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BAAnBREkEn DoE jE niET AllEEn
Een andere succesfactor die Paul Devroey onderstreept, 

is het grote belang van zijn medewerkers. Natuurlijk was 

zijn nauwe band met prof. André Van Steirteghem funda

menteel – het zijn vrienden geworden – en zij stonden en 

staan nog in de schijnwerpers, “maar de performantie van 

de medewerkers is uiteraard essentieel. Ik heb altijd mijn 

medewerkers allemaal op hetzelfde niveau gezet.  

Een secretaresse, laborant, arts of verpleegkundige hebben 

andere functies, maar ze zijn allemaal even waardevol en 

even bepalend voor het eindresultaat. Zo heb ik bijvoor

beeld binnen het centrum voor reproductieve geneeskunde 

een aantal geneeskundige taken verschoven naar verpleeg

kundigen die we vervolgens counselors hebben genoemd. 

De arts is geen ‘superego’ en respect is een sleutelelement.” 

Ook het feit dat alle onderdelen van een dienst een geïnte

greerd geheel moeten vormen, is belangrijk en  

Paul Devroey noemt expliciet de goede samenwerking met 

het laboratorium van het CRG. 

Het mag duidelijk zijn dat er externe factoren zijn die 

mee hebben bijgedragen tot het succes van de professo

ren Devroey en Van Steirteghem en van het CRG van het 

UZ Brussel in het algemeen. maar het begint natuurlijk bij 

de mensen. Paul Devroey: “We hadden een onderzoeksom

geving die baanbrekend onderzoek ondersteunde en die 

werkte vanuit een ethisch zuivere visie op onderzoek. Ik had 

ook heel rijk kunnen worden, onze vindingen werden niet 

gepatenteerd. De oprichter van het ziekenhuis prof. Louis 

Tielemans wilde echter uit de commerciële sfeer blijven.”

“We hebben enorm geluk gehad”, zegt Paul Devroey. 

Dat is best mogelijk, maar het feit dat Paul Devroey niet 

alleen arts, onderzoeker en gepassioneerd is, maar ook de 

kenmerken heeft van een communicator, lobbyist, advocaat 

en ethicus heeft dat geluk duidelijk een handje geholpen. 

met aantoonbaar positieve resultaten voor de samenleving. 

Wie als onderzoeker baanbrekend wil zijn, moet vele 

mensen kunnen zijn.   

Edgard Eeckman
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Op 1 mei 2011 had prof. dr. Herman Tournaye  

226 peer reviewed publicaties op zijn naam staan, 

waarvan 44 als eerste auteur en 25 als laatste auteur.

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het  

UZ Brussel heeft sinds 1 november 2011 een nieuw 

diensthoofd: prof. dr. Herman Tournaye. Prof. Tournaye 

heeft de afgelopen 20 jaar een indrukwekkend CV 

opgebouwd, in het bijzonder in onderzoek naar man

nelijke vruchtbaarheidsproblemen. met zijn benoeming 

verzekert het CRG zijn toonaangevende klinische, 

wetenschappelijke en labtechnische positie op het vlak 

van de fertiliteit.

Prof. Tournaye heeft het onderzoek naar alle wereldpri

meurs op vlak van fertiliteit die er de afgelopen 20 jaar 

geweest zijn in het UZ Brussel van dichtbij meegemaakt. 

In 1991 studeerde hij immers af als gynaecoloog aan de 

Vrije Universiteit Brussel en ging meteen aan de slag als 

onderzoeker in het CRG. Behalve onvruchtbaarheid in 

het algemeen specialiseerde hij zich ook in de mannelijke 

onvruchtbaarheid in het bijzonder. Onder zijn impuls is 

het CRG uitgegroeid tot een door de European Academy 

of Andrology erkend trainingscentrum. Op 1 mei 2011 

had prof. dr. Herman Tournaye 226 peer reviewed publi

caties op zijn naam staan, waarvan 44 als eerste auteur 

en 25 als laatste auteur. Hij behoort in zijn vakgebied dan 

ook tot de wereldtop.

Na 20 jaar zit er in het CRG een team specialisten dat 

zich op alle subdomeinen in de fertiliteit toelegt. Het 

onderzoek van deze mensen is stuk voor stuk van zeer 

hoog niveau. Herman Tournaye is vast van plan dit 

ook zo te houden. Prof. dr. Herman Tournaye over zijn 

aanstelling: “Ik ben uiteraard blij dat ik deze dienst mag 

leiden. Ik heb gezien hoe het CRG de afgelopen jaren 

gegroeid is en ik wil onze onderzoekers de kans blijven 

geven om top te zijn in hun vak.”

Herman Tournaye doceert al meer dan 10 jaar ontwikke

lingsbiologie, embryologie en reproductieve geneeskun

de aan de faculteit geneeskunde van de VUB. Daarnaast 

is hij actief in vermaarde Belgische en Europese organi

saties die onderzoek delen over fertiliteit.
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“De arts is geen ‘superego’  

en respect is een sleutelelement.”

Benoeming Herman Tournaye  
verzekert toonaangevende positie  
van het UZ Brussel in de fertiliteit


