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Devroeys pensioen wordt vandaag ge-
vierdmeteenacademischezitting,maar
hij zal pas op 1 november definitief
thuisblijven. En dat is met frisse tegen-
zin, melden zijn medewerkers. Ze
merkenhetaanz’n reacties.Debaas,die
volgendeweek65wordt, isnietgemaakt
om in z’n hof te schoffelen. «Ik ga mijn
tuin dan ook zoveel mogelijk mijden,»
zegt hij. «Als je met passie geleefd hebt,
kan je daar niet op een abrupte manier
mee stoppen. Ik ben bezig aan een boek
— ‘Making babies’ — en ik wil lezingen
blijven geven. En ik krijg een advies-
functie op het CRG. Maar ik ga het
missen: de contactenmet de patiënten,
hetschrijvenvanpapers,desfeervanhet
onderzoek...»

Devroey isgynaecoloogvanopleiding—
eengoeienaarhet schijnt. «Hijbrachtde
meest complexe bevallingen tot een
goed eind», klinkt het vol lof bij de staf
vanhetUZBrussel.Totz’n interessevoor
vruchtbaarheidsproblemen werd aan-
gewakkerd. «Uit liefde voor het begin-
nend leven. Ik vond dat echtparen met
fertiliteitsproblemen stiefmoederlijk
behandeldwerden.Menbekeekzeapart
inplaatsvansamen. In1978werddeeer-
steproefbuisbabygeboren...Detechniek
sprak mij meteen aan, net zoals de filo-
sofischeproblemenerrond.»

Uitvinder ICSI
Zoals Robert Edwards de vader is vande
IVF-techniek,zoisDevroey—samenmet
z’n spitsbroederAndré vanSteirteghem
— de uitvinder van de ICSI-methode.
Voor een IVF-behandeling worden veel
goed beweeglijke zaadcellen in het
schaaltje met een eicel gebracht in de
hoopdatéénzaadcelopeigenkrachteen
eicel binnendringt. Bij ICSI, ontwikkeld
in1991,wordteengeselecteerdezaadcel
rechtstreeks in de eicel geïnjecteerd.
«Het was een vrijdagmiddag, 13.30 uur.
Stafvergadering. Er werden een aantal
gevallen voorgesteld van mannen die
heelslechtspermahaddenentochlagen
daar een zestal embryo’s. Perfect zwan-
ger. Dat was ... fabuleus, want het bete-
kende meteen dat geen enkele
man meer veroordeeld is tot
onvruchtbaarheid. Zelfs al
produceert hij nauwelijks
beweeglijke spermacellen,
dan nog is dat voldoende
om te bevruchten. Er
zijn inmiddels
wereldwijd vier
miljoen kin-
derengeboren
dankzij tech-
nologie die bij
ons ontwik-

keld werd. Duizenden keren per dag
wordt dat vandaag gedaan, van Jakarta
over Kaapstad tot in Lima, en jij hebt die
techniekmeeontwikkeld.Dat geeft een
geweldiggevoel, ja»
In 1992 ontwikkelden van Steirteghem
en Devroey een techniek van sperma-
extractie voor mannen die geen zaad
ejaculeren.«Ikherinnermijeenechtpaar
van Zuid-Amerikaanse origine dat in
Europawoonde.Demanhadalskindeen
dubbele liesbreuk opgelopen en tijdens
de daaropvolgende operatie waren z’n
twee zaadstrengen doorgesneden.
Maandenlangalwas geprobeerdomz’n
vrouw te insemineren met donorzaad,
maardatlukteniet.Nu,diemanhadteel-
ballenomutegen te zeggen.Daarkon je
alleenmaardieprespectvoorkoesteren
(lacht).Wehebbendaneenstukjeweef-
selweggenomenuit een teelbal en daar
zaadcellen op gevonden. Eén zo’n cel
hebben we via de ICSI-techniek inge-
bracht in een eicel van de vrouw, en ze
werd zwanger. Wel: intussen heeft dat
koppel tweekinderen.»

Te gemakkelijk
Het vervolg vanhet verhaal leest als een
Hollywoodscenario. «Enkele maanden
geleden stond ineens een meisje voor
m’n deur. Zewas helemaal uit Parijs ge-
komen. ‘M’n vader heeft me gezegd dat
iknaarumoestkomenomtevragenhoe
ik gemaakt ben’, sprak ze. Wél, dat was
de dochter van dat Zuid-Amerikaanse
koppel. Dat heeft me geraakt. Ah ja,
anderszoudatmeisjeergewoonnietge-
weestzijn. Ikhebhaardanhet labolaten
zien, de ICSI-techniek, de injectie, de
sperma-extractie, tekeningen...»
AlshetvanhetVaticaanafhangt,zouhet
meisjeuitParijsnooitvoorz’ndeurheb-
ben gestaan. De natuur moet z’n gang
gaan, vindt de Kerk. En dokters mogen
zeker niet voor God spelen. «Toen IVF-
pionierEdwardsvorig jaardeNobelprijs
voor Geneeskunde kreeg, was het
Vaticaan furieus.Die reactie, ik vonddie
schokkend. Al die mensen die zoveel
verdriet hebben gehad omdat ze geen
kinderen konden krijgen. Veel paren
worden ronduit depressief. In mijn ka-
binet vloeien heel veel tranen, ook bij
mannen. Ik zie niet in waarom ik die
mensen niet zoumogen helpen. En een
kind is de schoonste genezingdie je hen
kangeven.Dedankbaarheid is enorm.»
Zelfheeftdeprofessortweekinderen,en
die kwamen er zonder medische hulp.
«Toen we zwanger waren, heb ik tegen
m’n vrouw gezegd: we hebben echt ge-
lukals jeziethoeveelmensenlijden.Wij

moestendaarniksvoordoen.Wijwaren
blij, ja. Ik heb er bijna verveeld mee
gezetendathetzomakkelijkging.»Ofhij
de bevallingen ook zelf gedaan heeft?
«Nee, nooit. Dat kwamme te dichtbij. Er
was niet genoeg emotionele afstand. Je
moet soms heel moeilijke beslissingen
nemen indeverloskunde.»

Reddende engel
Devroey is niet te beroerd toe te geven
dat hij ook foute keuzes heeft gemaakt.
Aaneenzogenaamde ‘saviour baby’wil-
de hij zich eerst nietwagen. «Een vrouw
hadonzehulp ingeroepenomdat zeeen
ziek kind had dat zou sterven. Het kon
alleen maar gered worden met navel-
strengbloed van een nog te concipiëren
broer of zusje. Op datmomentwas er in
de pers veel te doen over des bébés
médicaments.Hetwascontroversieel,en
ikdachtook: ‘Datkanjenietmaken. Het
ene kindwordt dan een instrument om
het andere kind te redden.’ We hebben

het binnen het CRG besproken en ge-
zegd: we doen het niet. Maar achteraf
zag ik een interview met die dame op
Telefacts. Ze zei daar: ‘Als ik kon zorgen
voor dat zieke kind, kon ik toch ook zor-
gen voor twee kinderen.’ Toen dacht ik:
ja, ze heeft gelijk. Alsof ze dat tweede
kind minder graag zou zien. Daarna
hebbenwe beslist omwel zulke saviour
babiesopdewereld te zetten.»
En de moeder, had hij daar nog contact
mee?«Ja,zeheefthetmenietkwalijkge-
nomen, zegt ze. Ik heb het wel moeten
verwerken,maar ik hou er geen schuld-
gevoel aan over. Dat heeft geen zin. In
zo’n geval kan je toch alleenmaar triest
zijn. Intussenisdetechniekineenaantal
landenzoalsFrankrijkenNederlandwel
nog steedsverboden.»
Belgiëheeftophetvlakvanfertiliteitéén
van de meest soepele wetgevingen. «Ik
heb de allereerste lesbiennes in Europa
geholpen. Ikvonddaarniksmismee,die
vrouwen verdienden respect. Ze zaten
met problemen en die troffenme.Maar
in Frankrijk vlieg je daar zelfs vandaag
nog voor in de bak. In Duitsland: idem
dito! Ons land heeft de Engelse ratio
gecombineerd met de Franse creativi-
teit, en daar zijn we in Brussel heel ver
mee geraakt. Hopelijk behoudt België
dieopenvisie.»
HoeweldeICSI-techniekvandeBrussel-
se pioniers intussen compleet is inge-
burgerd,blijftdevraaghoediekinderen
het later zelf zullen doen. «Collega van
Steirteghem, pediater van opleiding,
heeftdatnauwlettendopgevolgd.Enge-
lukkigbleekdatzehetevengoeddeden,
want je bent natuurlijk bang dat tegen-
standers gelijk krijgen. Maar intussen
hebben we duizenden en duizenden
kinderen in onze databank. Qua afwij-
kingen en dergelijke lopen zij helemaal
gelijkmet de gewone bevolking. Op één
belangrijk antwoord is het nu nog
wachten: hoe hun vruchtbaarheid zal

evolueren. Ik ben er bijna zeker van dat
ook dat in orde komt, maar we moeten
nog even geduld hebben. Die generatie
isnog te jongomdat temeten.»

Vers de vriezer in
Eénvandemeestcontroversiëlemetho-
desdiehetCRGde laatste jaren introdu-
ceerde, is social freezing. Jonge vrouwen
die geen medische problemen hebben,
kunner er louter om ‘sociale’ redenen
hun eicellen laten invriezen. Op latere

leeftijd kunnen ze dan gebruikmaken
van die cellen die ‘vers’ gebleven zijn in
devriezer. «Vrouwenzijnsowiesobena-
deeld als het op vruchtbaarheid aan-
komt. En de realiteit is dat steeds meer
vrouwenhunkinderwensuitstellenom-
datzenoggeenpartnerhebbenofomdat
ze eerst carrière willen maken. En dus
vind ik het goed dat we hen die moge-
lijkheid bieden, want de kans dat een
vrouwspontaanzwangerwordtophaar
40ste bedraagt nauwelijks 5 à 10%.
Alleen:delaatstedecenniahebbenvrou-
wenweleenhéélgrootpakketgekregen.
Nietalleenhet familiale,ookhetverzor-
gende én het prestatiegerichte is hun
verantwoorelijkheid. Vraag is in welke
matedatnogallemaal te combineren is.
Ik vind dat we daar als samenleving
grondigovermoetennadenken.»
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ProfessorPaulDevroeyheefteenhele
reeksEuropeseenwereldprimeursop
z’n naam staan. Samen met zijn
collega André Van Steirteghem en
zijn team van het Centrum voor
ReproductieveGeneeskundevanhet
UZ Brussel staat hij dankzij onder
meerdezeverwezenlijkingenwereld-
wijd bekend als pionier in de repro-
ductievegeneeskunde.

• 1983
Eerste zwangerschapna terugplaat-
singbevruchteeicel.

• 1985
Eerstezwangerschapvia ingevroren,
gedoneerdembryo.

• 1991
Eerste zwangerschap na injectie van
één spermacel in de eicel. Die zoge-
naamde ICSI-techniek zal uitgroeien
totdewereldwijdestandaard.

• 1992
Eerste zwangerschap na stimulatie
metsynthetischehormonen.

• 1992
Eerste zwangerschapna terugplaat-
sen ingevrorentesticulairsperma.

•2005
Eerste ‘saviour baby’: proefbuisbaby
die stamcellen levert ombroer of zus
meterfelijkeziektetegenezen.

•2008
Voortrekkerin‘socialfreezing,waar-
bij vrouwen eicellen laten invriezen
om op latere leeftijd nog kinderen te
kunnenkrijgen.

•2010
Eerste Vlaamse IVM-baby. Bij in-
vitromaturatieworden onrijpe eicel-
lenweggenomen,ineenlabtotrijping
gebrachtenteruggeplaatst.

IN MIJN KABINET
VLOEIEN HEEL VEEL
TRANEN, OOK BIJ
MANNEN. EEN KIND
IS DE SCHOONSTE
GENEZING DIE JE EEN
KOPPEL KAN GEVEN

IK HEB DE
ALLEREERSTE
LESBIENNES IN
EUROPA GEHOLPEN.
IN FRANKRIJK EN
DUITSLAND ZOU IK
DAARVOOR IN DE BAK
GEVLOGEN ZIJN, HIER
MAG HET. TERECHT

FERTILITEITSPROFESSOR PAUL DEVROEY (BIJNA 65) HIELP DUIZENDEN
KOPPELS ZWANGER WORDEN«Enkelemaanden geleden stond eenmeisje voor de deur. Ze was helemaal

uit Parijs gekomen om te zien wie haar gemaakt had. Dat heeftme diep
geraakt.» Paul Devroey, de vader van 45.000 proefbuisbaby’s, krijgt nu

en dan bezoek van één van z’n kinderen. Alleen: ze zullen hem in de
toekomst thuismoeten opzoeken, want vandaag trekt hij de deur van het
Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) in Brussel achter zich

dicht. Vijftien wereldprimeurs heeft de professor achter z’n naam, nieuwe
technieken bij de behandeling van infertiliteit die voor het eerst succesvol

werden toegepast aan zijn Vrije Universiteit Brussel. «Een kind is de
mooiste genezing die jemensen kan schenken.»

Vader van
45.000 baby’s
met pensioen

Tal van primeurs

DUIZENDEN KEREN
PER DAG WORDT
ONZE TECHNIEK
VANDAAG
GEBRUIKT, VAN
JAKARTA OVER
KAAPSTAD TOT IN
LIMA. DAT GEEFT
EEN GEWELDIG
GEVOEL

Paul Devroey in zijn labo, in 2004.Hij kan ermaarmoeilijk afscheid van nemen.
«Als jemet passie leeft, kan je daar niet abruptmee stoppen.» Foto’s Reporters/PN
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PETER GORLÉ

De nieuwe wet op de ‘eerlijke
menukaart’ werd vorige week
haast stoemelings goedgekeurd
door het Franse parlement. Het
veroorzaaktesindsdieneenstorm
van protest in het land dat zich
nog steeds de bakermat van de
gastronomie waant. «Het idee is
om op de menukaarten een
asterisk aan te brengen bij ge-
rechtendiede restaurateurheeft
gemaaktmet verseproductenen
niet met vacuümverpakte klaar-
gemaakteingrediënten,conserven
of diepvriesproducten. Want te
veel brasseries en restaurants
schotelen hun klanten opge-
warmde kost voor zonder dat ze
dat weten», zegt initiatiefnemer
FernandSiré,eenverkozenevande
UMP van president Sarkozy. De
man krijgt bijval van Roland
Héguy, de voorzitter van de
Restaurant- en Hotelberoepen.
«Op de 120.000 eethuizen in
Frankrijk, zijn er 20.000 die écht
met verse producten werken»,
schathij.
«Dat is in België gelukkig hele-
maal anders», zegt tweesterren-
chef LucBellings. «België teltveel
meer restaurants en brasseries
dan Frankrijk en het niveau ligt
hier door de band genomen een
stuk hoger. Toen ik voor ‘Chef in
Nood’ op vtm restaurants in de
problemen moest begeleiden,
verwachtte ik dat ik veel kant-
en-klare bocht en diepvries-
toestanden zou aantreffen,maar
datbleekniet tekloppen.»
Dat belet niet dat ook Belgiëmet
een probleem kampt. Dat werd
vorigeweeknogpijnlijkduidelijk
toen de kok van het Aarschotse
restaurantFenixvoorhetoogvan
decamera’svan‘MijnRestaurant!’
de klanten chocomousse van ‘La
Laitière’ uit de Delhaize voor-
schotelde als huisbereide choco-

lademousse. «Ook tijdens mijn
tocht langs de horecazaken aan
dekust voor ‘Het LaatsteNieuws’
benikal tevaakgestotenopdiep-
vriesfrietenensauzenuitzakjes»,
zegt Bellings. «Net als industriële

Er bestaat al
roomijs, jenever,
dessertsaus en
zelfs smeuïge

kaasmet de smaak van cuberdons
— ‘neuzekes’ in de volksmond.
Maar vanaf Pasen volgend jaar
komtdaarsmeerpastaenconfituur
bij. Geldhof uit het Oost-Vlaamse
EekloontwikkeltdeCub-o-Spread.
«Wewerkenmet licentiesenbeste-
den de productie van de afgeleide
producten zoveel mogelijk uit»,
zegt salesmanager Daniël Bernon
van Geldhof. «We krijgen echt de
gekste vragen binnen. Zo was er
een vraag om zelfs een kerstpaté
metcuberdonsmaakopdemarktte
brengen, maar dat is uiteindelijk
niet doorgegaan. Tegen Pasen vol-
gend jaarmoet de smeerpastawel
een feit zijn.Hetpatent isopzaken
depasta isproductieklaar.» (JSA)

Straks pasta van
‘neuzekes’ tussen je

boterham

Zo gebeurt het
in het buitenland
•ITALIË: Alle gerechten met
diepgevroren ingrediënten
moeten op de kaart met een
sterretjewordenaangegeven.
•FRANKRIJK:Alsgerechtenniet
metminstens60%verse ingre-
diënten zijn bereid in het res-
taurant, moet dat op de kaart
wordenvermeld.
•DUITSLAND:Allekleurstoffen
moeten op de kaart worden
vermeld.

BELGISCHE RESTAURANTS WEINIG ENTHOUSIAST OVER NIEUWE FRANSE VERPLICHTING

garnaalkrokettenstootmijdatals
klantenormtegendeborst. Indie
zin valt er iets voor het Franse
voorstel te zeggen.» Toch is de
Hasseltse kok niet gewonnen
voor een verplichte vermelding
op de menukaart. «Veel goede
koks schuiven hun desserts even
in de diepvries om het op te
stijven. En vooraf bereide in-
grediënten van een goede, am-
bachtelijke leverancier hoeven
helemaal niet slecht te zijn», zegt
LucBellings.

Bijsluiter
Ho.Re.CaVlaanderenzitevenmin
te wachten op een nieuwe
karrenvracht regeltjes en ver-
plichtingen. «In Italië is het al
jarenlang verplicht om diepge-

vroren ingrediënten op de kaart
te vermelden», zegt topman
DannyVanAssche. «Endanstel je
vastdat jedaarweinigofnietsuit
kan opmaken. Veel goede
restaurants werken er met diep-
vriesspinazieof sommigesoorten
ingevrorenvis.Dathoeftechtniet
slechter te zijn.»
Of een klant dan niet het recht
heeft opvoorhand tewetenof hij
lekkerehandgesneden frietjes of
bordkartonnen diepvriesfrieten

krijgt? Of dat zijn koninginnen-
hapjeuit eenvacuümzakjekomt
of huisbereid is? «Een klant die
daaraan tilt,magde garçon altijd
aanspreken», zegt Van Assche.
«Maar dat mag geen aanleiding
zijn om van een menukaart een
bijsluitertemaken.Uiteindelijk is

hetoordeel vandeklanthetbe-
langrijkste. Als hij vindt dat hij
waar voor zijn geld krijgt, komt
hijwel terug.Wie teleurgesteld
is, blijft weg. En als alle klanten
wegblijven, gaat de zaak op de
fles. Dát is de beste graadmeter
vooreengoed restaurant.»

In ‘MijnRestaurant!’ serveerden de deelnemers uitAarschot
chocomousse uit deDelhaize als een huisbereid dessert. Foto vtm

Franse restaurants die bij hun steak diepvries-
frietenserverenofeenbearnaisesausuiteenzakje
moeten dat binnenkort vermelden op hun menu-
kaart. In België is het nog niet zover. Hoewel ook
hier veel koks hun hand er niet voor omdraaien
omhunklantenchocomousseuit deDelhaizevoor
te schotelen, staat de sector tochniet te springen
voor verplichte vermeldingen. «Er zijn genoeg
regeltjes. Laat de klant zelf oordelen.»

VOORAF BEREIDE INGREDIËNTEN
VAN EEN GOEDE, AMBACHTELIJKE
LEVERANCIER HOEVEN
NIET SLECHT TE ZIJN
Chef Luc Bellings

Niet vers? Melden op menu


