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interview

Er is natuurlijk de man Paul Devroey zelf: gepassioneerd 

door wetenschap, onderzoek en het schrijven van weten

schappelijke artikels. Aimabel, maar onderhuids koppig, 

een doorzetter en een durver. Niet op zoek naar conflicten, 

integendeel zelfs, maar er ook niet door gehinderd als de 

wetenschap erom vraagt. Niet altijd gemakkelijk voor wie 

met hem werkt, maar wél steeds uitdagend en boeiend, en 

resultaatgericht. “Ik denk nooit negatief”, zegt hij daar zelf 

over, “want daar schiet je niets mee op. Zeer veel heeft te 

maken met je gedrag. Sommige mensen reageren boos en 

impulsief, maar dat soort gedrag is incompatibel met het 

idee dat je iets op wil bouwen.”

Er is in de loopbaan van Paul Devroey nog een ander ele

ment dat mee de kiem heeft gelegd van het succes. Nadat 

hij in 1971 aan de kU Leuven afstudeerde als arts, werd hij 

aan de Vrije Universiteit Brussel in 1989 dokter in de filo

sofie, gynaecologie, verloskunde en onvruchtbaarheid en 

eiceldonatie. Zijn studie filosofie en zijn interesse voor de 

ethische aspecten van zijn onderzoek zouden hem tijdens 

zijn ganse loopbaan goed van pas komen en hij zou verschil

lende initiatieven nemen op ethisch vlak zoals het oprichten 

van een ad hoc ethisch comité binnen het CRG. Daarnaast 

is prof. Devroey altijd geïnteresseerd geweest in zowel de 

mannelijke als de vrouwelijke onvruchtbaarheid. Ooit werd 

hij op de vingers getikt omdat hij als gynaecoloog ook man

nen onderzocht. Van bij het begin ontwikkelde hij een heel 

brede kijk op fertiliteit en dat heeft natuurlijk ook een grote 

invloed gehad op zijn onderzoeksaanpak. maar er is meer.

De media hebben in oktober van dit jaar veel aandacht  

besteed aan het emeritaat van prof. dr. Paul Devroey.  

Niet verwonderlijk, hij heeft immers samen met  

prof.  André Van Steirteghem een aantal vindingen op 

zijn naam staan die op het domein van de fertiliteit echte 

doorbraken waren. En toch is dat succes niet louter toe 

te schrijven aan de wetenschappelijke vondsten op zich. 

Het wereldwijd succes is het gevolg van de combinatie van 

verschillende omstandigheden. We diepten die uit in een 

gesprek met prof. Devroey.

Een baanbrekend  
onderzoeker 

moet vele mensen 
kunnen zijn

Prof. Paul Devroey: “We waren onderzoekers 

met maar één doel voor ogen: via 

wetenschappelijke vindingen een oplossing 

vinden voor een belangrijk en diepgaand 

probleem: de menselijke onvruchtbaarheid.”
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TRAnSPARAnTiE
Toen hij in 1990 samen met prof. Van Steirteghem met ICSI 

een enorme doorbraak realiseerde, organiseerden ze samen 

overal ter wereld workshops waar ze de resultaten presen

teerden en een netwerk uitbouwden dat ook vandaag nog 

actief is. Ze wilden heel transparant zijn, ze hadden immers 

niets te verbergen, ze waren onderzoekers met maar één 

doel voor ogen: via wetenschappelijke vindingen een oplos

sing vinden voor een belangrijk en diepgaand probleem: 

de menselijke onvruchtbaarheid. Dat is meteen een andere 

succesfactor. Wetenschap heeft altijd onder druk gestaan 

van de op dat ogenblik geldende maatschappelijke waarden 

en normen. Galilei moest onder druk van de inquisitie zijn 

ontdekkingen afzweren en nog in mei van dit jaar vernie

tigden actievoerders van de field Liberation movement 

gedeeltelijk een proefveld met genetisch gemodificeerde 

aardappelen van o.m. UGent. Het is dus van alle tijden. 

Daarenboven is vandaag sprake van groeiend zogenaamd 

‘egalitarianism’1  waarbij er geen automatisch respect en 

vertrouwen meer is in expertsystemen en experts, ook niet 

in onderzoekers. “Vertrouwen moet je verdienen, elke dag”, 

meer dan ooit moet ook de wetenschap zich verrechtvaar

digen tegenover de maatschappij. Paul Devroey heeft daar 

nooit moeite mee gehad omdat goed luisteren één van 

zijn karaktereigenschappen is. Zonder zijn communicatieve 

vaardigheden zou hij nooit zijn onderzoek hebben kunnen 

‘verkopen’. Prof. Devroey: “De kerk was een grote tegen

stander, en nog. maar die tegenstand is niet gedragen door

dat 15% van de wereldbevolking onvruchtbaar is; er bestaat 

dus voor de vraag naar een oplossing een maatschappelijk 

draagvlak. Ook in het ziekenhuis was er een groep die grote 

argwaan had, maar de directie heeft het onderzoek altijd 

enorm gesteund vanuit de filosofie ‘to take care’; we moe

ten patiënten helpen als we dat kunnen.” Hij noemt het zelf 

“een bijna pathologische behoefte aan communicatie.” Paul 

Devroey: “Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in mijn contact met 

de patiënt en in een heel open houding ten overstaan van 

de media. jaren geleden heb ik van de Orde der Geneeshe

ren nog een blaam gekregen omdat ik met de media had 

gepraat. Ik wilde echter onze wetenschap op een correcte 

manier naar de media brengen.” 

nooD AAn EEn wETTElijk kADER En logiSTiEkE 
En finAnciëlE STEun
De steun vanuit de het UZ Brussel – zowel logistiek als finan

cieel – was meteen een andere succesfactor. Prof. Devroey: 

“In het ziekenhuis was het ethisch framework aanwezig 

om na te denken over wetenschap zoals in het Verenigd 

koninkrijk waar een heel rationele invalshoek bestaat zonder 

een religie die bezwerend met het vingertje de lucht in gaat. 

Vanuit de VUBfilosofie geloven we in vrij onderzoek en in 

de autonomie van de mens”. Ook de steun door de overheid 

en van de farmaceutische industrie geeft prof. Devroey als 

succesfactoren aan: “Ik heb altijd een perfecte samenwer

king ondervonden met de farmaceutische industrie in de 

fases 1 (onderzoek uitgevoerd op gezonde vrijwilligers) en 

2 (een geneesmiddel wordt uitgetest op kleine groepen van 

patiënten die er baat bij kunnen hebben) van het onderzoek. 

Het feit dat er toen een legaal kader was – daar hebben we 

voor gevochten – dat ons onderzoek mogelijk maakte, was 

ook belangrijk. Vandaag is de wetgeving veel ingewikkelder 

en er is op Europees vlak zelfs sprake van overregulering. 

Die maakt het moeilijk om wetenschappelijk creatief te zijn. 

maar ik heb mij altijd voorgehouden om gewoon verder te 

doen en dat lijkt mij ook de enig mogelijke houding”.

Onder leiding van het duo Van SteirteghemDevroey 

heeft het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 

ettelijke Europese en wereldprimeurs achter zijn naam 

staan:

• de eerste zwangerschap na het terugplaatsen van 

bevruchte eicellen in de eileider (1986); 

• de eerste zwangerschap na het terugplaatsen van 

een ingevroren, gedoneerd embryo bij een vrouw 

met premature menopauze;

• de eerste zwangerschap na de injectie van één sper

matozoön in de eicel, de zogenaamde ICSItechniek 

(1992);

• de eerste zwangerschap na stimulatie met syntheti

sche hormonen;

• de eerste zwangerschap na het terugplaatsen van 

ingevroren testiculair sperma (1996); 

• de eerste stamcellijnen met genetisch abnormale 

embryo's (2006); 

• de eerste zwangerschappen na gebruik van compati

bele embryo's, de zogenaamde 'saviour babies'. 

De Europese en  
wereldprimeurs  
van Centrum voor  
Reproductieve  
Geneeskunde  
van het UZ Brussel
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“In het ziekenhuis was het ethisch  

framework aanwezig om na te denken  

over wetenschap.”

Paul Devroey: “mijn bijna pathologische behoefte aan communicatie 

vertaalt zich bijvoorbeeld in mijn contact met de patiënt en in een heel 

open houding ten overstaan van de media.”
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