
Steptoe en Robert Edwards hun eer-
ste ivf-succes voorstelden. In het
ziekenhuis heb ik in Andre Van Steir-
teghem een partner gevonden om
er in ons ziekenhuis mee te starten.
We zijn samen enkele weken naar
Australië gegaan voor een ivf-trai-
ning. Sindsdien is alles in een stroom-

versnelling geraakt. We hadden ook
het geluk dat we in de ontwikkeling

van vruchtbaarheids-
behandelingen aan
onze Vrij Universiteit
van Brussel niet
geremd waren door
religieuze of andere
ideologische factoren. 

Tournaye: Eigenlijk
ben ik mijn speciali-
satie gynaecologie
begonnen omdat ik
fertiliteitsgynaecoloog

wilde worden. Ik was op mijn stage
in contact gekomen met professor

Schoysman. Hij ligt aan de basis van
mijn fascinatie voor het domein van
de fertiliteit.

Welke ontwikkeling in de behan-
deling van fertiliteitsproblemen is
jullie het meest bijgebleven?

Devroey: Dat is zonder meer de icsi-

techniek. Dat was niet alleen een hele
stap vooruit, dat was ook een tech-
niek die in ons centrum is ontwikkeld
onder leiding van de Italiaanse gynae-
coloog Gianpiero Palermo. Vele man-
nen konden eindelijk de genetische
vader zijn van hun kind. Er zijn onder-
tussen al meer dan vier miljoen kin-
deren geboren na icsi.

Tournaye: Inderdaad, dat heeft
ons centrum op de wereldkaart gezet.
We mogen niet vergeten dat dokter
Palermo dat enkel heeft kunnen ont-
wikkelen omdat Devroey en Van
Steirteghem hem de kansen heb-
ben gegeven, hem begeleid heb-

V an een vruchtbare carrière
gesproken. Devroey begon
als een allround gynaeco-

loog die dag en nacht paraat
stond, startte in 1981 als fertili-
teitsgynaecoloog in het UZ Brussel
om er te evolueren tot ‘ceo’ van
het Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde (CRG). Hij bouwde
zijn dienst uit tot een wereldver-
maard fertiliteitscentrum en is zelf
de meest geciteerde gynaecoloog
op PubMed. Hij is een internatio-
nale autoriteit die mede verant-
woordelijk was voor menig baan-
brekende nieuwe fertiliteitsbehan-
deling. Hij schreef een uitzonder-
lijk curriculum bij elkaar. 

Vanaf één november geeft hij – met
spijt in het hart – de fakkel door
aan zijn opvolger Herman Tournaye.
Die is al 20 jaar verbonden aan het
CRG. Op aanraden en met hulp van
Devroey ontwikkelde hij de andro-
logie. Ondertussen is het CGR onder
zijn impuls uitgegroeid tot een trai-
ningscentrum erkend door de Euro-
pese Academie, een voor de an -
drologie zeer gerenommeerd certi-
ficaat. 

Missen jullie je eerste liefde, de
verloskunde, niet?

Devroey: Missen niet, maar ik heb
het wel altijd graag gedaan. Ik heb
zeer hard gewerkt en ben elke dag
met enorm veel plezier gaan wer-
ken. Ik heb de klassieke gynaecologie
en de hectische ver-
loskunde vaarwel
gezegd omdat het UZ
Brussel me een per-
spectief bood om een
dienst fertiliteit uit te
bouwen. Als jonge
gynaecoloog was er al
een enorme interesse
in de fertiliteitspro-
blematiek. Ik was
gefascineerd door de
ivf-behandeling. Ik herinner me nog
het congres in Barcelona waar Patrick

Vanaf 1 november geeft professor Paul Devroey, hoofd van het Centrum
voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel, de fakkel door aan
zijn opvolger Herman Tournaye. Op de ‘Valedictory’ volgende donderdag
komen internationale topspecialisten in de fertiliteit samen met vrienden
op een uitzonderlijk congres Paul Devroey uitzwaaien. Een gesprek met
de ‘oude’ en nieuwe baas van het CRG.

‘Beschouw je medewerkers als je vrienden’
2. Paul Devroey en Herman Tournaye (reproductieve geneeskunde, UZ Brussel)
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ben en het juiste kader hebben
gecreëerd.

Devroey: Daarnaast zijn er natuur-
lijk andere technieken die hier zijn
ontwikkeld, zoals TESE,
waarbij we sperma uit de
teelbal haalden bij man-
nen met afwezigheid van
zaadleiders bijvoorbeeld.
Het inbanken van sperma
bij mannen die een
behandeling tegen kan-
ker nodig hadden. Het
was trouwens niet eenvoudig om
als gynaecoloog mannen te onder-
zoeken, dat was vreemd. Zelfs de Orde
van Geneesheren heeft me daar-
voor een blaam gegeven. Maar het

was absoluut nodig om de manne-
lijke problemen te kennen en te
kunnen behandelen. Ik heb toen
ook gespecialiseerd in de micro -
chirurgie. Ook waren wij in onze
dienst pioniers in de operatieve
laparo scopie.

Fertiliteitsbehandelingen zijn vaak
gekoppeld aan ethische dilemma’s.
Zijn er ethische beslissingen die jul-
lie betreuren?

Devroey: Neen, maar elke beslis-
sing is altijd goed wetenschappe-
lijk omkaderd geweest, we hebben
steeds andere mensen zoals juristen,

biologen, psychologen, bij de besluit-
vorming betrokken. Ik heb bijvoor-
beeld de eerste lesbische vrouw
geïnsemineerd. We zijn daar ook

niet over één nacht ijs
gegaan en hebben
steeds belang gehecht
aan de follow-up van de
patiënten en de kin-
deren. Die studies heb-
ben ons geleerd dat
we zeer voorzichtig
moeten zijn en zeer

grondig moeten screenen als we
alleenstaande moeders insemine-
ren.

Tournaye: Het feit dat enerzijds
andere centra en anderzijds de wet-
geving ons gelijk hebben gegeven,
bewijst dat we correct gehandeld
hebben. Social freezing is een actu-
eel voorbeeld. Eicellen worden inge-
vroren voor later gebruik. Wij aan-
vaarden die aanvragen in ons cen-
trum, er is geen wetgeving die dat
verbiedt. Een typische optie voor
carrièrevrouwen. Het blijft een feit dat
vrouwen door hun zwangerschap-
pen minder kansen krijgen op de
arbeidsmarkt.

Wat denkt u over fertiliteits -
behandelingen in de derde wereld?

Devroey: Ik begrijp de negatieve
perceptie van de mensen, het is
moeilijk te vatten te midden van
zoveel andere problemen. Men moet
echter beseffen dat het in Afrikaanse
landen voor vrouwen een hel is om
onvruchtbaar te zijn, ze worden
gestigmatiseerd en uitgesloten. Ik
vraag me toch af op welke manier
we daar de technologie kunnen krij-
gen tegen lage kosten. Eenvoudige
procedures moeten lukken, maar
zeker voor de behandeling van man-
nelijke infertiliteit lijkt mij dat zeer
moeilijk.

Tournaye: Het lijkt voor ons Euro-
peanen schokkend om daarin te
investeren, wij zien schrijnende beel-
den uit derdewereldlanden. Maar
we mogen ons wereldbeeld niet
opdringen in Afrika. Zij hebben een
andere perceptie van onvruchtbaar-
heid, dat is een drama voor hen.
Laat de Afrikanen zelf beslissen wat
hun prioriteiten zijn.

Hoe zullen fertiliteitsbehandelin-
gen in de toekomst evolueren?

Devroey: We moeten en zullen

Overdracht van de macht
Dat de geneeskunde razendsnel evolueert, is een gemeenplaats. De manier waarop patiënten anno 2011 worden 

onderzocht en behandeld, heeft nog weinig te maken met hoe dat 30 à 40 jaar geleden gebeurde. Ook de organisatie 
van medische diensten en de communicatie tussen artsen onderling zijn drastisch veranderd. 

Maar hoe kijken professoren emeriti naar deze evolutie? Zijn ze tevreden met hun opvolging? En hoe kijken hun opvolgers 
naar verleden, heden en toekomst van hun specialisme? Artsenkrant start een reeks dubbelinterviews, 

met bedenkingen van gewezen en huidige diensthoofden van onze Vlaamse medische faculteiten. 

Paul Devroey:
‘Samenwerking met
mensen uit de hele

wereld was heel
verrijkend’

Paul Devroey en Herman Tournaye: “Icsi heeft ons centrum op de wereldkaart gezet.” 
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Herman Tournaye: ‘Een
succesvol man is

iemand die goede
fundamenten kan

bouwen met alle stenen
die hem naar het hoofd

werden gegooid’
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streven naar het totaal vermijden
van meerlingen, door een betere
stimulatie enerzijds en het verhogen
van de implantatiekansen bij single
embryo transfer anderzijds. Door
een betere stimulatie moet ook het
ovarieel hyperstimulatiesyndroom
algauw tot het verleden behoren.
Onze biologen proberen voortdu-
rend de cultuurmedia te optimaliseren,
wat moet bijdragen tot een hoger
implantatiepercentage. Een nauwere
samenwerking met de genetici zal
ons toelaten meer en meer geneti-
sche ziekten uit te schakelen. Terug-
plaatsingen zullen gebeuren in een
artificiële cyclus om de receptiviteit
van het endometrium te maximali-
seren. Er is nog werk genoeg.

TTournaye: In alle geval zullen de
stimulaties eenvoudiger en minder
belastend moeten zijn, comfortabe-
ler voor de patiënten. Stimulaties
moeten efficiënter. Men ziet ook de
omgang met de patiënten veran-
deren. Zij willen meer inspraak in hun
behandeling.

Professor Devroey, wat is de 
raad die u aan uw opvolger wilt
meegeven?

Devroey: Herman werkt al lang
genoeg op het CRG, hij kent de
dienst. Ik weet niet of hij mijn goede
raad nodig heeft, hij moet het cen-
trum leiden zoals hij denkt dat het
moet geleid worden. Ik heb daar
trouwens het volste vertrouwen in. 

Is er nog leven na uw Valedic-
tory? Blijft u betrokken in het domein
van de fertiliteit?

Devroey: Mijn werk is mijn hobby,
ik zal zeker proberen actief te blijven
in alles wat met fertiliteit te maken
heeft. Ik ben aangesteld als hoogleraar
aan de universiteit in Utrecht, daar
zal ik fertiliteitsonderzoek leiden.
Verder zetel ik nog in veel fertili-
teitsorganisaties waarbinnen ik actief
zal blijven. 

Wat is uw sleutel tot succes?
Devroey: Beschouw je medewer-

kers als je gasten, als je vrienden. Een
goede verstandhouding in het team
is essentieel. Leer en stimuleer de
jonge artsen om onderzoek te doen
en geef hen de waardering die ze ver-
dienen. Men moet altijd positief en
constructief denken, openstaan voor
nieuwe ideeën. Ik heb mij ook altijd
proberen te omringen met goede
medewerkers. Een team para medici,
maar ook managers, juristen. De
titel van mijn afscheidsrede is ‘Brus-
sel is a city without borders’, weten-
schap heeft geen grenzen. Mijn
samenwerking met mensen uit de
hele wereld was voor mij en het
CRG heel verrijkend.

Professor Tournaye, wat zal u zich
van Paul Devroey herinneren?

Tournaye: Ondanks dat wij meer-
dere malen van mening verschilden -
en, dat ik af en toe kritiek heb gehad,
ben ik misschien zijn grootste fan. Paul
heeft mensen altijd kansen gegeven.
Hij kon het beste uit de mensen

halen, hij was als het ware een kata-
lysator voor onderzoekers.

Zijn er grote veranderingen op til?
Tournaye: Niet onmiddellijk. Ik

besef dat ik een schitterende erfe-
nis krijg. De dienst is fantastisch
georganiseerd en gestructureerd en
van kwalitatief hoog niveau. Ik ga

zeker proberen mijn naaste mede-
werkers wat in the picture te zetten.
Allen hebben een subspecialisatie in
de fertiliteit en hun research is van
hoog niveau. Het is belangrijk dat
iedereen zijn plaats onder de zon
krijgt, het valoriseren van subspe-
cialisaties zeg maar.

Zal Tournaye ook een beetje 
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WERKT LOKAAL,

PRECIES DAAR 

WAAR HET PIJN DOET!

10 pleisters : 38.94!
    30 pleisters : 102.80!

TERUGBETAALD 
in post-herpetische 

neuralgie

Vorige aflevering: 
Jules Leroy en Dirk Matthys 
(pediatrie, UZ Gent) in AK 2179

Volgende aflevering: 
anatoom-pathologen Eric Van Marck
en zijn opvolger Patrick Pauwels
(UZA)

Devroey zijn?
Tournaye: Ik denk het wel, ik heb

veel van hem geleerd. Zijn pragma-
tisme is legendarisch, en dat is een
eigenschap die ik, denk ik, ook wel
heb.

Guy Verhulst


