlandse kursussen in de Farmaceutische Organische Scheikunde. In 1933 
werd Prof. V. Evrard eveneens belast met de nieuwe kursus Beginselen der 
Geneeskundige Scheikunde. Bij het overlijden van Prof. M. Van Aerde werd hij 
ook belast met de kursussen Farmaceutische Minerale Scheikunde en Vermengin
gen en Vervalsingen van Geneesmiddelen. 
In zijn korte loopbaan heeft Prof. M. Van Aerde zich vooral verdienstelijk 
gemaakt door het reorganizeren van zijn Dienst, waarvan het materiaal wegens 
allerhande omstandigheden in een erbarmdi jke toestand verkeerde. 
Uit de publikaties van Prof. V. Evrard, waarvan enkele in · boekvorm en die 
betrekking hadden op de door hem gedoceerde kursussen, blijkt dat zijn 
wetenschappelijk onderzoek vooral gericht was op de analytische aspekten bij 
het onderzoek van geneesmiddelen. 
In 1944 wordt een einde gesteld aan de leeropdracht van Prof. V. Evrard en in 
1950 wordt hij op pensioen gesteld. 
In 1944 wordt Prof. R. Ruyssen, die sedert 1934 belast was met de leergangen 
in de Farmakognosie en Praktische Artsenijbereidkunde, aangesteld voor de leer
gangen van Organische Farmaceutische Chemie de Beginselen der Geneeskundige 
Scheikunde en de Vermenging en Vervalsing van Geneesmiddelen en in 1948 
wordt hij er officieel voor aangesteld. P. Braeekman wordt belast met de vroegere 
leeropdrachten van Prof. R. Ruyssen en wordt in 1948 tot docent benoemd. 
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De Farmaceutische Anorganische Chemie wordt toegewezen aan Prof. J. Gillis, 
die er zich in 1953 van ontlast ten voordele van Prof. R. Ruyssen. 
Onder leiding van Prof. R. Ruyssen heeft het Laboratorium voor Farmaceutische 
en Medische Chemie zowel op nationaal als op internationaal vlak een grote 
bekendheid verworven. In zijn wetenschappelijk onderzoek komen twee grote 
strekkingen tot uiting, namelijk de fysikochemie en de biochemie. R. Ruyssen 
is de grondlegger geweest van de fysische farmacie. 
Zijn talrijke publikaties, waaronder een 10-tal boeken, handelen hoofdzakelijk 
over : de fysikochemische en kolloidchemische eigenschappen van saponinen ; 
het mekanisme van de hemolyse, o.a. met rode bloedcellen waarvan de cholesterol 
gemerkt is met 14C ; de oppervlaktespanning van saponinen ; de fysikochemische 
eigenschappen van zuivere sapoalbine en senegine ; farmaceutische emulsies ; 
de biosyntese van vetzuren, triglyceriden, fosfolipiden en cholesterol met behulp 
van met 14C gemerkt acetaat (normaal en in geval van verwekte alloxaandiabetes) ; 
de fysikochemische faktoren van schuimvorming door saponinen en tensiden ; 
schuiminhibitie ; monolaag spreiding van saponinen en galzuurzouten ; solubiliza
tie van cholesterol ; farmaceutische enzymen. 
In 1957 wordt Prof. R. Ruyssen gedeeltelijk vervangen in zijn onderwijs door 
P. De Moerloose, die belast wordt met de Farmaceutische Anorganische Chemie en 
het 1e deel van de Farmaceutische Organische Chemie. In 1961 wordt P. De 
Moerloose tot geassocieerd docent benoemd en in 1967 tot gewoon hoogleraar 
en titularis van de leerstoel «De Farmaceutische Scheikunde». Hij wordt belast 
met de kursussen Anorganische en Organische Farmaceutische Chemie, de 
Ontleding van Geneesmiddelen en de Grondige Ontleding van Geneesmiddelen. 
Hierdoor wordt een nieuwe richting in het onderzoek ingeslagen, namelijk over 
de toepassingen van de moderne analytische technieken in de geneesmiddelen
analyse. Het Laboratorium blijft tot 1971 een geheel vormen. 

PUBLIKA TIES 

Ruyssen R. en Loos R., H et meten van de grensvlakspanning met behulp van een methode 
gesteund op het principe van Wilhelmy. Meded. Kon. Vl. Acad. Wet. Belg., 1945, 2, 1-24. 

Hevesy G., Ruyssen R. and Beeckmans M.L., Effect of urethane on the lncorporation of C 14 

into Animal Tissue. Experientia, 1951 , 7, 317-320. 

De Moerioase P. et Ruyssen R., Constitution micelfaire des solutions de désoxycholate de 
soude et action solubilisante. Biocbemistry of Lipids, Pergamon Press, Oxford, 1960, pp. 28-34. 

Ruyssen R. et Molle L., Principes de Chimie physique à l'usage des Pharmaciens et Biolo
gistes, Masson, Paris, 1965, 569 pp. 

Lauwers A. , Assay of proteinases. Pharmaceutical Enzymes and tbeir Assay, Universit. Pers, 
Gent, 1969, pp. 22-31. 

Van den Bossche W. , Haemers A. en De Moerioase P., De bepaling van fluor in organische 
geneesmiddelen, Pbarmac. Weekbl., 1969, 104, 445-458. 
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HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

P. De Moerloose, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1961) 
W. Van den Bossche, geassocieerd boogleraar (1 973) 

Wetenschappelijk Personeel 

E. Van den Eeckbout, werkleidster (1969) 
W. Baeyens, e.a.-assistent (1971) 
E. Crombez, assistent (1972) 
G. Bens, assistent (1974) 
F. De Croo, assistent (1978) 

GEWEZEN O.P. EN W.P. 

M. Van Aerde, gewoon boogleraar (1925-1934) 
V. Evrard, gewoon boogleraar (1932-1944) 
R. Ruyssen, gewoon hoogleraar (1934-1971) 
A. De Sweemer (1934-1944) 
R. Loos (1943-1959) 
P. De Moerioase (1947-1961) 
A. Lauwers (1958-1971) 
H. Sion (1961-1962) 
P. Joos (1960-1971) 

ALUMNI 

R. De Cock 
R. Denève 
W. De Potter 
R. De Roo 
R. De Wachter 
L. Dbaenekindt 
B. Huyghe 
R. Lamens 
J. Leroy 

.., 

J. Parys 
M.Y. Rosseneu-Motreff 
J. Spincemaille 
C. Temmerman 
F. Tiberghein 
J. Van Bavinchove 
R. Verbeke 
A. Vermeuten 
R. Vochten 
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LABORATORIUM VOOR FARMAKOGNOSIE 
EN PRAKTISCHE ARTSENIJBEREIDKUNDE 

Prof. Dr. Apr. P. BRAECKMAN 

Naast de leeropdrachten van Farmakognosie, Praktische Artsenijbereidkunde, 
Farmaceutisc.he Wetgeving en Deontologie, werd voornamelijk over twee gebieden 
onderzoekingswerk verricht. 
Voor de Parmakagnosie ging het onderzoek over de inhoudstoffen van plantaar
dige grondstoffen, zoals over de fysisch-chemische eigenschappen van de slijmstof 
van Plantago psyllium, de waardebepaling van saponine-houdende grondstoffen 
en preparaten, de bepaling van glycyrrhetinezuur in zoethoutwortel, het kwalitatief 
aantonen van antrachinonderivaten, de stabiliteit van Digitalisheterosiden door 
middel van dunnelaagchromatografie, de biosyntese van Solanaceae-alkaloïden, 
de bepaling van kinine in kinabast, het farmakognostisch onderzoek van Rauwolfia 
vomitoria, het chromatografisch onderzoek van tolubalsem, de bepaling van het 
gehalte aan plantenpoeder in comprimés door middel van de lycopodiummetode, 
de bepaling van alkohol in tinkturen. 
Voor de Artsenijbereidkunde ging de aandacht vooral naar metodes ter bepaling 
van de uiteenvaltijd van pillen en comprimés, praktische problemen bij de 
bereiding van suspensies en emulsies, zoals de chloramfenicolpalmitaatsuspensie, 
nieuwe, in de dermatologie gebruikte exoipientia in de receptuur. 

PUBLIKA TIES 

Van Severen R., Contribution à /'étude des Solanacées, Microdosage des alcaloi"des. Pharm. 
Weekblad, 1958, 93, 235-244. 

Braeekman P. Van Severen R. und De Jaeger-Van Moeseke L., Die Bestimmung des Chinin
Gehaltes in der Chinarinde. Dtsch. Apoth.-Ztg., 1964, 36, 1211-1218. 

Braeekman P., Van Severen R. , De Roo R. et Lameos R., La Préparation en Pharmacie de 
Suspensions de Palmilale de Chloramphénicol. Informationsdienst, Arbeitsgem. Pharmaz. 
Verfahrenstechn. (A.P.V.), 1964, 2, 25-34. 

Van Hulle C., Braeekman P. and Vandewalle M., Isolation of two new flavonaids from the 
root of Glycyrrhiza glabra. var. typica. Planta Med., 1971 , 3, 279-282. 

Remon J.P. , Van Severen R. et Braeekman P., Interaction entre antiarythmiques, antiacides 
el antidiarrhéiques. 111. lnfluence d'antiacides et d'antidiarrh éiques sur la résorption in vitro 
de seis de quinidine. Pharm. Acta Helv., 1979, 1, 19-22. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

P. Braeckman, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1942) 
R. Van Severen, geassocieerd hoogleraar (1950) 
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Wetenschappelijk Personeel 

C. Van Hulle, werkleider (1963) 
J.-P. Remon, assistent (1976) 
P. Gyselinck, assistent (197·8) 
P. Van Aerde, assistent (1978) 
R. Synave, assistent (1979) 
B. De Spiegelaere-D'Hooghe, assistente (1980) 

GEWEZEN O.P. EN W.P. 

M. Van Aerde, gewoon hoogleraar (1925-1934) 
E. Verstraete (1944) 

ALUMNI 

B. Huyghe (1962-1963) 
F. Tyberghein (1962-1963) 
0. Ailliet (1962-1963) 
J. Hendrickx (1962-1963) 
R. Lameos (1963-1964) 

A. Tavernier (1963-1964) 
H. Cogen (1963-1964) 
R. De Roo (1963-1964) 
R. De Cock (1964-1965) 
C. Temmerman (1966-1967) 
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LABORATORIUM VOOR ANALYTISCHE CHEMIE 

Prof. Dr. Wet. A. CLAEYS 

Tot docent benoemd in 1923 en belast met de kursus Analytische Scheikunde 
die hij toentertijd in de twee landstalen moest doceren, heeft Prof. J. Gillis de 
geleidelijke vernederlandsing van de Universiteit, als vurig voorstander ervan, 
volledig medegemaakt In 1932 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in 
de Fakulteit der Wetenschappen met behoud van zijn leeropdracht in de Fakulteit 
der Geneeskunde (graad van apoteker). In 1948 wordt hij daarenboven belast 
met de kursus in de Farmaceutische Organische Chemie, waarvan hij zich in 1953 
ontlast ten voordele van R. Ruyssen, en in 1952 met de fakultatieve kursus 
in de Mikrochemie. 
Onder leiding van Prof. J. Gillis werd het Laboratorium voor Analytische 
Chemie, in de eerste jaren in moeilijke financiële omstandigheden, later onder 
betere voorwaarden, uitgebouwd en verwierf het grote bekendheid op nationaal en 
op internationaal gebied. Als uitmuntend lesgever heeft J. Gillis, die tevens ook 
belast was met het aggregaat middelbaar onderwijs in de scheikunde, steeds de 
grootste zorg besteed aan zijn colleges. 
In zijn wetenschappelijk onderzoek was hij een der pioniers van de opkomende 
mikrochemie en van het gebruik van selektieve reagentia in de kwalitatieve 
analyse: in 1938 wordt hij lid van de « Commission des réactions et des 
réactifs analytiques nouveaux » en in 1949 voorzitter van de « Commission for 
Analytica! Reactions » van de U.I.P .A.C. 
Tevens ging zijn interesse naar de aanwendingsmogelijkheden van de toenmalige 
moderne instrumentele metoden en introduceerde hij o.m. in zijn Laboratorium 
de elektrochemische analyse en de spektraalanalyse. Hij was een der eersten om 
de polarografie, en later de kolorimetrische en spektrofotometrische metoden, 
gevolgd door radiochemische analyse in te voeren. 
Tijdens zijn lange loopbaan was hij stichter en eerste voorzitter van de Vlaamse 
Chemische Vereniging (1939), bestuurder van de Klasse der Wetenschappen van 
de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, ·Letteren en Schone 
Kunsten van België (1944). In 1957 werd hem het doctoraat honoris causa van 
de Universiteit te Genève toegekend. 
In 1937 is hij dekaan van de Fakulteit der Wetenschappen, in 1952 sekretaris van 
de Akademieraad en van 1953 tot 1957 rektor van de Universiteit. Na zijn 
gedeeltelijke ontlasting ten voordele van Prof. J. Hoste (Fakulteit der Wetenschap
pen) is hij vanaf 1958 verbonden aan de Fakulteit der Geneeskunde. Hij werd tot 
het emeritaat toegelaten in 1961. 
Tijdens zijn rektoraat werd hij gesuppleerd door twee van zijn werkleiders, 
J. Hoste en A. Claeys. Deze laatste was van 1946 tot 1952 assistent en van 1954 
tot 1962 werkleider aan het Laboratorium voor Analytische Chemie, waarbij 
hij van 1955 tot 1957 suppleant was voor de kursus Analytische Chemie. In 1960 
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tot docent benoemd aan de Fakulteit der Wetenschappen werd hij in 1962 belast 
met de kursus Analytische Chemie (graden apotekers) in de Fakulteit der Genees
kunde. Bij zijn bevordering tot gewoon hoogleraar in 1966 wordt hij ver
bonden aan de Fakulteit der Geneeskunde en aangesteld tot titularis van de 
leerstoel « Analytische Chemie ». 

PUBLIKA TIES 

Gillis J., Hoste J. et Claeys A., Un réactif spécifique du germanium: la phénylfluorone. 
Analyt. Chim. Acta, 194 7, 1, 302. 

Van Nieuwenburg C.J ., Gillis J. and Wenger P., Reagents for qualitative inorganic analysis. 
Elsevier Publishing Co., Amsterdam, 1948, 380 pp. 

Gillis J. et Eeckhaut Z., Etude comparative de différentes conditions d'excitation pour /'ana
lyse spectrale quantitative des laitiers. Spectrochim. Acta, 1951, 4, 284. 

Slegers G. and Claeys A., Spectrometric Determination of Magnesium in Tobacco Leaves. 
Analyst, 1974, 99, 471. 

de Sagher R., De Leenheer A. and Claeys A., Gas chromatographic determination of lpro
clozide in urine of psychiatrie treated patients. Anal. Chem., 1975, 47, 1144. 

Velghe N., Campe A. and Claeys A., Semi-mlfomated determination of mercury in fish. 
Atomie Absorpt. Newsl., 1978, 17./2, 37. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

A. Claeys, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1960) 

Wetenschappelijk Personeel 

A. Campe, werkleider (1970) 
N. Velghe, werkleider (1973) 
G. Slegers, werkleider (197 5) 

R. de Sagher, e.a. assistent (1976) 
V. De Bevere, assistent (1976) 
M. Lefevere, assistent (1976) 

GEWEZEN O.P. EN W.P. 

J. Gillis, gewoon hoogleraar (1923-1961) 
A. Claeys 
P. Cornand 
R. Coussens 
B. Cuvelier 
Z. Eeck.haut 
A. Heiremans 
J. Hoste 

W. De Potter 
B. Huyghe 
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N. Kemp 
J. Kruse 
J. Pijck 
A. Sion 
H. Thun 
F. Tiberghein 
J. Vander Stock 
M. Van Doorsetaar 

ALUMNI 

J. Spincemaille 
F. Tiberghein 

LABORATORIUM VOOR TOXIKOLOGIE 

Prof. Dr. Apr. A. HEYNDRICKX 

Onder impuls van Prof. A. Heyndrickx, Direkteur van het Laboratorium voor 
Toxikologie aan de Fakulteit der Farmaceutische Wetenschappen van de Rijks
universiteit te Gent, werd op 26 augustus 197 6 het eeuwfeest van dat Laboratorium 
herdacht, in aanwezigheid van de heer Minister van Justitie H. Vanderpoorten 
en de heer Staatssekretaris voor Leefmilieu K. Poma. 
Daarbij aansluitend hield de International Association of Forensic Toxicologists 
een symposium. 
Het was inderdaad 100 jaar geleden dat Prof. Th. Swarts aan de Gentse 
Universiteit in de Fakulteit der Geneeskunde startte met een kursus over Toxiko
logie (1876), die nadien achtereenvolgens gedoceerd werd door de Professoren 
E. Dubois (1878-1892), M. Delacre (1892-1907), L. Gesche (1908-1914), 
R. Goubau (1914-1957) en A. Heyndrickx (1958- ). 
Oorspronkelijk waren Analytische Scheikunde en Toxikologie geïntegreerd in de 
kursus « Ontaarding en Vervalsing van Geneesmiddelen », die gedoceerd werd 
door Prof. P. Hensmans (1849-1857) en daarna door Prof. N. Du Moulin (1857-
1876). In 1914 werd Prof. R. Goubau belast met het onderwijs in de Toxikologie 
en de Analytische Scheikunde. 
In 1925 werden de vakken gescheiden en werd Prof. J. Gillis belast met het 
onderwijs in de Analytische Scheikunde terwijl Prof. R. Goubau verder de 
Toxikologie doceerde naast de omvangrijke kursus Algemene Scheikunde in de 
kandidaturen. 
In 1926 ging Prof. R. Goubau over van de Fakulteit der Geneeskunde naar 
de Fakulteit der Wetenschappen. 
Pas in 1958 werd een afzonderlijke kursus in de Toxikologie gecreëerd : 
Prof. A. Heyndrickx werd ermee belast (Fakulteit der Geneeskunde). Geleidelijk 
aan heeft hij daaraan een aantal specializatievakken kunnen toevoegen: fyto
farmacie, radiofarmaca, radiotoxikologie, hygiëne van het milieu in verband 
met lucht-, bodem- en waterverontreiniging, industriële toXikologie en toxiko
logische profylaxie in de landbouw. Hierdoor ontstond tussen het Laboratorium, 
de Gerechtelijke Diensten en verscheidene Ministeriële Departementen een nauwe 
samenwerking in verband met vergiftigingen, alkoholtesten, doping, drugs, enz. 
Aldus groeide de leerstoel voor Toxikologie uit tot een belangrijke instelling, 
waar met uiterst verfijnde apparatuur door een team wetenschappelijke onder
zoekers voortdurend diensten worden bewezen aan de maatschappij. 
De laatste decennia werden een groot aantal nieuwe geneesmiddelen en 
scheikundige stoffen op de markt gebracht ; ook de inname van geneesmiddelen 
is sterk toegenomen. Gebruik en tevens misbruik van deze bestanddelen is niet 
uitgesloten, vandaar dat het belangrijk is de toxiciteit van deze stoffen te kennen. 
Niet alleen de geneesmiddelen maar ook de insekticiden, de pesticiden, de huis-
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houdprodukten en de chemische stoffen gebruikt in de industrie vormen een 
gevaar voor de bevolking en de gezondheid. 
Het Laboratorium voor Toxikologie is gesplitst in 3 belangrijke sekties : 
gerechtelijke toxikologie, klinische toxikologie en toxikologie van het leefmilieu. 
In 1958 werd een belangrijke stap gezet ; voor het eerst in Europa, kwam er 
een centrum met permanente dienst, d.w.z. 24 uur per dag, voor evaluatie van 
de verrichte toxikologische bepalingen en inlichtingen bij intoxikaties (Anti-Gif
centrum). 
Het aantal stalen nam van jaar tot jaar toe : 
in 1970: 200 stalen per maand en 4.000 telefonische oproepen per jaar ; 
in 1979 : 600 stalen per maand en 10.000 telefonische oproepen per jaar. 
In het Laboratorium werken ongeveer een 40-tal personen, waaronder apotekers, 
technisch ingenieurs, analisten, techniekers en sekretaressen. 
Ze beschikken over : U. V. -spektrofotometers, massaspektrometers, NMR -spektro
meters, infraroodspektrometers, gaschromatografen met verschillende detektie
systemen, HPLC, atomaire absorptie, RIA-bepalingen, enz. 
Het voornaamste researchwerk bestaat erin specifieke en gevoelige metodes scherp 
te stellen voor de analyse van geneesmiddelen en hun metabolieten in menselijk 
biologische vloeistoffen. 
De analyse van drugs (Cannabis, L.S.D., opium, morfine, heroïne en syntetische 
analogen) gebeurt zowel in tabak, tabletten en poeders als in biologische vloeistof
fen. Op aanvraag van de Gerechtelijke Instanties worden dopingkontroles uitge
voerd : onderzoek van amfetamines en andere farmaca bij atleten. 
De alkoholdosage in het bloed gebeurt volgens de gestandaardizeerde Belgische 
officiële metode voor stalen genomen na verkeersongevallen, en gebeurt gas
chromatografisch op de verschillende prelevemeuten genomen bij de autopsie. 
Injektievloeistoffen worden gekontroleerd op aanwezigheid van pyrogenen. Bij 
toxikologisch onderzoek kan men ook zware metalen bepalen, o.a. lood, thallium, 
arseen, kwik, enz. 
Indien onzekerheid heerst over het al dan niet innemen van geneesmiddelen 
kan bloed, urine en maagspoelingsvocht gepreleveerd worden (Intensieve Zorgen 
Eenheid der Ziekenhuizen). 
Hierop wordt een algemene screening doorgevoerd ; dit onderzoek duurt ongeveer 
anderhalf uur. 
De behandeling bij intoxikatie kan erin bestaan oraal adsorberende stoffen 
toe te dienen, kunstmatige ademhaling, hemeperfusie en hemodialyse toe te 
passen. In samenwerking met de Universitaire Ziekenhuizen wordt een evaluatie 
gedaan van de toegepaste behandeling bij de geïntoxikeerde (scherp stellen van 
desintoxikatieterapie). 
Een afdeling is gespecializeerd in het opsporen van insekticiden (fosforzure esters, 
gechloreerde KWS, carbamaten) ; herbiciden (triazines, fenoxyalkylzuren); fungi
ciden, enz. 
In verband met de toenemende pollutie van lucht, water en bodem, zijn er 
een aantal apotekers ter beschikking (Ecotoxicologie). 
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Laatstejaars studenten (leerling-assistenten) van de Fakulteit der Farmaceutische 
Wetenschappen krijgen zowel teoretisch als praktisch een opleiding. 
Tal van specializatiekursussen worden ingericht : radiofarmaca, milieusanering 
(lucht-, water- en bodemverontreiniging), toxikologie en behandeling van radio
aktieve afval, tropische farmacie. 
Het Laboratorium voorziet ook in kursussen voor apotekers, geneesheren
hygiënisten, licentiaten in de kriminologie, universitairen die zich verder speciali
zeren in problemen van het leefmilieu. 
Als Project-Director van UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization) organizeert Prof. A. Heyndrickx jaarlijks een kursus voor een 
45-tal deelnemers uit ontwikkelingslanden, deelnemers die in hun land een 
vooraanstaande funktie hebben en hier zowel praktisch als teoretisch hun kennis 
kunnen bijwerken in twee afzonderlijke kursussen: « Pharmaceutical Technology » 

en « Environmental Control in Chemica! and Pharmaceutical Industries». 

A. Specializatiekursus « Farmaceutische Technologie » 

In 1966 werd door de Algemene Vergadering van de UNO een resolutie gestemd 
waarin de doelstellingen van de UNIDO werden vastgelegd. 
Eén van de doelstellingen was het inrichten van specializatieprogramma s voor 
technici en wetenschapslui uit de Derde Wereld. Naar aanleiding hiervan wordt 
aan de Rijksuniversiteit te Gent, Fakulteit van de Farmaceutische Wetenschappen, 
Laboratorium voor Toxikologie, een kursus ingericht, « Farmaceutische Techno
logie ». Deze kursus wordt sinds 197 4 onder leiding van Prof. A. Heyndrickx 
elk jaar georganizeerd, afwisselend in het Frans en in het Engels. De praktische 
oefeningen en teoretische lessen zijn er voornamelijk op gericht om met zeer 
eenvoudige apparatuur comprimés, siropen, zalven, inspuitbare oplossingen, enz. 
te bereiden. Terzelfder tijd worden eenvoudige technieken aangeleerd om de 
kwaliteitskontrole na te gaan van de geneesmiddelen welke men zelf bereidt 
en deze welke van de internationale markt worden betrokken. Men heeft immers 
vastgesteld dat in het gebied van de tropische farmacie, de stabiliteit van de 
geneesmiddelen in deze landen zeer moeilijk is wegens de hoge temperatuur en 
vochtigheidsgraad. 
De distributie en de systemen die voor ontwikkelingsgebieden kunnen worden 
scherp gesteld, zijn dan ook totaal verschillend van deze van de geïndustrializeerde 
landen. 
Wegens de transportmoeilijkheden is het de bedoeling deze semi-industriële 
inrichtingen op een regionale basis op te richten, d.w.z. voor de omliggende zieken
huizen en dispensaria. 
Op dit ogenblik werden reeds 7 dergelijke centra door de deelnemers opgericht 
met zeer goede resultaten ; zij dienen als pilootinstallaties voor andere landen. 
Zonder deze logistieke struktuur is het onmogelijk in deze gebieden een ge
zondheidsprogramma scherp te stellen, daar de geneesmiddelen en tevens de 
fytofarmaceutische produkten aan de basis liggen van alle gezondheidsprojekten. 
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Vele van deze projekten hebben geen uitkomst gekend, doordat deze essentiële 
logistieke struktuur ontbrak. 
Deze doelstellingen kwamen nogmaals tot uiting tijdens het «International Forum 
on Appropriate Industrial Technology » (New Delhi - Anand, 1978). Hierop 
werd tevens benadrukt dat het gebruik, de kultuur en bewaring van medicinale 
planten moeten aangemoedigd worden (7 5 % van de wereldbevolking gebruikt nog 
medicinale kruiden). 
De kursus «Farmaceutische Technologie» wordt dan ook volledig in dit licht 
georganizeerd. 
De deelnemers krijgen hier een zeer grote hoeveelheid informatie aangaande het 
oprichten van eenvoudige produktieketens, aangepast aan de noden van hun 
land en de gezondheidsprogramma's. 
De deelnemers zijn allen universitairen werkzaam in de industrie of in de 
administratie van hun land. 
Sinds 197 4 hebben 46 apotekers, 22 ingenieurs, 19 scheikundigen en 3 biochemici 
deze kursus gevolgd aan de Rijksuniversiteit te Gent. Zij waren afkomstig uit 
73 verschillende landen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 
Aan de kursus «Farmaceutische Technologie» wordt meegewerkt door profes
soren die ervaring hebben in de Derde Wereld en vertrouwd zijn met de problemen 
dienaangaande. Deze wetenschapslui bieden daadwerkelijk hulp door de problemen 
van de produktie te bespreken met de deelnemers. Verschillende professoren 
gaan ook ter plaatse in de ontwikkelingslanden ten einde de deelnemers met 
raad en daad bij te staan. 
Specialisten uit de industrie verlenen hun medewerking aan de kursus door met 
de deelnemers de projekten over produktietechnieken te bespreken. 
Door de wisselwerking tussen deelnemers en kursusleider, is men tot de konklusie 
gekomen dat de eerste noden van de ontwikkelingslanden vooral liggen in de 
oprichting van kleine installaties voor perfusievloeistoffen, semi-industriële pro
duktiemogelijkheden voor tabletten, ampullen, zalven, enz. en in de kwaliteits
kontrole, zowel chemisch als bakteriologisch. 
Na afloop van de kursus worden de oud-deelnemers op de hoogte gehouden van 
de nieuwe verwezenlijkingen in het gebied, aan de hand van regelmatig opgestuurde 
« N ews Letters ». 

B. Specializatiekursus cc Kontrole van de Milieuverontreiniging in Chemische 
en Farmaceutische Nijverheid ,, 

Ten einde aan de objektieven van de UNIDO te voldoen, werd een kursus over 
de problemen van de milieuverontreiniging georganizeerd. De UNIDO heeft 
immers ingezien dat samen met de industriële ontwikkeling onvermijdelijk milieu
pollutie ontstaat. Ten einde te vermijden dat in de Derde Wereld de zich snel 
uitbreidende jonge industrie dezelfde problemen zou doen rijzen als in de 
ontwikkelde Westerse landen, werd beslist een kursus te wijden aan de strijd 
tegen de milieuhinder. 
Het is de bedoeling kaderleden uit de industrie en uit de ministeriële departementen 
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te wijzen op de gevaren van een ongebreidelde industriële ontwikkeling, die nog 
sterker doorgaat dan in de geïndustrializeerde landen. 
Lucht-, water- en bodemverontreiniging zijn voor deze landen nog een groter 
probleem dan voor de Westerse wereld. 
De verontreiniging van een stroom vorm~ in deze gebieden een zeer grote hinder, 
daar hij kan dienen als drinkwater, waswater, drenkplaats voor dieren, enz. 
Zo zijn er gebieden die totaal onbewoonbaar geworden zijn door industriële 
waterverontreiniging. 
De luchtverontreiniging is hier een nog grotere bron van hinder dan in het Westen, 
wegens het gebrek aan zuiveringsinstallaties en de grote verontreiniging die 
in deze gebieden ontstaat, met als gevolg dat gewassen totaal verbranden en de 
gronden kontaminatie vertonen, toxisch voor mens en dier. 
Ganse gebieden werden onbewoonbaar door het ontginnen van ertsen, waarbij 
na zuivering, de afval ter plaatse blijft, en de geraffineerde produkten geëxpor
teerd worden naar het buitenland. Deze toxische afval maakt de landbouw 
onmogelijk. 
Daarenboven stelt zich een zeer groot probleem van huishoudelijke afval, waar 
storten een permanente bron zijn van infekties en er niet de minste inrichting 
bestaat om dit huisvuil te verwerken en op hygiënische manier op te bergen. 
In aansluiting hiermede worden in de kursus de middelen ter bestrijding van 
de milieuverontreiniging belicht. 
Het probleem van de kaptatie en de zuivering van drinkwater wordt met speciale 
zorg behandeld. 
Door de Belgische Regering en UNIDO werd aan Prof. A. Heyndrickx gevraagd 
deze kursus te organizeren. Door haar ligging te midden en in de onmiddellijke 
nabijheid van belangrijke industriegebieden is de Rijksuniversiteit te Gent immers 
bij uitstek hiervoor geschikt. Prof. A. Heyndrickx heeft een internationale faam 
verworven op het gebied van het leefmilieu en, in samenwerking met verschillende 
professoren van het Interfakultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Water
en Bodemverontreiniging, was hij dan ook de uitgelezen persoon om zulke specia
lizatiekursus scherp te stellen. 
De kursus wordt sinds 1977 jaarlijks gehouden, afwisselend in het Frans en 
in het Engels. 
33 Apotekers, 31 ingenieurs en 25 scheikundigen afkomstig uit 47 verschillende 
landen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika hebben tot nu toe aan deze kursus 
deelgenomen. 
Terug in hun land worden de deelnemers op de hoogte gehouden van nieuwe 
onderzoekingen en wetenswaardigheden door de hen toegestuurde «News Letters». 

PUBLIKA TIES 

Heyndrickx. A. and Avermaete M., Radialion Damage to Albumen and Serum by Thermal 
Neutrons and Gamma Rays. Allylisothiocyanate a radioprotective Agent. J. de Pbarm. de 
Belgique, 1960, 9-10, 309-320. 
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Heydrickx A., Vandenbussche E. and Coulier V., Determination of Ethyl- and Methylalcohol 
in Blood by Gaschromatography. Distribution of Ethylalcohol in a Human Foetus. J. de 
Pharm. de Belgique, 1961, 9-10, 334-341. 

Maes R. and Heyndrickx A., Distribution of Organic Chlorinated Insecticides in Human 
Tissues. Meded. Fak. Landbouww. Gent, 1966, 31, 1021-1025. 

Heyndrickx A. and De Leenheer A., Toxicological Analysis of Weckamines (Amphetamine, 
Pervitin, Preludin and Ritalin) in Pharmaceutical Compounds and Urine of Persons suspeeled 
from Doping. J. de Pharm. de Belgique, 1967, 3-4, 109-126. 

Heyndrickx A., Vercruysse A., Blomme W. and Schepens P., Clinical Toxicology of Scandi
caine in Blood of Mother and Child at birth. Eur. J. Toxicol., 1968, 1, 40-45. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

A. Heyndrickx, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1951) 

Wetenschappetijk Personeel 

M. Van den Heede, eerstaanwezend assistent (1970) 
W. Majelyne, assistent (1978) 
P. Demedts, assistent (1978) 
M. De Waele, assistent (1978) 
H. Smet, assistent (1979) 
A.-R. De Wilde, assistent (1979) 
J. Cordonnier, assistent (1980) 
C. Van Der Straete, assistent (1980) 

GEWEZEN V ASTBENOEMD Q.P. EN W.P. 

R. Goubau, gewoon hoogleraar (1914-1957) 
H. Loos (1958-1960) 
A. Vercruysse, werkleider (1959-1970), gewoon hoogleraar V.U.B. 
R. Maes, werkleider (1961-1968), gewoon hoogleraar R.U. Utrecht 
A. De Leenheer, e.a.-assistent (1963-1971), hoogleraar R.U.G. 
P. Schepens, assistent (1965-1973), geassocieerd docent U.I.A. 
M. Montagna, postgraduale wetenschappelijk medewerker (1968), gewoon hoogleraar, 
Universiteit van Pavia 
C. Van Peteghem, assistent (1968-1976), geassocieerd docent R.U.G. 
A. Kovatsis, assistent (1968-1969), gewoon hoogleraar, Universiteit van Thessaloniki 
M. Tite, assistent (1973-1976), geassocieerd docent UNAZA, Zaïre 

Binnenlandse 

J. Haegeman (1960) 
V. Coulier (1960) 
E. Claeys (1962-1963) 
J.P. Rooms (1965) 
M. Noë (1965-1967) 
H. Platteau (1966-1967) 
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E. Okkerse (1967-1970) 
Ch. Scheiris (1967-1970) 
F. Van Hoof (1969-1974) 
L. De Wolf (1970-1973) 
J. Craeghs (1971-1973) 
M. Dochez (1971-1973) 
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L. Terweeoren (1971-1974) 
J. Vanneste (1971-1975) 
R. De Backer (1972-1973) 
F. Marteos (1972-1976) 
M. Marteos (1972-1976) 
C. Van der Auwera (1972-1976) 
R. Hoedt (1973-1975) 
A. Van Langenhove (1974-1975) 
M. Lefevere (1974-1975) 
J. De Beer (1974-1979) 
J. Demeter (1974-1980) 
D. Vandemoortele (1975-1978) 
M. Nuytinck (1976-1977) 
J.P. Tavernier (1976-1978) 
A. Moulin (1976-1977) 
F. De Clerck (1976-1980) 
M. De Looze (1977) 
B. Vanhaesebrouck (1977-1978) 
D. Van den Kerchove (1977-1979) 

Buitenlandse 

Dj . Atabakhch, Iran (1962) 
F. Marchetti, Italië (1962) 
W. Müller, Duitsland (1962) 
M. Montagna, Italië {1968) 
E. Groeneveld, Nederland {1968) 
A. Hassoun, U.C.L. (1969-1970) 
J. Scheers, België (1969-1971) 
Felicia Ohiri, Nigeria (1969-1971) 
I. Reininghaus, BRD (1971) 
C. Cristobal, Argentinië (1972) 
U. Ergene, Turkije (1974) 
W. Cybulski, Polen (1974) 
R. Smiesko, Tchecoslovakije (1974) 
I. Rákóczy, Hongarije (1974) 
T. Söylemezoglu, Turkije (1975-1976) 
F. Castagna, Italië ( 1977) 
J. Ruzickova, Tchecoslovakije (1978) 
H.-J. Jacobsen, Duitsland (1978) 
E. Muxella Molins, Spanje (1979-1981) 
K. Malundama, Zaïre (1979-1980) 
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LABORATORIUM VOOR 
LEVENSNODDELENONDERZOEK 

Prof. Dr. Apr. J. PUCK 

In 1925 benoemd tot docent aan de Fakulteit der Geneeskunde, groep Farmacie, 
doceerde A.J.J. Van de Velde (1871-1956) de Scheikunde der Levensmiddelen 
(1925), de Mikrobenleer toegepast op de Levensmiddelen (1928), naast de Waren
kunde, aan de Bijzondere Handelsschool (1931), de Scheikunde toegepast op de 
Hygiëne voor de geneesheren-hygiënisten (1931), Organische Scheikunde voor 
de apotekers (1932), de Bakteriologie en de Gezondheidsleer in verband met de 
farmaceutische wetenschappen (1932). 
In 1941 werd hij emeritus, maar in 1944 werd hij als boogleraar weer in dienst 
geroepen tot in februari 1945. 
Het veld van zijn studies omvat vele takken van de wetenschap : algemene chemie, 
organische c.bemie, analytische chemie, biochemie, mikrobiologie, enzymologie, 
voedingsleer (melk, water, vis), plantenfysiologie, landbouw, geschiedenis der 
wetenschappen en bibliografie samengevat in wetenschappelijke navorsingen en 
publikaties. 
In 1946 benoemd tot docent aan de Fakulteit der Geneeskunde, groep Farmacie, 
volgde B.V.J. Cuvelier (1905-1978) Prof. A.J.J. Van de Velde op als titularis van 
de leergangen: Beginselen der Hygiëne en Bakteriologie toegepast op de Farma
ceutische Wetenschappen, de Ontleding en Vervalsing van de Levensmiddelen, 
de Scheikunde en Natuurkunde toegepast op de Hygiëne (geneesheren-hygiënisten), 
de Mikrobiologie toegepast op de Levensmiddelen en de Analyse der Voedings
stoffen (afdeling biochemie). 
Zijn eerste bekommernis was het Laboratorium degelijk uit te rusten en te moder
nizeren ; alles was afgestemd op het gebruik van de gastechniek en zuivere chemi
sche procedures. De tijd voor elektrische aanpassing was aangebroken. Het Labo
ratorium evolueerde enerzijds in fysisch-chemische richting en anderzijds in 
semi-mikro- en mikrochemische richting, in 't bijzonder i. v.m. de fysische, de 
chemische en de mikrobiologische bepalingen van sporenelementen in de levens
middelen, o.a. mikrobiologische en fysisch-chemische vitaminenbepaling (vooral 
B-complex en C) in levensmiddelen, mikrometoden voor graan- en meelonderzoek, 
chromatografisch en spektrafotometrisch onderzoek van in water oplosbare 
syntetische kleurstoffen, hydragenatie-metode van diverse vetten. 
Vergelijkende studies in grafische en statistische overzichten werden uitgewerkt 
over de voedingswaarde van diverse levensmiddelen. Veel aandacht werd besteed 
aan de voeding van het grote publiek en de bevolking in 't algemeen, in de zin 
van : « Voeding en Wetenschap ; Rationele Voeding en Prestatievermogen ~ . 

In 1970 werden de leergangen : « De Beginselen der Gezondheidsleer in verband 
met het Onderwijs in de Farmaceutische Wetenschappen» en «De Beginselen 
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der Bakteriologie» overgedragen aan J. Pijck die als diensthoofd werd aangesteld 
van het Laboratorium voor Farmaceutische Mikrobiologie en voor Hygiëne. Prof. 
B.V.J. Cuvelier bleef dienstoverste van het Laboratorium voor Levensmiddelen
onderzoek, met als nieuwe benaming Laboratorium voor Bromatologie. 

PUBLIKA TIES 

Van de Velde A.J.J. , De kieming der spermatoplzyten. Dodonaea, Gent, 1897, 136 pp. 

Van de Velde A.J.J., De scheikunde van de gistingsnijverheden. Gent, 1916, 133 pp. 

Van de Velde A.J.J., Vademecum voor chemisch en bacteriologisch onderzoek van levens
middelen. 2e uitg. , De Nederl. Boekh., Antwerpen, 1943, 192 pp. 

Cuvelier B.V.J., Gerstanalyse op mikroschaal. Acta Chem.·, 1944, 7, 124. 

Van de Velde A.J.J. Het rijk der microben. 3e uitg., Het Kompas, Antwerpen, 1946 227 pp. 

Cuvelier B. V.J. , Didactische aanpassing van de mikroe/zemie in de colleges over analytischl' 
chemie en over bromatologie. MededeL V.C.V., 1950, 1-3, 55. 

Cuvelier B.V.J., Hansens M. en Kastelijn H., Biologische en physico-chemische 1 itaminen
bepa/ingen. Pbarm. Tijdschr., 1953, 2. 

Van de Velde A.J.J. Remhert Dodoens als mens, 1517-1585. In: Nicelaas Beet en Rembert 
Dorloens Hulde. Acad. Wet., 1953, 44-50. 

Cuvelier B.V.J., De voedingswaarde van groenten en fruit. Voeding, 1954, 15, 245. 
Cuvelier B.V.J., Ooghe W. et Keilens E., Role des corps gras dans les processus m étaboliques. 
Raffinage, hydrogénation et conservations des corps gras. M étlwdes de controle des opéra
tions. Zeit cbr. Vitalst. - Zivilisation k.rankb., 1968, 6. 

HUIDIGE STAF 

Onderwijzend Personeel 

J. Pijck, gewoon hoogleraar, diensthoofd (1970) 
C. Van Petegbem, geassocieerd docent (1979) 

Wetenschappelijk Personeel 

W. Ooghe, werkleider (1972) 

GEWEZEN O.P. EN W.P. 

A.J.J. Van de Velde, gewoon hoogleraar (1925-1945) 
B.V.J. Cuvelier, gewoon hoogleraar (1946-197 5) 
M. Han en , werkleider (1939-1976) 
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