Nieuwjaarsboodschap van de Decaan uitgesproken op dinsdag 7 januari 2020.

Bij de feestelijke opening van het nieuwe jaar, is het traditie dat we terugzien op de
gebeurtenissen van het voorbije jaar en dat we vooruitzien naar de kansen en uitdagingen die
zich in het nieuwe jaar zullen stellen. Het is ook traditie dat we onze collega’s eren die het
afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan en dat we na afloop van deze nieuwjaarsboodschap
samen met hen het glas zullen heffen om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor
onze instelling.
De nieuwjaarsboodschap wordt uitgesproken namens een bestuur dat in sept 2016 is
aangetreden en dat nu zijn laatste semester ingaat, met verkiezingen in juni. Het is daarom
passend dat we kort de afgelopen 3-4 jaar overlopen en zien of de beleidsinitiatieven die in
het verkiezingsprogramma van dit bestuur werden vooropgesteld ook feitelijk werden
uitgewerkt en behaald.
Het huidig bestuur is gestart in een bewogen periode, ik herinner u aan een aantal
gebeurtenissen in 2016 zoals de nieuwsberichten over vermeende misstanden in ons
animalarium, de politieke reactie hierop en de ontruiming van beide campussen in december
van dat jaar na een bomalarm. Het was een uitdagende start voor het nieuwe bestuur.
Anderzijds was onder het voorgaande decanaat van collega Alain Dupont de basis gelegd voor
een financieel gezonde faculteit waarbij door bezuinigingen en reorganisaties financiële
ruimte was geschapen, zodat het nieuwe bestuur kon investeren in nieuw beleid en dan
vooral in de kwaliteit van ons onderzoek en ons onderwijs. We zijn daar de prodecaan en het
vorige bestuur veel dank voor verschuldigd.
De Faculteit Geneeskunde en Farmacie is nu sinds meerdere jaren een zg groene faculteit,
dwz de inkomsten van het zg interne allocatiemodel zijn hoger dan de uitgaven aan de kant
van personeel op de werkingsmiddelen. Tijdens de huidige bestuursperiode is deze facultaire
allocatie gestegen met meer dan 2 M tot ongeveer 14 M EUR, we zijn daarmee binnen de VUB
althans voor wat betreft deze parameter de grootste faculteit geworden. Deze stijging is deels
te danken aan een toename van het aantal opgenomen en betoelaagbare studiepunten met
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ca 10% en deels een gevolg van het isoleren van de opleiding geneeskunde in de Vlaamse
onderwijsbegroting, waarbij de verdeling van het budget voor het zg variabel onderwijs
gedeelte alleen nog wordt gebaseerd op het totaal aantal behaalde diploma’s, dat wil zeggen
zowel de diploma’s van de bachelors, de masters als de manama’s in de geneeskunde. Voor
onze faculteit betekent dit een niet onaanzienlijke bijkomende inkomst omdat wij relatief veel
studenten in de verschillende ManaMa’s geneeskunde hebben.
Maar de faculteit Geneeskunde en Farmacie heeft het niet alleen financieel goed gedaan. Ook
het aantal studenten is licht toegenomen van 2137 naar 2207, met een status quo voor de
opleiding geneeskunde en een sterke groei voor de masteropleidingen binnen de farmacie en
de biomedische wetenschappen. Een correct inzicht in de werking van onze faculteit kan
echter alleen maar worden verkregen op basis van gevalideerd cijfermateriaal over onderwijs
en onderzoek. Deze beleidsinformatie is niet altijd aanwezig binnen onze instelling of stroomt
onvoldoende door naar de faculteiten. De faculteiten hebben echter voldoende informatie
nodig om een onderbouwd eigen beleid te voeren. De universiteit zal daarom verder moeten
professionaliseren om zijn positie in het Vlaamse onderwijslandschap veilig te stellen. De
huidige bestuursstructuur is niet altijd effectief gebleken en nieuwe keuzes qua governance
dringen zich op. Daarbij zal de VUB de keuze moeten maken of zij een centraal aangestuurde
organisatie wenst te worden of omgekeerd dat zij het zwaartepunt bij de faculteiten wenst te
leggen. De huidige situatie waarbij 45% van de middelen naar een centrale structuur gaat die
niet altijd voldoende voeling heeft met wat er op het terrein speelt is onvoldoende effectief.
Vanuit het huidig facultair bestuur zouden we daarom willen pleiten voor een sterke facultaire
structuren, ondersteund door een beperkte overkoepelende coördinatielaag, waarbij de
taken en doelstellingen duidelijk zijn afgelijnd, waar de processen qua efficiëntie worden
bewaakt aan de hand van kwaliteitsindicatoren en waar de financiële allocatie is gebaseerd
op de reële inkomsten en uitgaven.
Als we de kernopleidingen van onze faculteit individueel overlopen, dan valt vooral de sterke
groei op bij de farmaceutische wetenschappen, met een toename met bijna 50% studenten
in de bachelor fase, die zich nu voortzet in de masterfase. De farmaceutische wetenschappen
zijn daarmee, voor wat betreft de bachelor en master fase samen, de grootste opleiding op
onze campus geworden, met meer dan 500 studenten. Ik wens de opleiding hiermee
uitdrukkelijk te feliciteren. De opleiding is bezig met een uitgebreide herziening van het
curriculum waarvan dit academiejaar het vernieuwde tweede jaar bachelor is opgestart, naar
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verwachting zal de complete curriculumhervorming in het academiejaar 2022-2023 zijn
voltooid.
Bij de geneeskunde valt op dat de bachelor en master opleidingen al enige jaren plafonneren
op eenzelfde niveau, met een instroom van een 50-60 studenten in het eerste jaar bachelor,
een instroom van 60-70 in de master en een instroom van 70-80 in de manama’s. De opbouw
van de opleiding is daarmee een omgekeerde piramide met een forse zijinstroom vanuit de
andere instellingen, of anders verwoord: alhoewel ons marktaandeel voor de instroom van
nieuwe bachelor studenten te laag is en slechts de helft van het vooropgestelde doel van 10%
behaalt van een jaarlijkse Vlaamse instroom in de opleiding geneeskunde van ongeveer 1100
eerste jaarsstudenten, is ons instroom niveau in de manama substantieel beter en dichter in
de buurt van wat dit zou moeten zijn. Dankzij deze zij-instroom, waarbij we deels afhankelijk
zijn van de good-will van de collega decanen in de andere instellingen om ons de nodige
contingent tickets te leveren, kunnen we ons ziekenhuis toch het benodigde aantal ASO’s
leveren naast de vereist 30-40% huisartsen.
Zoals ook de vorige jaren gemeld is voor de toekomst van de campus Jette een voldoende
grote instroom in de opleiding Geneeskunde van strategisch belang. Zoals u weet wordt de
instroom in deze opleiding sterk beperkt via een toelatingsexamen. In 2018 werd dit
toelatingsexamen gewijzigd, waardoor er nu een vooraf bepaald aantal studenten
geselecteerd kan worden op basis van een rangschikking naar examenresultaten. Vanaf
komend academiejaar zal door een beleidsinitiatief van minister Weyts een historisch
opgebouwde achterstand van 1040 opgeleide artsen vervroegd worden afgebouwd door het
aantal toe te laten studenten tot de opleiding tijdelijk fors te verhogen, hetgeen voor onze
faculteit een opportuniteit is voor bijkomende rekrutering.
In de afgelopen jaren zijn al veel initiatieven genomen om de rekrutering voor de geneeskunde
aan de VUB te vergroten, jaarlijks worden voorbereidingslessen georganiseerd voor leerlingen
uit het SO die willen meedoen met het toelatingsexamen geneeskunde; ik zou hier vooral de
bijdrage willen noemen van Eveline Bruneel, Kristine Van Eetvelt en John Taffin die deze
voorbereidingslessen de afgelopen 10 jaar hebben georganiseerd, samen met collega’s uit de
faculteit, het UZ en leerkrachten uit de ons om ringende scholen. Ik wil al deze collega’s graag
ten zeerste bedanken voor hun grote en voor onze faculteit belangrijke inzet. De
voorbereidingsactiviteiten trekken jaarlijks ca 400 leerlingen SO naar onze campus en via
webinars en schoolbezoeken worden jaarlijks nog eens structureel een 25-tal scholen
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betrokken. Dit komt bovenop de inspanningen die gedaan worden tijdens de sid-ins, de
openlesdagen, de infodagen etc waarvoor ik met name Veerle De Wilde, samen met alle
collega’s en studenten die hieraan hebben meegewerkt, van harte wil bedanken.
Er zijn echter doorgedreven inspanningen nodig om in de moeilijke rekruteringsregio’s die het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand vormen en waaruit we het merendeel van onze
studenten betrekken, om daaruit de instroom te vergroten. We weten immers uit de studies
van collega Bram Spruyt dat de problematiek van de geringe instroom in een Vlaamse
opleiding geneeskunde van Brusselse studenten complex is. Jaarlijks slagen er slechts een
tiental leerlingen uit deze regio in om met de opleiding tot arts te mogen starten, en dat is
minder dan 1 procent van het totaal aantal leerlingen dat tot de studie wordt toegelaten. Dit
lage percentage hangt zowel samen met een relatief geringe deelname aan het examen,
bijvoorbeeld omdat men niet de juiste richting in het secundair onderwijs had gekozen zoals
wetenschappen/wiskunde, of omdat men wel heeft deelgenomen maar niet is geslaagd en
gerangschikt. Ook de slaagkans van leerlingen uit Brussel is immers aanmerkelijk lager dan in
de andere regio’s.

De problematiek lijkt zich daarmee voor een belangrijk deel te situeren ter hoogte van het
secundair onderwijs. Een nauwere samenwerking met de scholen in onze omgeving dringt zich
daarom op. Vanuit de VUB en dan specifiek vanuit de drie faculteiten wetenschappen,
ingenieurs en geneeskunde/farmacie wordt daarom gewerkt aan een zg ‘pipeline’ waarbij we
van af het begin van het secundair onderwijs jongeren proberen te interesseren voor Science,
Technology, Engineering en Mathematics (STEM) , hetgeen feitelijk ook het profiel vormt van
een aankomende student geneeskunde, biomedische wetenschappen of farmacie. Door het
inrichten van een 7-de jaar SO samen met het atheneum Etterbeek worden jongeren met een
STEM interesse gedurende een jaar voorbereid op een universitaire studie. Er zijn ook
samenwerkingsprojecten aangegaan met een aantal individuele scholen als piloot sites, waar
we een meer diepgaande samenwerking willen opbouwen. Vanuit de drie science faculteiten
werd voor deze initiatieven de heer Luc Hellinckx aangesteld die de contacten met de scholen
zal helpen uitbouwen. Dit initiatief is overigens een goede illustratie van de belangrijke en zich
verdiepende samenwerking tussen onze faculteit en de andere science faculteiten
gelokaliseerd op de campus Oefenplein.
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Om de rekrutering te verbeteren heeft het bestuur bij zijn aantreden een marketing studie
laten uitvoeren waarbij onder meer studenten werden bevraagd in de andere Vlaamse
universiteiten naar hun redenen om wel/niet voor de VUB te kiezen. De uitkomst van deze
enquêtes is confronterend omdat de VUB bij veel jongeren onbekend blijkt en niet voorkomt
op het lijstje waaruit zij een keuze maken voor hun studie geneeskunde. Om hieraan te helpen
remediëren werd door de faculteit een eigen communicatiecampagne opgezet in
samenwerking

met
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intern

begeleid

door
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eigen

communicatieadviseur dhr Dirk Wouters, hierbij werd een website( www.ikworddokter.be )
opgezet met informatie en oefenvragen voor leerlingen die het toelatingsexamen wensen te
doen. De website bevat tevens interviews met onze arts-alumni en omvat momenteel een
4000 tal geregistreerde gebruikers. Dit jaar wordt een soortgelijke website opgezet met
informatie gericht op de substantiële zij-instroom in master en master-na-master. Potentiele
gebruikers worden naar de website toegeleid via sociale media zoals face book, instagram en
youtube. Als faculteit zetten we daarmee in op het benutten van de social media voor onze
rekrutering en ik wil allen die deze campagne ondersteunen van harte bedanken.
De derde basisopleiding in onze faculteit is die van de Biomedische wetenschappen, qua
aantal studenten in de Bachelor jaren is deze opleiding min of meer stabiel gebleven met in
totaal rond de 250 studenten; in de masterjaren zien we dit jaar een sterke groei studenten,
waarmee de opleiding uit de gevarenzone lijkt te zijn voor wat betreft de Soete criteria. Een
niet onbelangrijk punt omdat in het regeerakkoord de Soete criteria terug worden hernomen
en waar we als instelling met relatief veel kleinere opleidingen een risico lopen. De opleiding
BMW heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de begeleiding en remediering van studenten,
waarbij het studierendement van vooral de eerstejaarsstudenten sterk is verhoogd. Alhoewel
de remediering zich vooral heeft gericht op de klassieke vakken zoals de wiskunde en de
chemie, blijkt echter ook de beheersing van academisch Nederlands een probleem. Een kwart
van de eerste jaars studenten haalt bij het begin van de opleiding een testscore die aangeeft
dat de student problemen zal ondervinden bij zijn studies ten gevolge van een onvoldoende
taalbeheersing. De problematiek speelt in quasi alle opleidingen binnen de VUB en geeft aan
dat er bijkomende beleidsinitiatieven nodig zijn om dit te remediëren. Meer aandacht voor
taalonderwijs zal daarom niet alleen medisch of basis-Frans moeten omvatten, maar ook
wetenschappelijk Engels en vooral ook academisch Nederlands. Initiatieven en analyses zijn
hiertoe lopende binnen een onderwijsvernieuwingsproject samen met een taalconsulent van
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ACTO mevr Laurence Balencourt. De opleiding Biomedische Wetenschappen is tevens bezig
met een curriculumherziening waarbij er een Engelstalige Master zal worden ingericht en een
afstudeervariant die toegang geeft tot de klinische laboratoriumberoepen.
Het afgelopen jaar hebben we gevierd dat onze campus 40 jaar geleden werd geopend. De
verouderde infrastructuur is een grote uitdaging voor onze faculteit om competitief te blijven
voor wat betreft de kwaliteit van ons onderwijs en aantrekkelijkheid van onze research labo’s;
er is ca 25.000 m2 universitair vloeroppervlak op onze campus en de geschatte
renovatiekosten zullen daarom in de vele tientallen miljoenen lopen. In de afgelopen
bestuursperiode werden echter belangrijke stappen gezet, gebouw K werd quasi geheel
gerenoveerd, evenals enkele onderzoekslaboratoria in de gebouwen D en E. De renovatie van
de practicumzalen Farmacie in gebouw H zijn ingang gezet en een bijkomende verdieping
werd op gebouw A geplaats en dient momenteel als kinderdagverblijf maar zal binnen 2 jaar
als het nieuwe kinderdagverblijf af zal zijn, beschikbaar zijn voor de uitbreiding van de
huisvesting voor onze faculteit. De werken aan het nieuwe animalarium en een nieuwe
imagingfaciliteit voor kleine proefdieren, werden recent gestart, en ook een nieuwe loopbrug,
een passerelle, tussen faculteit en ziekenhuis werd dienst genomen met een schitterend
kunstwerk van de Zwitserse kunstenaar Beat Streuli. Mocht u dit kunstwerk nog niet hebben
gezien dan raad ik u aan om straks eens naar het UZ te wandelen door deze passerelle en u
zult zien dat deze wandelgang werd verrijkt met de portretten van verschillende collega’s uit
faculteit en ziekenhuis waarmee de passerelle de verbondenheid symboliseert tussen zorg,
opleiding en onderzoek op onze campus.
Ook onze studenten hebben het in 2019 goed gedaan, zo hebben zij afgelopen april de
zevende editie georganiseerd van het symposium Medische Wereld, waar meer dan 1000
deelnemers onder wie veel beleidsmakers kwamen debatteren over de toekomst van de zorg;
het was een bijzonder moment omdat het symposium kort voor de verkiezingen plaatvond;
de uitspraken van de aanwezige politici haalden samen met de beelden van onze campus
breed de media. Het symposium Medische Wereld kenmerkt zich ieder jaar door een sfeer
van tastbaar enthousiasme en maatschappelijk engagement en het bestuur wil alle studenten
en assistenten die onder de gedreven leiding van Ben De Brucker dit grootschalig evenement
organiseren, hiervoor ten zeerste bedanken. Het uitstralingseffect van dit symposium voor
onze campus is bijzonder groot en ik ben daarom blij dat ook het volgende symposium, de
achtste editie hier op de campus zal doorgaan op zaterdag 9 mei aanstaande.
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Dames en Heren, als we vooruit zien naar 2020 en de komende jaren, dan zijn de
maatschappelijk uitdagingen groot. We kijken aan tegen een demografische vloedgolf van
vergrijzing met een daarmee gepaard gaande dramatische verhoging van de zorgvraag, vooral
in het domein van de chronische aandoeningen Dit zal maken dat meer accent nodig is op de
eerste lijnszorg en op preventie. De omslag hiertoe moet echter nog grotendeels worden
gemaakt. Wat dit betekent voor de vier grote health campussen in Vlaanderen is niet duidelijk,
maar wat wel duidelijk is dat we ons bestaansrecht naar de politiek toe terug moeten
rechtvaardigen. We zullen ons als health campus, dus universiteit en ziekenhuis samen, meer
moeten richten op de eerste lijn en op preventie. Alleen dan nemen we onze maatschappelijke
taak voldoende op.
Onze faculteit en de vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg hebben al een
belangrijke stap gezet in het meer zichtbaar maken van de eerstelijnszorg. De vakgroep
coördineert samen met de Universiteit Antwerpen de leerstoel Fonds Dr. Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijnstichting - waar de 4 universiteiten en 6 hogescholen hun
krachten, middelen en kennis bundelen voor de uitbouw van een sterke eerste lijn in de
zorgsector en waarvoor de ‘Academie Voor De Eerste Lijn’ opgericht.
Voor wat betreft de vergrijzingsgolf beschikt de VUB over een unieke troef met de opleiding
Master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie. Deze richting is specifiek gefocust
op de vraagstukken die de vergrijzing met zich meebrengt en gaat uit van een positieve
benadering van het ouder worden middels de concepten van Active en Healthy Ageing. De
richting Gerontologie is echter thans nog te weinig bekend en er dient hiervoor in het
komende jaar een communicatiestrategie te worden uitgewerkt. Aangezien het Universitair
Ziekenhuis

evenzeer
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druk

vanuit
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vergrijzing

en

het

veranderende

zorg/gezondheidslandschap ondervindt kan zij zich samen met de facultaire opleiding
profileren als dé “hub” in Vlaanderen inzake zorg, vorming en onderzoek mbt het thema
“healthy ageing”. De Nederlandstalige master Gerontologie wordt sinds dit academiejaar
aangevuld met een Engelstalige nieuwe opleiding, namelijk de nieuwe Research Master of
Gerontological Sciences. Het Faculteitsbestuur wenst de vakgroep Gerontologie te feliciteren
met deze verwezenlijking.
In de komende jaren zal de financiering van de topklinische zorg en daarmee de financiering
van de universitaire ziekenhuizen wellicht verder onder druk komen te staan. Onder deze
omstandigheden een academisch-klinisch beleid vorm geven zal een uitdaging zijn, en het zal
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voor onze collega’s met een gecombineerde aanstelling in het UZBrussel essentieel zijn om
een goede balans te vinden tussen kliniek, onderwijs en wetenschappelijk werk. Omdat
hoogstaand wetenschappelijk onderzoek aan de basis ligt van zowel goed onderwijs als een
hoogstaande klinische functie, zal het belangrijk zijn om de objectieve kwaliteit te handhaven
of indien nodig te herstellen. Kwaliteitsparameters voor de academische functie kunnen dan
helpen om de kwaliteit te bewaken en indien nodig om het beleid bij te stellen.
Een belangrijke kwaliteitsparameter is het aantal jonge artsen in opleiding in ons ziekenhuis
die een doctoraat behalen, het zijn immers deze collega’s die het toekomstig academisch
fundament van onze campus zullen vormen. Het doctoraat is een voorwaarde voor het
academisch carrierepad en de aanstelling als klinisch diensthoofd. Investeren in onze
academisch high potentials in combinatie met een lange-termijn carriereplanning voor zowel
het klinische als het academische luik is een voorwaarde om te overleven als universitair
ziekenhuis.

Kwaliteit staat ook centraal bij de opleidingstaak van universiteit en ziekenhuis, de ca 430
artsen die een manama traject volgen binnen onze instelling doen dit in combinatie met een
beroepsopleiding in het UZ of geaffilieerde ziekenhuizen. Een kwalitatief hoogwaardige
opleiding vereist excellente docenten en stagemeesters die continu worden bijgeschoold.
Tijdens de voorbije bestuursperiode werd geïnvesteerd in meer communicatieonderwijs en
meer teach-the-teacher activeiten, beiden essentiele voorwaarden voor een hoogstaande
opleiding. Ook in de omkadering van de opleiding, zowel adminstratief als qua coordinatie
werd geinvesteerd en zal in 2020 nog bijkomend worden geinvesteerd. De druk op zowel de
docenten als de aaankomend specialist is echter groot en een kwaliteitsvolle omkadering
voorziet daarom ook in adequate couseling en begeleiding. Voor de docenten werd hiertoe
een academisch counselor aangesteld, collega Luc Huyghens, die vooral ook voor de
beginnende docenten als klankbord zal fungeren. Voor de ASO’s zullen de structuren in 2020
verder worden uitgewerkt onder coordinatie van collega’s Brigitte Velkeniers en Michel
Deneyer. Met name collega Brigitte Velkeniers wil ik graag in het bijzonder bedanken voor
haar inzet voor de Master Specialistische Geneeskunde en ook voor haar grote inzet voor de
faculteit en het facultair bestuur. Door haar verkiezing als voorzitter van de koninklijke
academie voor geneeskunde van Belgie heeft zij dit jaar haar vice-decaanschap moeten
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overdragen aan Dirk Devroey, maar haar inzet voor de faculteit blijft onverminderd en ik wil
haar daarvoor zeer uitdrukkelijk bedanken.
Onder het rectoraat van Caroline Pauwels is onze instelling zichtbaarder geworden in de
media, wat essentieel is voor de politieke steun, de rekrutering van studenten en de
maatschappelijke verankering. De toekomst van onze instelling is voor een belangrijk deel
gebaseerd op onze netwerken van collega’s en medestanders die onze humanistische visie op
de maatschappij delen. Het is daarom essentieel om deze netwerken te onderhouden en
verder uit te bouwen, zeker gezien de grote uitdagingen die op ons af komen. In deze context
is het advies van externe experten zeer waardevol en we zijn daarom zeer vereerd dat we ook
afgelopen jaar een reeks van nieuwe UMC fellows hebben mogen verwelkomen, in 2019
waren dit Bernward GARTHOFF en Annemie MAES. Zowel aan onze nieuwe fellows, alsook zij
die in eerdere jaren zijn benoemd en het afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de
activiteiten binnen onze faculteit wil ik van harte danken voor hun ondersteuning van onze
Universiteit en ons Ziekenhuis.
In 2019 konden we de banden met onze zusterinstelling, de ULB, verder aanhalen door het
uitreiken van de Collen-Franqui leerstoel aan Prof Cedric BLANPAIN van het Hopital Erasme,
wereldvermaard vorser in het domein van de rol van stamcellen in de ontwikkeling van het
menselijke lichaam en het ontstaan van kanker. Tevens kon onze faculteit vorig jaar een
eredoctoraat uitreiken aan een andere wereldvermaarde vorser, prof Brian DURIE die samen
met zijn vrouw Susie werd geeerd voor hun werk in het domein van het multipel myeloom.
Bij het begin van het nieuwe jaar is het tevens een traditie om hulde te brengen aan de
collega’s die afgelopen jaar met pensioen of emeritaat zijn gegaan. Omdat het werk van alle
collega’s evenzeer wordt geapprecieerd, zullen we hierbij zowel de collega’s hulde brengen
die lesopdrachten hebben vervuld, als de collega’s die zich administratief of laboratoriumtechnisch hebben ingezet. We zullen dit in alfabetische volgorde doen:

1. Mevr Marijke Baekeland begon haar loopbaan als Laborante aan de VUB in 1979, waar
zij werkzaam was in de dienst Celbiologie en Histologie onder leiding van prof Eddie
Wisse, Zij verzorgde hier onder meer de ondersteuning van de elektronenmicroscopie. Na het emeritaat van prof Wisse werd zij onderwijsmedewerkster voor
de practica Biologie van collega Luc Bouwens en ondersteunde zij het onderzoek rond
celdifferentiatie.
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2. Prof Jacques De Grève: behaalde het diploma van doktor in de genees, heel en
verloskunde in 1979 aan de VUB, werd in 1984 erkend als arts-specialist in de interne
geneeskunde. Hij verbleef van 1984-1987 als Fogarty fellow bij het National Cancer
Institute in de Verenigde Staten en promoveerde in 1990 tot doktor in de medische
wetenschappen en geaggregeerde voor het hoger onderwijs op een proefschrift in het
domein van het L-myx oncogen, hij was lange tijd werkzaam in de dienst medische
oncologie van het UZBrussel, waarvan hij in 2012 diensthoofd werd. Prof DeGreve was
bijzonder actief in het wetenschappelijk onderzoek en vertegenwoordigde onze
instelling in talrijke commissies, zowel intern als extern, intern was hij onder meer
initiatiefnemer en voorzitter van het wetenschappelijk fonds Willy Gepts en lid van de
bijzondere hospitalo-facultaire commissie; extern was hij was onder meer medeauteur
van het witboek kanker dat aanleiding gaf tot het kankerplan van toenmalig minister
Onkelinckx. Hij was (en is nog voor een stukje) belast met het onderwijs in de
Oncologie aan onze faculteit.
3. Prof Jacques De Keyser behaalde het diploma van dokter in de genees-, heel en
verloskunde in 1981 aan de VUB, en werd erkend als geneesheer-specialist in de
neuropsychiatrie-nerologie in 1986 waarbij hij een deel van zijn opleiding volgde in het
National Hospital for Nervous Diseases in London. Hij behaalde het aggregaat voor het
hoger onderwijs in 1989 met een proefschrift in het domein van de dopamine signaling
in de hersenen, was van 1994-1995 verbonden aan de Janssen Research Foundation
in Beerse en van 1995-2008 aan het universitair medisch centrum Groningen in
Nederland, waarna hij terugkeerde naar de VUB en het UZBrussel waar hij diensthoofd
werd van de klinische dienst neurologie. Hij was bijzonder actief in het translationeel
wetenschappelijk onderzoek, onder meer in het domein van multiple sclerose en was
titularis van het onderwijs in de Neurologie aan onze faculteit. Hij was actief in vele
interne en externe commissies en was vice-decaan onderzoek in het decanaat Dupont.
4. Mevr Linda Demol, begon haar loopbaan als verpleegkundige op de Geneeskundige
dienst van het oefenplein, maakte de overstap naar de campus jette in 1986 en was
werkzaam in de tandheelkundige kliniek tot 2013. Zij was daarna werkzaam op het
Skills laboratorium, waar zij studenten geneeskunde basisvaardigheden aanleerde in
een simulatiesetting.
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5. Mevr Andrea De Smedt was als administratief medewerkster werkzaam binnen
verschillende diensten, recentelijk ondersteunde zij het onderwijs en het onderzoek
van prof Karin Vanderkerken en Luc Bouwens en verzorgde zij de logistieke
ondersteuning van de stages en de thesissen binnen de opleiding biomedische
wetenschappen.
6. Mevr Linda De Vits heeft binnen onze instelling verschillende functies ingevuld, vanaf
2008 was zij werkzaam in het animalarium en betrokken bij de verzorging van de
proefdieren. Nadien was zij als amanuensis betrokken bij de ondersteuning van de
practica biochemie en chemie.
7. Mevr Machteld De Witte was vanaf 1987 als administratief medewerkster aangesteld,
eerst op het rectoraat, later in Jette waar zij administratieve ondersteuning heeft
gegeven in een aantal diensten waaronder het faculteitssecretariaat en recentelijk
binnen het centraal secretariaat van onder meer de gezondheidswetenschappen.
8. Prof Alain Dupont behaald het diploma van dokter in de genees, heel en verloskunde
aan de VUB in 1978, werd erkend als geneesheer-specialist in de interne geneeskunde
in 1983 en als klinisch farmacoloog in 2004. Hij behaalde het aggregaat voor het hoger
onderwijs in 1987 met een proefschrift in het domein van de rol van dopamine
signaling bij hypertensie. Hij verbleef van 1982-1987 in het Heymans instituut voor
farmacodynamie en farmacotherapie van de U Gent. Van 1991-tot 2000 was hij naast
zijn aanstellingen aan de VUB en het UZBrussel tevens verbonden aan Janssen
Research Foundation, onder meer als director clinical scientific affairs. Prof Dupont
heeft onze instelling in zeer veel interne en externe commissies en raden
vertegenwoordigd, en dit doet vandaag de dag nog steeds, waaronder de belangrijke
RIZIV commissie terugbetaling geneesmiddelen (zg CTG) waarvan hij stichtend
voorzitter was. Hij was van 2000 tot 2019 diensthoofd van de klinische farmacologie
en farmacotherapie in het UZBrussel en was ook plaatsvervangend CEO van het
toenmalige AZ-VUB tijdens de ziekte van prof Louis Tielemans. Binnen onze faculteit
was hij achtereenvolgens vice-decaan onderzoek van 2004-2008 en decaan van 20082016. Hij was verantwoordelijk voor het onderwijs in de farmacologie,
farmacotherapie, hypertensie en de ontwikkeling van geneesmiddelen en heeft
toegestemd om een groot deel van dit onderwijs ook na zijn emeritaat te blijven

11

opnemen en dit ondanks zijn omvangrijke nieuwe verplichtingen waaronder zijn
benoeming tot lid van de raad van toezicht van de Universiteit Maastricht.
9. Prof Jan Lamote behaalde het diploma van dokter in de genees, heel- en verloskunde
aan de VUB in 1979; hij genoot zijn opleiding tot geneesheer-specialist in de algemene
heelkunde onder leiding van prof Kiekens en prof Willems. Hij promoveerde tot doctor
in de medische wetenschappen in 1999 op een proefschrift in het domein van de
histofysiologie van de galblaas. Hij was diensthoofd en coördinerend stagemeester
van de UZ dienst heelkunde. Prof Lamote heeft onze instelling vertegenwoordigd in
vele commissies en raden, waaronder het Koninklijk Belgisch Genootschap Heelkunde,
de Brusselse welzijns- en gezondheidsraad en de Provinciale Raad van de orde der
artsen van Vlaams Brabant. Hij was en is binnen onze faculteit verantwoordelijk voor
het onderwijs in de Heelkundige Semeiologie.
10. Prof Annick Lampo behaalde het diploma van doctor in de genees, heel en verloskunde
aan de UGent in 1980 en werd erkend als arts-specialist in de kinder- en
jeugdpsychiatrie in 1986. Zij was afdelingshoofd van de dienst kinder en
jeugdpsychiatrie van het UZ Brussel en kinderpsychiater in het referentiecentrum
autisme van UZBrussel-Inkendaal. Zij was coordinerend stage-meester en verzorgde
binnen onze faculteit het onderwijs in de kinder en jeugdpsychiatrie.
11. Prof Zhidong Ling behaalde in 1977 het diploma van arts aan de second medical college
in Peking, China, en in 1988 een master in Medical and Pharmaceutical Research aan
de VUB. In 1994 behaalde zij een doctoraat in de medische wetenschappen met een
proefschrift in het domein van de in vitro werking van de endocriene pancreas.. Zij was
kliniekhoofd in het UZBrussel verantwoordelijke voor de zg Beta Cell Bank een
weefselbank gericht op de transplantatie van insuline producerende cellen bij
diabetespatienten. Zij was binnen onze faculteit verantwoordelijk voor onderwijs in de
celtherapie.
12. Prof Francis Puttemans behaalde in 1977 het diploma van apotheker aan de VUB en in
1984 een doctoraat in de farmaceutische wetenschappen. Hij was praktizerend
officina-apotheker en stagecoördinator van het farmaceutisch instituut. Hij gaf les in
het vak toegepaste farmacotherapie. Daarnaast was ( en is) hij afgevaardigde van de
VUB in de Nationale raad van de orde der apothekers.
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13. Prof Johan Smitz behaalde het diploma van doctor in de genees-heel en verloskunde
aan de VUB in 1980, en werd erkend als arts-specialist in de klinische biologie in 1986.
Hij verwierf de graad van geaggregeerde van het hoger onderwijs met een proefschrift
in het domein van de geassisteerde voortplanting. Hij was werkzaam in het
departement radio-immunologie en reproductieve biologie van het UZBrussel en
hoofd van het onderzoekslaboratorium follikelcelbiologie. In deze functie verrichte hij
zowel fundamenteel als klinisch gericht wetenschappelijk onderzoek dat resulteerde
in de oprichting van verschillende spin-offs. Hij werd benoemd als distinguished
lecturere in residence door het Robert Lurie comprehensive cancer center of
northwestern university in Chicago in 2003. In onze faculteit was hij verantwoordelijk
voor het onderwijs in de endocriene fysiologie.
14. Prof Kris Thielemans behaalde het diploma van dokter in de genees-, heel en
verloskunde in 1979 aan de VUB en een erkenning als geneesheer-specialist in de
interne geneeskunde in 1985. Hij was fellow in oncology and immunogenetics aan de
universiteit van Stanford van 1982-1984 bij Prof Levy, en behaalde zijn aggregaat voor
het hoger onderwijs in 1988. Hij was laureaat van vele prijzen waaronder de prijs Alfred
Solvay, een Fulbright scholarship en de dr De Ruyck prijs van de Koninklijke Academie
voor Geneeskunde van Belgie. Hij was voorzitter van het laboratorium voor
moleculaire en cellulaire therapie op onze campus, alwaar hij zeer succesvol was, en
is, in zijn onderzoek naar nieuwe vormen van immunotherapie in de oncologie,
waaronder cellulaire vaccines op basis van dendritische cellen. Hij is oprichter van
meerdere succesvolle spin-offs op onze campus. Binnen onze faculteit was hij
verantwoordelijk voor het onderwijs in de Fysiologie en Immunologie. Hij heeft zich
ingezet voor de faculteit en het UZ in vele raden en commissies waaronder de
hospitalo-facultaire commissie, het animalarium en van 2000-2004 ook als vice-decaan
onderzoek.
15. Mevr Marina Van Beersel heeft vanaf 1995 binnen de VUB meerdere functies vervuld,
binnen de dienst facility management op de campus Oefenplein. In 2004 is zij naar de
campus Jette gekomen waar zij administratief medewerkster was op het
zelfstudiecentrum, zij was ook betrokken bij de dienstverlening aan personeel en
studenten binnen de bibliotheek en bij het verzorgen van de collecties boeken en
tijdschriften.
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Ik wil al deze collega’s namens onze faculteit bedanken voor hun jarenlange inzet. Zij
hebben, sommigen over een periode van meer dan 40 dienstjaren, een essentiële bijdrage
geleverd aan het succes van onze campus, ons onderzoek en ons onderwijs. Wij zijn ze
veel dank verschuldigd en wensen hen toe dat ze nog vele jaren in goede gezondheid van
een welverdiende pensionering zullen kunnen genieten en we hopen dat we ze in de
toekomst ook nog vaak op onze campus mogen begroeten.
Ik wil afsluiten met eenieder te bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor
onze faculteit en daarbij heeft bijgedragen aan het onderwijs, het onderzoek en aan ons
maatschappelijke dienstbetoon en de uitstraling van onze faculteit. In het bijzonder wil ik
daarbij facultair secretariaat bedanken voor hun grote inzet, want zonder hen zouden de
activiteiten op deze campus niet kunnen verlopen. Namens het bureau van de
faculteitsbestuur, de collega’s Dirk Devroey , Nicole Pouliart, Tamara Van Haecke en Ivan
Bautmans, samen met de Faculteitssecretarissen, Chantal Vermoesen en Caroline
Pouders, wil ik u allen een gelukkig en voorspoedig 2020 toewensen, met in de eerste
plaats een goede gezondheid, maar ook met veel warmte en vriendschap zowel op het
professionele als op het persoonlijke vlak.
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