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Beste collega’s,  

 

In zijn nieuwjaarstoespraak concludeerde de Rector dat het goed gaat met de Vrije 

Universiteit Brussel (“de VUB verkeert in blakende gezondheid”). Het ASP-1 heeft de 

voorbije jaren inderdaad vruchten afgeworpen: de universiteit kent de laatste jaren een 

steeds toenemend aantal studenten, de universiteit scoort goed op het vlak van onderzoek, 

en de financiële situatie van de universiteit is terug veel beter.  

 

Ook met onze faculteit Geneeskunde en Farmacie gaat het goed. Ook “ons” facultair 

ASP-1 (beleidsplan) heeft vruchten afgeworpen. Laat ons even kort terugblikken op wat 

we tijdens de voorbije 4 jaar allemaal samen hebben gerealiseerd, alvorens stil te staan bij 

een aantal elementen van het nieuwe facultair beleidsplan (ASP-2).  

 

 

Een gezond financieel beheer: rationaliseren om te kunnen investeren 
 

Toen ik eind september 2008 decaan werd en met een nieuw facultair bestuur van start 

ging, was de grootste prioriteit ongetwijfeld het streven naar een begroting in evenwicht. 

Het nieuwe facultair allocatiemodel dat in 2009 werd ingevoerd toonde immers dat we de 

meest rode van de drie rode faculteiten waren. Maar we zijn daarin geslaagd: onder 

voorbehoud van verderzetting van de financiële solidariteit vanuit de andere 7 faculteiten 

(die in april 2011 die solidariteit herbevestigden, waarvoor onze dank) zijn we nu uit de 

rode cijfers. De faculteit GF is nu financieel terug gezond en de toekomst ziet er goed uit! 

 

Om zover te geraken hebben we een aantal moeilijke keuzes moeten maken. We hebben 

moeten beslissen om een aantal opleidingen met ongunstige kosten baten analyse of een 

minder goede visitatie evaluatie, én die niet absoluut essentieel waren voor het 

voortbestaan van de faculteit, te stoppen. Door fors te besparen en te saneren in een 

aantal sectoren hebben we de nodige middelen kunnen vrijmaken om in te zetten op 

onderzoek, en voor het behoud, de verdere groei en de verdere kwaliteitsverbetering van 

de voor onze faculteit essentiële en cruciale Bachelor, Master en Manama opleidingen.  

 

Ik heb samen met de opeenvolgende facultaire besturen, steeds op veel begrip en 

medewerking van u allen kunnen rekenen bij het maken van deze strategische keuzes, 

waarvoor onze dank. Zonder een breed draagvlak binnen de faculteit zou het niet 

mogelijk geweest zijn om een dergelijke rationalisatie door te voeren. Kortom, de 



boodschap was: “rationaliseren om te kunnen investeren in de toekomst”, en dat blijft ook 

voor de volgende jaren een belangrijk objectief. 

 

In de nieuwjaarsboodschap van een jaar geleden meldde ik u dat er nog twee belangrijke 

dossiers waren die ons toen nog “in het rood” hielden: het dossier Tandheelkunde en het 

dossier Manuele Therapie. Voor beide dossiers kan ik u nu meedelen dat er zich nu een 

goede oplossing aandient. 

 

De Manama Manuele Therapie binnen de faculteit GF is verlieslatend. Het financieel 

verlies is de laatste jaren wel minder groot geworden door het stijgend aantal studenten, 

de verhoogde inschrijvingsgelden, het verminderen van de personeelskost én het 

verwerven van een leerstoel van de Nederlandse “Stichting Onderwijs Manuele 

Therapie” (met dank aan de collega’s Van Roy en Clarys die een belangrijke rol hebben 

gespeeld in het verwerven van deze leerstoel). Deze Manama is een goede en voor de 

universiteit zeer waardevolle opleiding, zoals ook duidelijk blijkt uit de resultaten van de 

visitatie die vorig jaar plaats vond. Het stopzetten van deze opleiding om de faculteit GF 

financieel in evenwicht te brengen is daarom geen aanvaardbare optie. Daarom hebben 

we als facultair bestuur reeds in 2009, in overleg trouwens met de toenmalige decaan van 

de faculteit LK (prof Van Roy), voorgesteld om deze Manama naar de faculteit LK over 

te hevelen, maar daar was binnen de faculteit LK geen draagvlak voor. 

De concrete oplossing die nu voorligt is dat de Manama Manuele Therapie toch binnen 

de faculteit GF blijft, maar dat het financieel verlies gedekt zal worden door overheveling 

van de daarvoor nodige financiële (“groene”) middelen vanuit de faculteit LK naar GF. Ik 

twijfel er ook niet aan dat de verantwoordelijken van de opleiding hun succesvolle 

inspanningen voor het rekruteren van studenten en voor het zoeken naar externe 

middelen, zoals bijkomende leerstoelen, zullen verder zetten en erin zullen slagen om 

voor deze Manama een financieel evenwicht te bereiken. Daarmee kan dan de 

verderzetting van deze opleiding gegarandeerd worden, en dit in een goede 

samenwerking tussen de twee faculteiten. 

Ik wil terzijde even meegeven dat we, in overleg met LK - decaan Prof Eric Kerckhofs, 

concrete plannen hebben om de goede samenwerking tussen de twee faculteiten de 

komende jaren verder aan te zwengelen. Zo hebben we bv. recent samen een 

interfacultaire werkgroep opgericht die zal onderzoeken hoe het anatomie onderwijs dat 

door de beide faculteiten gezamenlijk wordt verzorgd, verder kan gerationaliseerd 

worden. Andere initiatieven voor samenwerking op vlak van onderwijs én onderzoek 

zullen volgen. De faculteit LK, die ook een groot deel van haar onderwijs- en 

onderzoeksactiviteiten op deze campus uitoefent, werd trouwens ook uitgenodigd om 

actief deel uit te maken van het UMC. 

 

De opleiding tandheelkunde werd enkele jaren geleden gestopt en is ondertussen volledig 

uitgedoofd: dwz dat deze opleiding geen inkomsten uit onderwijs meer genereert en dat 

er enkel nog beperkte inkomsten uit onderzoek binnen het domein van de tandheelkunde 

overblijven. Daartegenover staat dat er nog heel wat academisch personeel (ATP, AAP 

en ZAP) in dienst gebleven is. Dit personeel, dat ingezet wordt in de Tandheelkundige 

Kliniek, vertegenwoordigt een blijvende substantiële kost voor de faculteit, waar dus 

vrijwel geen of toch zeer onvoldoende inkomsten tegenover staan. Ondertussen werd 



deze personeelskost centraal binnen de universiteit gealloceerd, waarmee het probleem 

op financieel vlak voor onze faculteit opgelost is, maar daarmee eigenlijk alleen 

verplaatst en dus niet ten gronde opgelost. Het was de bedoeling en de hoop dat de 

Vlaamse overheid het klinisch onderwijs dat onze VUB Tandheelkundige kliniek biedt 

aan studenten van de Universiteit Gent zou financieren, zodat deze GF personeelskost 

hiermee geneutraliseerd zou kunnen worden. Eind vorig jaar hebben we echter definitief 

moeten concluderen dat déze overheidssteun er ondanks de inspanningen van onze 

universitaire overheid en de steun van de rector van de UGent niet zal komen. 

 

Ondertussen is er in opdracht van de Rector en de Algemeen Beheerder een audit van de 

Tandheelkundige Kliniek gebeurd. Deze audit heeft zeer duidelijk verschillende 

problemen binnen de kliniek, die momenteel ook verlieslatend is, aan het licht gebracht. 

Daar staat tegenover dat de kliniek eigenlijk wel een groot potentieel heeft. Zo zijn de 

Vlaamse identiteit in Brussel en de toplocatie belangrijke pluspunten; het tandheelkundig 

personeel is goed opgeleid en er is grote ervaring in verschillende vakgebieden en 

subspecialiteiten; het is een aantrekkelijke omgeving voor stages en postacademische 

vorming; het academisch luik genereert -rekening houdend met de moeilijke situatie- nog 

een relatief goede onderzoeksoutput, en de samenwerking met UGent is een belangrijke 

opportuniteit. De audit schetste ook de randvoorwaarden voor een evolutie naar een meer 

performant Tandheelkundig Centrum met zowel een academisch luik én een 

ondersteunende tandheelkundige kliniek, waarbij de twee entiteiten goed verweven 

zouden zijn en beiden zoveel mogelijk zelfbedruipend zouden moeten worden.  

Een dergelijk centrum zou als een soort DAD activiteit onder het beheer van de faculteit 

kunnen komen, maar als faculteit opteren we voor het tweede, alternatief scenario, 

namelijk dat van een integratie van de Tandheelkundige Kliniek binnen het UZ, met een 

conventie met de faculteit en universiteit voor wat betreft de academische opdracht.  

De UZ directie heeft zich bereid verklaard om deze denkpiste te onderzoeken, en de Raad 

van Bestuur heeft mandaat gegeven voor het verder uitwerken van een concreet 

businessplan dat moet toelaten om in april van dit jaar tot een definitieve beslissing te 

komen. Ik ben ervan overtuigd, collega’s, dat er hiermee een heel belangrijke stap gezet 

is niet alleen naar een financieel gezond Tandheelkundig Centrum, maar die vooral ook 

een einde zal kunnen maken aan een lange periode van onzekerheid voor alle betrokken 

medewerkers en die hen opnieuw een lange-termijn perspectief zal kunnen bieden. 

 

Een gezond financieel beheer blijft dus één van de topprioriteiten voor het nieuwe ASP 2 

van de faculteit GF. We willen verder rationaliseren om daarbij beleidsruimte te creëren. 

We willen bovendien in de komende jaren ook meer intensief zoeken naar externe 

financieringsmogelijkheden, bv via leerstoelen, dit vooral om onze Manama opleidingen, 

die niet door de overheid gesubsidieerd worden, in financieel evenwicht te brengen en te 

houden.  

Het verwerven van externe financiering is trouwens ook een nieuw element dat 

meegenomen zal worden in het nieuwe facultair allocatiemodel, en dus mee zal bepalen 

over hoeveel middelen de faculteit vanaf oktober 2013 zal beschikken. Daarbij is het van 

belang te noteren dat externe middelen verworven door ZAP leden van onze faculteit, 

maar die op rekeningnummers van het UZ (en dus niet van de VUB) terecht komen, voor 

het allocatiemodel niét in rekening worden genomen en dus niet zullen bijdragen aan de 



inkomsten van de faculteit. We zullen binnen het UMC een oplossing moeten zoeken 

voor dit probleem. 

 

 

Rekruteren van studenten en studierendement 
 

Naast een gezond financieel beheer zijn rekruteren van studenten (ook internationaal) en 

studierendementverhoging de twee andere topprioriteiten die de Rector binnen het ASP 2 

naar voor schuift. Ook voor onze faculteit GF zijn dit prioriteiten. We hebben inderdaad 

niet alleen bespaard en gerationaliseerd, het gaat ook goed met onze faculteit op het vlak 

van het aantal nieuwe studenten. 

 

We kenden de laatste jaren een forse toename van het aantal studenten. Het totaal aan 

onze faculteit ingeschreven studenten is dit jaar opnieuw gegroeid met bijna 6,8 % (van 

1751 naar 1870). Het aantal eerste generatiestudenten is gestegen met niet minder dan 

17,2 % (van 192 naar 225). Het aantal studenten farmacie is de laatste jaren fors gegroeid 

(met dit jaar 95 studenten in de eerste Bachelor Farmaceutische Wetenschappen), en ook 

binnen de sociale gezondheidswetenschappen en gerontologie zien we ook dit jaar weer 

een mooie groei van het aantal studenten. Maar de belangrijke toename in eerste 

generatiestudenten is echter vooral te danken aan de grote stijging van de studenten 

ingeschreven in de Biomedische Wetenschappen, met binnen deze groep opnieuw een 

toename van het aantal studenten uit Duitsland. Het aantal studenten in de 1
ste

 Bachelor 

Biomedische Wetenschappen is de afgelopen drie jaar gestegen van 94 naar 233 (een 

toename met 148%!). Die goede cijfers tonen dat de inspanningen die we de laatste jaren 

geleverd hebben wel degelijk vruchten afwerpen, en dat onze faculteit en campus, 

ondanks een aantal negatieve elementen zoals o.a. het mobiliteitsprobleem, wel degelijk 

aantrekkingskracht uitoefenen op potentiële studenten.  

 

We blijven echter één groot probleem hebben, en dat is ons aantal eerste 

generatiestudenten geneeskunde! De overgrote meerderheid van de studenten 

biomedische wetenschappen wensen inderdaad eigenlijk geneeskunde te studeren maar 

slaagden niet in het toelatingsexamen. Ons marktaandeel eerste generatiestudenten 

geneeskunde (die dus wel slaagden voor het toelatingsexamen) blijft veel te laag.  

Dit heeft vooral te maken met het feit dat de slaagpercentages van studenten komende uit 

de regio’s waaruit wij het meest rekruteren duidelijk lager zijn dan die van andere 

regio’s: ook dit jaar slaagden bv slechts 11 studenten vanuit de Brusselse regio voor het 

toelatingsexamen. Tevens zien we dat het aantal studenten van allochtone origine, die 

nochtans in de andere opleidingen van onze faculteit goed vertegenwoordigd zijn, 

blijkbaar slechts zeer weinig kans hebben om te slagen voor het toelatingsexamen, en dus 

zeer weinig vertegenwoordigd zijn in de opleiding geneeskunde.  

Een ander element dat ons, gezien onze ligging, veel meer beïnvloedt dan bv Gent, 

Leuven of Antwerpen, is dat er aan Franstalige kant geen enkele instroombeperking is 

voor potentiële studenten geneeskunde. Dit heeft tot gevolg dat de Franstalige 

universiteiten letterlijk overstroomd worden door eerstejaars studenten geneeskunde (dit 

jaar opnieuw ongeveer 3500), dat hun opleidingscapaciteit ver overschreden wordt en dat 

ze (gezien  gemiddeld iets meer dan 40% van de ingeschreven studenten doorstroomt en 



uiteindelijk afstudeert) een veel te hoog aantal basisartsen afleveren in verhouding tot de 

toegelaten aantallen in het kader van de contingentering. Zeker in de regio Brussel en 

omgeving, blijken een groot deel van de studenten afkomstig uit Nederlandstalig 

onderwijs die niet slagen in het toelatingsexamen (of die er zelfs niet aan deelnemen) zich 

aan de Franstalige universiteiten in te schrijven. Het is moeilijk om hierover exacte cijfers 

te hebben, maar enkel aan de UCL al gaat het zeker over een 200-tal Nederlandstalige 

geneeskunde studenten (deze universiteit richt nu trouwens bijkomend taalonderwijs in 

om deze studenten te helpen). 

 

Alle decanen van de Vlaamse Geneeskunde faculteiten zijn het eens dat een of andere 

vorm van instroombeperking voor nieuwe studenten geneeskunde best behouden blijft, 

maar dat het huidige toelatingsexamen op een aantal punten (zoals op het vlak van de 

taalgevoeligheid) moet bijgestuurd worden. Tevens zijn de decanen van oordeel dat het 

aantal instromende studenten beter met de reële noden voor de toekomst zou moeten 

overeenkomen, én dat de uitstroombeperking dan wellicht zou kunnen aangepast worden. 

Op mijn voorstel stelt het officieel standpunt van het College van Vlaamse Decanen dat 

eenzelfde instroombeperking aan Franstalige zijde nodig is. Tijdens een gezamenlijke 

vergadering met het College van Decanen van de Franstalige faculteiten geneeskunde op 

4 januari bleek dat zij dit voorstel wellicht zullen steunen als het gekoppeld wordt aan het 

afschaffen van de contingentering; ze zullen er zich de komende weken verder intern 

over beraden.  

 

Ondertussen heeft vice-decaan studentenzaken Peter in’t Veld het initiatief genomen om 

in samenwerking met de onderzoeksgroep van Prof em Marc Elchardus een sociologisch 

onderzoek te starten over de toegang van jongeren in de regio Brussel/Vlaams Brabant tot 

het beroep van arts en de impact daarop van het gevoerde beleid en van het 

toelatingsexamen. Deze studie is een deel van een strategisch project, dat voor 

financiering in het kader van ASP-2 door het rectorencollege werd geselecteerd, en dat 

ook tot doel heeft om tot een groter slaagpercentage voor het toelatingsexamen te komen 

door het inrichten van voorbereidingsactiviteiten voor huidige studenten biomedische 

wetenschappen en leerlingen van het middelbaar onderwijs. We streven naar eenzelfde 

slaagpercentage voor de leerlingen uit de regio Brussel en Vlaams Brabant als in andere 

regio’s, en naar een groei van ons marktaandeel eerste generatiestudenten geneeskunde 

tot 10% in ons ASP-2. Een verhoging van ons marktaandeel eerste generatiestudenten 

geneeskunde is, naast het bewaren van het nu gerealiseerde financieel evenwicht, de 

absolute topprioriteit voor de volgende 4 jaren.  

 

We moeten met zijn allen blijven samenwerken om de instroom van - vooral 

geneeskunde - studenten verder te verhogen. Ik dank van harte alle collega’s die hier via 

hun inzet voor campus event, infodagen en Sid-ins, sinds lang inspanningen leveren. 

Maar ik doe meteen ook een warme oproep naar de andere collega’s, vooral vanuit het 

artsenkader, om zich eveneens maximaal in te zetten voor de rekrutering van studenten 

voor onze faculteit. 

 

Niet alleen de instroom, ook een betere doorstroom van studenten blijft een belangrijke 

prioriteit. Inderdaad, naast het marktaandeel aan nieuwe studenten zal ook, in lijn met het 



ASP-2, het studierendement van de faculteit een nieuw element worden dat vanaf 2013 

via het allocatiemodel bepalend zal zijn voor de financiering van de faculteit.  

Het studierendement van de opleiding geneeskunde is in vergelijking met andere 

opleidingen zeer goed, maar toch nog net iets minder goed dan in de andere Vlaamse 

universiteiten. Maar zeker voor alle andere opleidingen binnen de faculteit is een 

verbetering van het studierendement een van de belangrijke doelstellingen van ons 

facultair beleidsplan voor de komende 4 jaar. De grootste aandacht zal hier gaan naar de 

opleiding biomedische wetenschappen en naar de werkstudenten in het “Public Health” 

onderwijs, waar we ernaar streven om het gemiddeld studierendement van Vlaanderen te 

bereiken. 

 

 

Onderwijs en internationalisering 
 

Op onderwijsvlak was 2012 overigens een bijzonder jaar, collega’s. Na de positieve 

evaluatie van onze farmacie opleiding door de visitatiecommissie in 2011, kunnen we 

met enige fierheid meedelen dat niet alleen de Manama Manuele Therapie vorig jaar 

positief geëvalueerd werd, - met dank aan prof Van Roy en zijn collega’s -, maar dat ook 

de visitatie van de nog maar sinds een paar jaar opgestarte Manama Specialistische 

Geneeskunde, een voor de faculteit strategisch cruciale Manama, goed verlopen is met, 

althans op basis van het voorlopige verslag van de visitatiecommissie, een globaal 

“positieve eindbeoordeling” voor deze opleiding. Ik dank de collega’s, en in het bijzonder 

prof Velkeniers, de voorzitter van de opleidingsraad, voor de belangrijke inspanningen 

die gedaan worden om deze visitatie tot een goed einde te brengen. Ook de 

verantwoordelijken van de Engelstalige Master in Disaster Medicine, waarvan de visitatie 

ook bijzonder goed verlopen is, mogen we gelukwensen. 

 

Ook 2013 wordt een uitdaging op onderwijsvlak. Er zal inderdaad een visitatie zijn van 

twee van onze belangrijkste basisopleidingen: geneeskunde en biomedische 

wetenschappen. Vooral voor de opleiding geneeskunde komt deze visitatie op een 

bijzonder moment. Inderdaad, vanaf oktober 2012 duurt de opleiding geneeskunde 6 jaar 

ipv 7 jaar. Dit betekent dat een volledige herziening van het curriculum geneeskunde 

moest uitgetekend worden, die trouwens ook gevolgen had voor de curricula biomedische 

wetenschappen en farmacie. De visitatie komt er dus nu in volle overgangsperiode. We 

zijn dank verschuldigd aan de vele collega’s die hieraan meewerken onder de leiding van 

Prof Pouliart, Prof Velkeniers en Prof. Vanden Brande. We hebben er alle vertrouwen in 

dat ook deze onderwijsvisitaties tot een positieve eindbeoordeling zullen leiden. 

 

Internationalisering is een andere belangrijke doelstelling binnen het ASP-2 van de 

rector, en eveneens een nieuw element dat ook meegenomen zal worden in het nieuwe 

facultair allocatiemodel vanaf 2013. De faculteit GF behaalt nu reeds de 

internationaliseringsnorm “20/20”. Deze norm, die in april 2009 werd uitgevaardigd, stelt 

dat “in 2020 minstens 20% van de afgestudeerden in de Europese hogeronderwijsruimte 

een studie- of stageperiode in het buitenland achter de rug moet hebben”. Dit heeft 

financiële implicaties gezien de Vlaamse overheid een groter gewicht zal geven aan 

extern verworven studiepunten. We zullen daarom buitenlandse verblijven van docenten, 



assistenten en studenten aanmoedigen, en vooral ook proberen meer Erasmusbeurzen 

binnen te halen. 

We willen de internationale visibiliteit van onze onderzoekscentra verder   verhogen, 

meer internationale netwerking bewerkstelligen en meer buitenlandse onderzoekers 

aantrekken. We hebben ook de ambitie om in de komende jaren ons Engelstalig 

onderwijs verder uit te bouwen. Verschillende denkpistes waarbij aan samenwerking met 

oa de ULB, de UGent, het Vesalius College en de universiteit van Maastricht kan gedacht 

worden, zullen worden geëxploreerd. We willen ons langzaam maar zeker samen met het 

UZ binnen het UMC internationaal profileren als de “Brussels Health Campus”. 

 

 

Samenwerking met UGent 
 

We hebben met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent, 

onze alliantiepartner, de voorbije jaren een goede samenwerking tot stand gebracht. Een 

paar maanden geleden hebben we in aanwezigheid van de Rectoren én van de 

Gedelegeerd Bestuurders van onze beide universitaire ziekenhuizen de balans opgemaakt 

van de samenwerking niet enkel tussen de faculteiten, maar ook tussen de ziekenhuizen. 

Het resultaat van deze evaluatie was uitermate positief en de intentie werd duidelijk 

wederzijds bevestigd om de samenwerking verder te zetten, en mogelijk zelfs uit te 

breiden met de faculteit geneeskunde van de ULB en het Erasmus universitair ziekenhuis 

als derde partner.  

Dit jaar willen we met Gent vooral verder werk maken van de uitbouw van een 

gemeenschappelijke Master Biomedische Wetenschappen, een gemeenschappelijke 

Master Public Health, en de intensifiëring van de samenwerking op het vlak van de 

Tandheelkunde, waar UGent ons uitnodigt om actief te participeren aan een aantal 

internationaal georiënteerde Manama opleidingen.  

 

 

Onderzoek 
 

Het faciliteren en uitbouwen van vernieuwend, translationeel en klinisch onderzoek blijft 

uiteraard ook een belangrijke prioriteit voor onze faculteit. De faculteit GF doet het goed 

op het vlak van onderzoek: het relatief aandeel dat we als faculteit via deze weg aan 

inkomsten voor de universiteit genereren is de laatste vier jaren duidelijk toegenomen. 

We realiseren dus een relatief grotere toename in publicaties en citaties dan het 

gemiddelde van alle faculteiten samen. Ook op het vlak van de output van doctoraten 

zien we vooral de laatste 2 jaar een duidelijke toename. De eerder onder leiding van vice-

decaan onderzoek Jacques De Keyser doorgevoerde reorganisatie van het biomedisch 

onderzoek op deze campus, waarbij tien onderzoeksclusters gevormd werden, kan deze 

groei zeker verder positief beïnvloeden.  

We moeten echter vaststellen dat het sinds 2011 gewijzigde onderzoeksbeleid van de 

universiteit, ondanks onze groeiende onderzoeksoutput, lijkt te resulteren in een dalende 

onderzoeksfinanciering via universitaire middelen voor onze faculteit, een verontrustende 

vaststelling. We zijn daarom als faculteit vragende partij om een kritische evaluatie te 

maken van de gevolgen van het nieuwe onderzoeksbeleid, zodat dit beleid indien nodig 



tijdig kan bijgestuurd worden, en we kijken uit naar de resultaten van de werkgroep die 

de vice –rector onderzoek in opdracht van de Raad van Bestuur hiertoe zal samenstellen.  

 

 

Vakgroepen 
 

We hebben vorig jaar aangekondigd dat we ook op het vlak van onderwijs tot een nieuwe 

en efficiëntere organisatiestructuur van de faculteit wilden komen, waarbij we de huidige 

28 - vaak te kleine - vakgroepen wilden omvormen in een beduidend kleiner aantal 

grotere vakgroepen (of academische onderwijsentiteiten). U begrijpt dat dit geen 

eenvoudige oefening was en dat er dus heel wat gesprekken met verschillende ZAP leden 

van de faculteit gevoerd zijn. Maar we hebben ook hier eind vorig jaar een belangrijke 

stap gezet. Het facultair bestuur heeft een voorstel uitgewerkt om de faculteit te 

reorganiseren in 11 vakgroepen (6 grote vakgroepen en 5 kleinere vakgroepen). Dit 

voorstel werd door het Facultair College op 26 november goedgekeurd. Wij staan open 

voor voorstellen tot verdere verfijning, maar we zullen de hervorming zoals eind 

november door het facultair college beslist werd, dit jaar implementeren, en daarna 

uiteraard evalueren en bijsturen zo nodig. 

 

 

UMC 
 

De verdere uitbouw van het UMC blijft voor dit facultair bestuur een absolute 

topprioriteit. Ik blijf ervan overtuigd dat het voor de toekomst van de campus van het 

grootste belang is dat faculteit en UZ, en bij uitbreiding de andere hier aanwezige 

partners zoals de faculteit LK en de Erasmushogeschool, tot een betere samenwerking en 

grotere integratie komen. De ondertussen een hele tijd geleden opgerichte UMC 

stuurgroep heeft onder de leiding van prorector  Ben Van Camp veel vooruitgang geboekt 

met het “UMC project”. Ik heb vorig jaar de belangrijkste realisaties opgesomd. De 

nieuwe “Conventie” voor de periode 2013-2017 werd eind vorig jaar door beide Raden 

van Bestuur definitief goedgekeurd. 

 

In januari 2012 is er een cruciale stap gezet met het initiatief van de Rector om een 

tweedaags strategisch seminarie over het UMC te organiseren met als titel: “UMC: to be 

or not to be”. De doelstelling was om concrete antwoorden te vinden op een aantal 

strategische vragen en na te denken over de toekomstige UMC governance. De 

conclusies van dit seminarie kunnen kernachtig samengevat worden als “UMC: to be”!  

 

We gaan inderdaad voluit voor de uitbouw van een Universitair Medisch Centrum met 

een geïntegreerd beleid van een academisch en professioneel opleidingscentrum, een 

wetenschappelijk en translationeel onderzoekscentrum, én een hoogstaand medisch 

zorgcentrum op campus Jette, die de “Brussels Health campus” wordt.  

Uit dit seminarie zijn concrete voorstellen naar voor gekomen voor een aangepaste UMC 

governance, die in een eerste fase gericht is op het integreren van het beleid tussen de 

faculteit GF, het UZ en centrale VUB diensten, en waarbij met andere partners zoals oa 

de faculteit LK en de Erasmus Hogeschool (in afwachting van een latere eventuele 



deelname), samenwerkingsakkoorden kunnen gesloten worden. De besluiten van het 

seminarie, met daarin de voorstellen tot omvorming van de RUZ naar een kleiner 

“Bestuurscollege” en de oprichting van een “UMC Comité”, werden ondertussen 

goedgekeurd door de Raden van Bestuur van zowel universiteit en UZ.  

De oprichting van het UMC Comité is nu een feit, en daarmee is, collega’s, een heel 

grote stap gezet naar het concretiseren van een verzelfstandigd UMC. De vaste leden van 

dit comité zijn de Gedelegeerd Bestuurder en de Algemeen Beheerder van het UZ, en de 

decaan en een vice-decaan van de faculteit GF; de commissie zal voorgezeten worden 

door een externe voorzitter: hiervoor werd Dr. Guy Peeters aangesteld (die daarbij ook ex 

officio lid zal zijn van het toekomstig Bestuurscollege).  

Het UMC comité zal op 16 januari eerstkomend voor de eerste keer in deze samenstelling 

en onder het voorzitterschap van de heer Peeters bijeenkomen. Ondertussen is er ook 

consensus gegroeid over de toekomstige bevoegdheden van het Comité, dat de algemene 

leiding zal hebben en de strategische samenhang zal sturen van die domeinen die als 

gemeenschappelijk erkend worden door UZ en faculteit. Het Comité zal 

beleidsvoorstellen doen die de universitaire integratie zullen bevorderen, een 

gemeenschappelijk beleid en beheer van de campus uitwerken en ook samenwerking en 

overleg met de andere partners op de campus nastreven. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat we met de start van het UMC Comité en de geplande verdere 

noodzakelijke aanpassingen van de governance een belangrijke mijlpaal stellen en 

vooruitgang boeken in ons streven naar een meer optimale integratie van faculteit en UZ, 

naar het herstel en behoud van het academisch karakter van ons ziekenhuis, én dat we 

daarmee het behoud en de verdere groei van een volwaardige opleiding geneeskunde 

gedragen door hoogstaand onderzoek en met eveneens hoogstaande patiëntenzorg op 

deze campus zullen kunnen veilig stellen. 

 

 

Emeriti 
 

Bij het begin van het nieuwe jaar is het eveneens een goede traditie om kort hulde te 

brengen aan de collega’s die vorig jaar op emeritaat gingen ( in alfabetische volgorde).  

 

- Prof  Luc Corne, was erbij van bij de start van het toenmalige AZ-VUB en van 

deze campus in 1977. Hij werd eerst erkend als algemeen internist en later ook als 

urgentiearts. Hij heeft van bij het prille begin de urgentiedienst uitgebouwd  tot 

een van de drukste urgentiediensten van het land en hij is er diensthoofd  gebleven 

tot een zestal jaar geleden. Naast zijn drukke klinische en organisatorische 

activiteiten, en zijn  taken als stagemeester en opleider van ASO’s, had collega 

Corne ook een belangrijke onderwijsopdracht in de Medische Vaardigheden, de 

Acute Geneeskunde, Kritische geneeskunde en Eerstelijnsgeneeskunde. Hij was 

ook steeds zeer actief in het helpen met de recrutering van studenten tijdens 

ondermeer infodagen; en we zijn hem dankbaar dat hij ons op dat vlak ook de 

komende jaren als emeritus zal blijven helpen.  

 



- Prof Paul Devroey is specialist gynecologie-obstetrie. Hij begon zijn klinische 

loopbaan bij de start van het AZ VUB in 1977. Een goede 10 jaar later verdedigde 

hij zijn doctoraatsthesis waarna hij docent werd aan onze faculteit; hij was dan 

ondertussen ook samen met prof Van Steirteghem de grondlegger van wat later 

het internationaal befaamd “Centrum voor Reproductieve Geneeskunde” zou 

worden. Collega Devroey is een wereldautoriteit op het vlak van de reproductieve 

geneeskunde. Dit blijkt ondermeer uit de meer dan 500 publicaties (hij is samen 

met zijn collega en vriend Van Steirteghem de meest productieve en meest 

geciteerde auteur ooit in het domein van de reproductieve biologie), de 24 

doctoraten waar hij promotor van was, en de talrijke internationale 

onderscheidingen die hij kreeg (waaronder dat van doctor honoris causa aan de 

universiteit van Thessaloniki). Naast deze uitzonderlijke wetenschappelijke en 

klinische loopbaan is Paul Devroey ook nog bereid gevonden geweest om 

verschillende andere activiteiten op zich te nemen, zoals  het leiden van de 

succesvolle “perscel”, het voorzitterschap van de Commissie Medische Ethiek, 

functie die hij nu nog steeds waarneemt, en van 2008 tot 2010 was hij ook vice-

decaan studentenzaken. 

 

- Prof André De Swaef studeerde farmacie aan de VUB en werd apotheker, 

ziekenhuisapotheker en industrie apotheker. Prof De Swaef heeft zijn 

professionele loopbaan vooral als hoofdapotheker- directeur binnen de dienst voor 

geneeskundige verzorging van het RIZIV uitgebouwd, waar hij talrijke 

leidinggevende functies gehad heeft. Als onderwijsprofessor is hij gedurende 

jaren verantwoordelijk geweest voor het onderwijs ivm wetgeving en deontologie 

binnen de opleiding tot apotheker. 

 

- Prof Damien Lecompte is psychiater en was tot voor kort geassocieerd 

diensthoofd van de dienst psychiatrie van het Brugman ziekenhuis. Hij was in het 

verleden ook assistent bij prof Szafran en daarna ook een tijdlang consulent in het 

toenmalige AZ-VUB. We zijn prof Lecompte vooral dankbaar omdat hij na het 

overlijden van prof Hugo D’Haenen bereid gevonden werd om als deeltijds 

onderwijsprofessor het onderwijs klinische psychologie en psychiatrie aan onze 

faculteit te verzekeren. Uit de studenten evaluaties is trouwens duidelijk gebleken 

dat hij dit op een uitstekende wijze deed. We hebben ook steeds vanuit het 

facultair bestuur op zijn adviezen mogen rekenen voor alle materies die met 

psychiatrie te maken hadden. 

 

- Prof Robert Luypaert is een buitenbeentje in deze reeks emeriti. Hij is 

inderdaad geen arts of apotheker maar hij studeerde af aan de VUB als fysicus, en 

behaalde drie jaar nadien een doctoraat in de fysica aan de University of Reading 

in de UK. Sinds het begin van de jaren 80 was hij verbonden aan onze faculteit en 

ook aan het toenmalige AZ, meer bepaald binnen de dienst medische 

beeldvorming. Zijn onderwijs en onderzoeksactiviteit situeerden zich vooral in het 

domein van de fysische aspecten van magnetische resonantie beeldvorming.  

 



- Prof Tony Mets is internist-geriater. Hij studeerde, specialiseerde en doctoreerde 

aan de Universiteit Gent, maar vervoegde in 1987 het departement Interne 

Geneeskunde van het toenmalige AZ-VUB, waar hij een volwaardige en 

gereputeerde dienst geriatrie uitbouwde (Tony Mets behoort tot de grondleggers 

van de moderne geriatrie in Vlaanderen). Naast deze klinische activiteit binnen 

het UZ, en de daaraan gekoppelde onderwijsverantwoordelijkheid heeft collega 

Mets aan onze faculteit ook de opleiding Gerontologie, uniek in Vlaanderen, 

uitgebouwd en getrokken tot aan zijn emeritaat eind september vorig jaar. Hij 

heeft parallel daaraan via een eigen onderzoeksgroep het VUB onderzoek in dit 

domein uitgebouwd. Prof Mets heeft zich ook jarenlang als academisch secretaris 

ten dienste van de faculteit gesteld. 

 

- Prof  Danny Pipeleers studeerde af als geneesheer en behaalde zijn doctoraat aan 

de VUB en was één van de pioniers van deze campus. Hij werd de titularis van 

het onderwijs moleculaire en cellulaire pathologie, en van de cursus pathologische 

biochemie en fysiologie. Maar collega Pipeleers is vooral uitgegroeid tot een 

absolute top onderzoeker én een wereldautoriteit op het vlak van diabetes 

onderzoek. Zijn onderzoek rond beta-cel biologie, pathologie, en therapie van 

diabetes resulteerde in een impressionant curriculum met bijna 300 publicaties op 

PubMed, talrijke doctoraten, het succesvol verwerven van zeer grote externe 

buitenlandse onderzoeksfinanciering (oa vanuit de Verenigde Staten in competitie 

met de grote Amerikaanse onderzoekscentra), een lange reeks onderscheidingen, 

het lidmaatschap van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, en 

een eredoctoraat aan de universiteit van Upsala. Bij de start van deze campus eind 

jaren 70 heeft collega Pipeleers dit diabetesonderzoek opgestart, een nationaal en 

internationaal netwerk uitgebouwd, en ontwikkeld tot een excellentiecentrum met 

een bijzonder grote internationale uitstraling: het VUB Diabetes Research Center 

(en het geassocieerd JDRF Center), dat nu uit verschillende units bestaat en de 

hele translationele weg van onderzoek van moleculaire en cellulaire  biologie, 

preklinische modellen, klinische biologie en klinische trials beslaat.  

 

- Prof Diane Roseeuw is licenciaat lichamelijke opvoeding, sportarts en 

dermatoloog en was een van de specialisten die in het prille begin in het AZ VUB 

aangesteld werden, waar ze de dienst dermatologie uitbouwde en er vanaf 1980 de 

dienstverantwoordelijke van werd. Na het bekomen van haar aggregaat voor het 

hoger onderwijs in 1983 werd ze docent aan de faculteit en titularis van het 

dermatologie onderwijs dat ze reeds enkele jaren als “plaatsvervanger” gaf. Prof 

Roseeuw heeft naast haar onderwijs- en klinische activiteit ook een succesvolle 

onderzoeksloopbaan uitgebouwd, wat resulteerde in talrijke onderscheidingen en 

een grote nationale en internationale uitstraling. Samen met prof Rogiers heeft ze 

een internationaal zeer gewaardeerde cursus dermato-cosmetologie uitgebouwd. 

 

- Prof  Ben Van Camp specialiseerde in interne geneeskunde en hematologie. Ook 

hij was in 1977 bij de eerste specialisten die aangesteld werden in het pas 

geopende AZ-VUB. Hij werd dienstverantwoordelijke hematologie (labo en 

kliniek) en directeur van het bloedtransfusie centrum Jette. Het onderzoek van 



Ben Van Camp spitste zich van in de jaren ’70 toe op multipel myeloom. Na het 

behalen van zijn doctoraatstitel in 1980 werd hij docent aan de Faculteit 

Geneeskunde van de VUB. Hij was een pionier in de zich volop ontwikkelende 

Belgische hematologie. Hij was decaan van de faculteit Geneeskunde van 1993 

tot 2000, het jaar waarin hij rector van de VUB werd, en hij zou dat blijven tot in 

2008. Tegelijk bleef hij diensthoofd en het UZ en genoot hij als hematoloog 

nationale en internationale erkenning, zoals blijkt uit de talrijke onderscheidingen 

die hij kreeg. Prof van Camp is lid van de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde, en in 2007 werd hij door de koning vereerd met de titel van baron. 

In 2009 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het UZ Brussel, een 

functie die hij tot op heden uitvoert.  

 

- Prof Dirk Verbeelen was er eveneens bij van bij de start van het toenmalige AZ-

VUB en van deze campus in 1977. Hij werd eerst erkend als algemeen internist en 

later ook als internist-nefroloog. Hij heeft de dienst nefrologie  met hemodialyse 

en peritoneale dialyse uitgebouwd, en bleef diensthoofd van deze dienst tot hij 

vijf jaar geleden in het UZ met vervroegd pensioen ging. Enkele jaren na het 

verdedigen van zijn doctoraat (hij werd geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

in 1989)  werd collega Verbeelen verantwoordelijk voor het onderwijs nefrologie 

in de geneeskunde opleiding, voor onderwijs ziekteleer binnen de opleidingen 

tandheelkunde, biomedische wetenschappen en farmacie, en later ook voor het 

onderwijs nierfysiologie; dit laatste vak doceerde hij binnen een 10% ZAP 

mandaat tot aan zijn emeritaat eind september. Naast zijn klinische en 

academische activiteiten heeft prof Verbeelen in het ziekenhuis ook andere 

functies opgenomen, zoals lid  en ondervoorzitter van de Medische Raad, lid van 

diverse commissies en, niet in het minst de functie van ondervoorzitter (en een 

tijdlang plaatsvervangend voorzitter) van de Raad van Bestuur van het UZ. 

 

- Tenslotte wens ik hier ook hulde te brengen aan prof Jan Pieter Clarys, die 

vorig jaar ook op emeritaat ging, en dit hoewel hij -althans officieel- niet 

verbonden is aan onze faculteit: prof Clarys was immers voor de volle 100% 

verbonden aan de faculteit LK. Er is echter wel altijd een sterke band geweest 

tussen Clarys en de faculteit GF, en hij was trouwens één van de allereerste 

bewoners van deze campus. Collega Clarys was reeds in het begin van de jaren 

’70 inderdaad assistent (en later eerstaanwezend assistent) van prof Piet Brouwer. 

In 1980 werd hij docent en na het overlijden van prof Brouwer de facto de 

verantwoordelijke voor het anatomie onderwijs aan de faculteit GF. Later werd hij 

voltijds lid van het HILOK, maar hij bleef anatomie onderwijs verzekeren aan 

onze faculteit. Hij was meer dan 10 jaar lid van de Faculteitsraad Geneeskunde, 

en als assistent- ondervoorzitter van de toenmalige “operatonele groep Jette” was 

hij van heel nabij betrokken bij de bouw van onze campus. Onder decaan Vanden 

Driessche is hij verantwoordelijk geweest niet enkel voor de inrichting en 

installatie van de snijzaal (die hij nu nog steeds beheert), maar ook voor de 

verhuis van heel wat andere diensten vanuit de Hallepoort en voor de inrichting 

van diverse onderdelen van onze campus. Met andere woorden, prof Clarys is een 



van de pioniers geweest bij het tot stand komen van deze campus, en hij heeft in 

belangrijke mate aan de groei en ontplooiing ook van onze faculteit bijgedragen. 

 

 

In mijn persoonlijke naam en in naam van de faculteit en de universiteit, dank ik al deze 

collega’s voor hun jarenlange inzet. Zij waren en blijven echte “VUB-ers” en ik ben er 

zeker van dat we ook na hun emeritaat nog op hun steun en medewerking  zullen kunnen 

blijven rekenen.  

 

Ik wil ook hulde brengen aan de ATP personeelsleden (leden van het administratief en 

technisch personeel) die vorig jaar door pensionering de faculteit verlaten hebben. 

Sommigen onder hen waren er reeds van bij de start van deze campus bij, anderen zijn 

meer recent onze ploeg komen versterken. Maar allen hebben ze binnen hun specifieke 

rol en taken bijgedragen tot de groei van onze campus. We zijn hen onze dank 

verschuldigd en we wensen hen toe dat ze nog veel jaren in goede gezondheid van een 

welverdiende rust zullen kunnen genieten. 

 

Collega’s, we hebben dus allemaal samen veel gerealiseerd vorig jaar, en u hebt mij vorig 

jaar voor een derde keer als decaan verkozen voor een periode van twee jaar. Ik dank u, 

mede in naam van de andere leden van het facultair bestuur voor het in ons gestelde 

vertrouwen en garandeer u dat we ook de volgende twee jaar, daarin ondersteund door 

een uitstekend werkend facultair secretariaat geleid door een buitengewone 

administratieve secretaris, met veel enthousiasme zullen verder werken aan de toekomst 

van onze faculteit. We hopen dat we verder op uw blijvende steun en constructieve 

samenwerking zullen kunnen blijven rekenen.  Mede in naam van het Facultair bestuur 

wens ik u allen een succesvol en boeiend 2013 met in de eerste plaats een goede 

gezondheid, veel warmte en voldoening zowel op het professionele als op het persoonlijk 

vlak.  

 

Alain Dupont, 8 januari 2013. 


