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WOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, beste collega’s, 

In november afgelopen jaar schreef ik nog dat de mooie zomer voorbij was. Nu 
stel ik vast dat de winter is overgeslagen en dat we meteen aan de vroege lente 
begonnen zijn. Dan komen er traditiegetrouw enkele frisse ideeën aangewaaid. 
Dat zal nog toenemen met de alles beheersende en overheersende datum van 
25 mei 2014 in het verschiet, die van de ‘moeder aller verkiezingen’. 

De voorbije maanden hebben zich heel wat roadmaps, plannen, geschriften, 
studies, werkstukken, inzichten, congresteksten aangediend. Even een 
bloemlezing: Roadmap voor de herziening van de Ziekenhuisfinanciering, 
Nationaal Plan voor de Zeldzame Ziekten, Plan voor de Chronische Ziekten, 
aanbeveling van het KCE om complexe en zeldzame kankers te behandelen in 
referentiecentra, De Prijs van uw gezondheid, Bakens voor de Toekomst. 
Geflankeerd door een kunstzinnige toets heeft het RIZIV haar 50 jarig bestaan 
in de bloemetjes gezet op een academische zitting in aanwezigheid van de 
koning. Met het visiedossier ‘Bakens voor de Toekomst’ wordt een nieuwe 
trend gezet. De burger kan suggesties formuleren voor de toekomstvisie die 
daarin opgenomen worden. Met het symposium over ‘The Future of Social 
Health Insurance, redefining Solidarity and Responsability’ en met de ‘Ronde 
Tafel over de Toegang tot de Zorg’ wordt hier stevig aan verder gewerkt.  

En dan komen de apothekers met het ‘Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Heel 
concreet, helder en nuttig is dat. Een voorbeeld van hoe men respectvol met 
gezondheidsgegevens moet omgaan. Om uiteindelijk efficiënter en 
doelgerichter geneesmiddelen in te zetten en om de patiënt nog beter te 
begeleiden naar het juiste gebruik er van. Laat de andere initiatieven nu maar 
volgen. De toon is gezet.  

Bij Farmaleuven hebben we de zeer gesmaakte PUO reeks over ‘Obesitas’ 
gehad in oktober-november van afgelopen jaar. Maar het gaat verder. De 
Farmacologische Dag van 22 maart dit jaar pikt daar op in met het thema 
‘Obesitas en Voeding’. Niet zo maar natuurlijk. Het wordt weer een interactieve 
studiedag in workshops uitgevoerd met de collega’s artsen van Alfagen. Het is 
duidelijk: Farmaleuven en de FFW zijn samen heel actief op gebied van 
permanente vorming en medisch-farmaceutisch overleg over actuele thema’s 
en telkens op academisch niveau. Er is maar één optie: er bij zijn. 

U weet ondertussen wel dat Jong Farmaleuven een sterke en zichtbare koers 
vaart. Het houdt daarmee wel niet op. Onder impuls van ondervoorzitter apr. 
Hilde Deneyer wordt de basis en de werking van Farmaleuven vanuit een 



3 
 

nieuwe en frisse hoek bekeken. Hilde start het project op om, met een 
compacte reflectiegroep uit elk domein van de farmacie, de missie en visie van 
Farmaleuven onder de loep te nemen. Dit project loopt nu op kruissnelheid en 
zal op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur voorgesteld en 
afgeklopt worden. U zult er binnenkort alles over vernemen. 

Tot slot wil ik u warm maken voor de projecten van de sociaal maatschappelijke 
en van de erfgoed werkgroepen. Niet alleen op 23 maart nodigen we alle 
Farmaleuvenaars en Alfagen leden uit op het concert in het Centraal 
auditorium van de Gasthuisberg, maar een nieuw concert van Scala kondigt 
zich al aan voor het najaar in samenwerking met BAF. Als onderdeel van het 
Vesaliusjaar 2014 organiseert Farmaleuven samen met de FFW en de Stad 
Leuven een tentoonstelling in de Kruidtuin van de Stad Leuven van 4 juli tot 28 
september 2014. Het wordt een evocatie van een kruidenlaboratorium ten 
tijde van Vesalius. Dat wordt gekoppeld aan een bezoek aan HistarUZ, waar het 
farmaceutische deel een bijzondere en waardevolle uitbreiding heeft 
gerealiseerd. Als het Vesaliusjaar dan op volle toeren komt, van oktober 2014 
tot januari 2015, worden de Farmaleuven leden verwend met bezoeken aan de 
Internationale Vesalius tentoonstelling in M Museum in Leuven met vooral de 
speciale nocturnes. 

Beste vrienden, Farmaleuven is er voor U. Kom er bij en breng uw 
enthousiasme mee. Als u toch nog vergeten bent het lidmaatschapsgeld te 
betalen of als u na enkele jaren de werking van Farmaleuven, uw 
alumnivereniging van de KU Leuven, opnieuw daadkrachtig wenst te steunen, 
doe het dan nu meteen. We rekenen er op. 

Johan Van Calster 
Voorzitter Farmaleuven – November 2013 
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OPROEP TOT COLLEGAE VAN DE LICHTING 1954 

2014 wordt een bijzonder jaar voor ons, tachtigers-apothekers, van de lichting 
1954: een mijlpaal in ons leven! 

Gewapend met het diploma van apotheker zwaaiden we af om ons voortaan 
ten dienste te stellen van de mensheid. Nu, zestig jaar later, willen we deze 
‘diamanten verjaardag’ herdenken. 
Onze energie moge dan toch wat verslapt zijn en spijts de treurnis om het 
definitief afscheid nemen van tal van vrienden-collega’s in de loop der jaren, zal 
het een blij weerzien worden gedurende het  laatste weekend van september 
2014. 

Martin’s Koosterhotel, in hartje Leuven, wordt dan ‘the place to be”! 

Via Farmaleuven-Info willen we onze collega’s van lichting 1954 oproepen tot 
deelname aan deze reünie. Met dank aan de redactie. 

Namens de inrichters, collegae van het Leuvense 

Robert Geysens 
Bisschoppenstraat 1, 3360 Bierbeek 
robpol@skynet.be 

(Contact kan ook via het secretariaat van Farmaleuven)  
  

mailto:robpol@skynet.be
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WERELDOORLOGEN I EN II 

De herdenking van de ‘grooten oorlog’ wil Farmaleuven niet onopgemerkt 
laten voorbijgaan.  
Daarom deze beide bijdragen: de eerste in verband met de gesneuvelde  
studenten farmacie te Leuven uit de eerste wereldoorlog; de tweede bijdrage 
vertelt de belevenissen van farmaciestudenten te Leuven tijdens de tweede 
wereldoorlog. 
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STUDEREN IN OORLOGSTIJD: een afhalingskoers (sic) met zware hindernissen  

Apotheker Ben Huyghe vertelt: uit: “Gedenkboek bij het Gouden Ambts-
Jubileum van de apothekerspromotie KUL 1947”. 

 



7 
 

HET STUDENTENLEVEN TE LEUVEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Apotheker Hubert Rogiers vertelt : uit “Gedenkboek bij het Gouden Ambts-
Jubileum van de apothekerspromotie KUL 1947”. 
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MUSEUM Dr. Guislain - GENT 
TOT 30 juni 2014 

Jozef Guislainstraat 43, B-9000 GENT 
+32 50°9 216 35 95 
info@museumdrguislain.be 
http://www.museumdrguislain.be 

 

 
 
 
  
  

mailto:info@museumdrguislain.be
http://www.museumdrguislain.be/
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BOEKBESPREKING 

“Ijzeren longen, warme harten”Musea & collecties van geneeskunde en zorg in 
België, Nederland en Luxemburg. 

Een unieke boekpublicatie van Hospitium, de Vereniging voor de Geschiedenis 
van de Hospitalen en de Zorg vzw, die tot stand kwam met de steun van de 
Belgische ‘Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu’. 
De vijftigste verjaardag  van de Belgische ‘Ziekenhuiswet’ 
uit 1963 bleek een mooie gelegenheid te zijn om het 
gerelateerde erfgoed in de ganse Benelux zo goed als 
mogelijk op te lijsten in een attractieve uitgave. De 
geschiedenis van de diverse collecties gaat uiteraard veel 
verder terug dan de tijdsspanne van louter de jongste 
vijftig jaar. Veertig instellingen met publiek toegankelijke 
collecties en musea aangaande het medisch, farmaceutisch 
en zorgerfgoed stellen zich voor, zowel in woorden als met 
beeldmateriaal. De voorgestelde instellingen overspannen 
vrijwel alle historische tijdsperioden en hebben betrekking 
op drie landen en twee taalgebieden. Met een combinatie van toegankelijke, 
boeiende verhalen en representatief, kwaliteitsvol beeldmateriaal is getracht 
een breed publiek te boeien voor het bijzondere en interessante verleden van 
de diverse voorgestelde collecties. Het betreft hier niet enkel een boek, maar 
veeleer een uitnodiging om de lezer warm te maken de diverse musea en 
instellingen een bezoek te brengen. Via deze uitgave hopen de schrijvers dat de 
lezers niet enkel het boek lezen, maar ook ze aan te zetten om zelf  op  
verkenning te gaan naar het rijke medische, farmaceutische en zorgerfgoed dat 
in onze contreien werd nagelaten. 

Uitgeverij GARANT, Antwerpen-Apeldoorn 
125 blz. met 96 afbeeldingen, integraalband, vierkleurendruk, hoogwaardig papier, 20 x 25 cm. 
ISBN: 978-90-441-3024-9 

info@hospitium.be t.a.v. Vincent Van Roy ‘boek Hospitium + titel’. 

 
  

mailto:info@hospitium.be
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VESALIUSJAAR 2014 
KRUIDTUIN LEUVEN – VESALIUS EVOCATIE 

In 2014 herdenken de stad Leuven en de KU Leuven de vijfhonderdste 
verjaardag van de geboorte van Andreas Vesalius, de pionier van de anatomie 
en wegbereider van de moderne geneeskunde. 

Vesalius studeerde verschillende jaren in Leuven, waar hij in contact kwam met 
het humanisme van Erasmus. Zijn betekenis voor de moderne geneeskunde en 
de Westerse kunst hoeft al lang geen betoog meer. 

Leuven wil vanaf juli 2014 tot midden 2015 deze Alumnus in het voetlicht 
plaatsen. Dit feestgebeuren wordt een bundeling van talrijke culturele en 
academische initiatieven en wordt ondersteund door een sterk partnership van 
de belangrijkste culturele actoren in Leuven. 

Naast themawandelingen, podiumkunsten, lezingen, colloquia en vele andere 
activiteiten wordt het speerpunt van de festiviteiten de prestigieuze 
tentoonstelling in Museum M Leuven “Het Anatomisch Theater van Andreas 
Vesalius”. Ze peilt onder meer naar de manier waarop Vesalius onze blik op het 
menselijk lichaam diepgaand heeft veranderd aan de hand van een reeks 
uitzonderlijke kunstwerken vanaf de 16e eeuw. 

Maar er is meer: samen met de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van 
de KU Leuven, met de Erfgoedcel van de stad Leuven, met Kunst Leuven en met 
museum HistarUZ, stelt de alumnivereniging Farmaleuven een Vesalius 
evocatie op in de oranjerie van de Kruidtuin van de stad Leuven.  De 
tentoonstelling heeft als bedoeling de sfeer weer te geven van het werken met 
kruiden zoals door Vesalius gestalte gegeven. De opstelling van een 16e-eeuws 
laboratorium/kruidenapotheek met eigentijdse apparatuur wil de bezoekers 
tonen hoe de geneeskrachtige kruiden verwerkt werden tot geneesmiddelen. 
Maar we willen dat ook toetsen aan de hedendaagse manier van werken. De 
opstelling in de kruidtuin loopt van 5 juli 2014 tot 28 september 2014 (van 14 
uur tot 18 uur, maandag gesloten). 

Guy Gilias 
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OVERLIJDEN 

†  Op 4 juli 2013 overleed collega Lucienne Van Meeuwen, (echtgenote van de 
heer Fernand Cooreman) Fruithoflaan 23b17 te 2600 Antwerpen. 
Farmaleuven biedt de families zijn gevoelens aan van christelijk medeleven. 

†     †    † 

Onverwacht en bedroefd namen we op 26 december afscheid van ons trouw lid 
en innemende collega Leonard De Causmaecker (Lokeren). 

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar en staat 
in ieders herinnering gegrift als een zeer vriendelijk en 
dienstbaar apotheker met een uiterst brede kennis en 
interesse. Een aangename gast vele congressen die hij 
uiterst geïnteresseerd meemaakte. We genoten 
steeds van zijn lezingen die uitmuntten door correcte 
informatie na diepgaand onderzoek. 
 
De geïnteresseerden voor de geschiedenis van de 

farmacie verliest hiermee een pionier en een voorbeeld voor wat betreft het 
onderzoek in de geschiedenis van de farmacie. 
 
Vaarwel Leonard. 
      

Ons laatste vaarwel, adieu, 
   Gesplitst in “à Dieu”, 
    Toevertrouwd aan God, 
    Daar ligt onze ultieme dankbaarheid in besloten. 
                       (Leonard De Causmaecker) 

 
 
Farmaleuven  betuigt hierbij zijn medeleven aan de rouwende families. 
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FARMACEUTICA 
ACTIVITEITEN 2013 

Onthaalweekend (4/10-6/10) 

De start van het academiejaar kon niet anders gepaard gaan dan met het 
onthaal van onze eerstejaarsstudenten, dit jaar, anders dan andere jaren, 
planden we het weekend in de tweede week van het academiejaar zodat we 
een groter bereik hadden bij de eerstejaars. Het bleek een succes te zijn met 
maar liefst 120 ingeschreven eerstejaars en een hoop praesidiumleden 
maakten we er een zeer fijn weekend van vol vertier en met als afsluiter – hoe 
kan het ook – een huize introductiecantus.  

OPENING DEN BIJSLUITER (17/10) 

Na een jaar lang zoeken en een zomer lang hard werken om het voormalige 
‘Capucijntje’ om te bouwen tot een nieuwe thuisbasis voor de farmaceuten, 
kan Farmaceutica op 17 oktober met trots zijn nieuwe fakbar ‘Den Bijsluiter’ 
voorstellen aan het grote publiek. 
Het werd een onvergetelijke avond. Rond 20u werd er verzameld aan onze 
oude fakbar ‘de Capsule’, waar we om 20u30 met een stoet begeleidt door de 
fanfare en de politie vertrokken richting de Brusselsestraat. Met veel sfeer en 
lawaai arriveerden we aan de nieuwe fakbar, waar onze decaan een speech gaf 
en eveneens het eerste pintje mocht tappen. Daarna kon het feestje beginnen, 
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het werd al snel warm binnen door de massale opkomst. Des te later op de 
avond, des te hoger het bezoek: Nieuwe rector Rick Torfs kwam wel is waar op 
zijn verjaardag ons nog begroeten, zoals de traditie van een student dat wil, 
dient er dan eentje genuttigd te worden op de toog maar tot dat laatste liet 
onze rector zich niet verleiden. Er werd nog gedanst, gezongen en gedronken 
tot in de vroege uurtjes. Het werd een avond om niet meer te vergeten, een 
top avond waarvan er ongetwijfeld nog vele zullen volgen!  
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UITWISSELINGPROJECT UTRECHT/LEUVEN  (18/10-20/10) 

Onder impuls van ons lidmaatschap bij de European Pharmaceutical Students’ 
Association, of kortweg EPSA., lanceerden we dit jaar een uitwisselingsproject 
met farmaciestudenten uit Utrecht. Het concept was simpel; Leuvense 
studenten gingen voor een weekend de Utrechtse cultuur, studentenleven en 
farmaceutische kennis opsnuiven en vice versa. Met dertig vertrokken we 
vanuit Leuven met trein naar het verre noorden, op de trein werd er natuurlijk 
wild gespeculeerd over het komende weekend, vragen zoals; “Welk bier 
drinken ze daar?!”, “Kennen ze daar iets van cantussen?!” waren 
onvermijdelijk, inderdaad, cultuur en kennis opsnuiven dat gingen we ook nog 
doen! Utrecht bleek een prachtige stad te zijn vol mijn kleine waterweggetjes 
en als kers op de taart De Dom, een zeer hoge toren welke we in de vroege 
uurtjes beklommen op de laatste dag van ons bezoek. Tijdens onze korte trip 
bezochten we ook een symposium speciaal toegespitst op de verschillen in de 
apotheek tussen Nederland en België, een opsteker voor menig farmaceut.  

Na dit intens weekendje was het dan enkele weken later de beurt aan ons, om 
onze Nederlandse vrienden te onthalen in Leuven. Het symposium welke wij 
voor hen in petto hadden, handelde over patenten van geneesmiddelen, De 
culturele uitstap betrof een rondleiding door heel onze studentenstad en als 
studentikoze activiteit  hadden we – en hoe kan het ook anders? – een cantus 
voorbereidt, ditmaal aangepast aan het publiek, zo zongen we  mee met de hits 
van Andre Hazen en Marco Borsato. 



19 
 

Na afloop vraag je je dan af, welke studentenstad de beste, de leukste, de 
mooiste was. Hoe prachtig Utrecht ook bleek te zijn zal het toch altijd de 
duimen moeten leggen bij onze alma mater, Leuven. 

JONG FARMALEUVEN 

Jong Farmaleuven nodigt u en uw partner uit op de eerste editie van het Jong 
Farmaleuven GALABAL. Op woensdag 30 april wachten we u op om 21 uur in  
Feestzaal Salon Georges te Leuven. U kan dan, samen met uw partner en 
vrienden, genieten van een rijkelijke cava receptie met hapjes, gevolgd door 
een spetterende afterparty! 
Om nog eens terug te blikken naar een onze geweldige studententijd nodigen 
wij hiervoor DJ Matt Hanssen uit. 

Enerzijds krijgen jullie op deze avond de gelegenheid om bij te babbelen met 
oude medestudenten, anderzijds   kan er nog eens een echt feestje gebouwd 
worden, zoals de echte Farmaceuten het vroeger deden (of nog steeds doen). 
Bovendien mag elke apotheker de deuren sluiten op 1 mei wat een extra reden 
vormt om dit fantastische event niet te missen! 

Inschrijven voor de cava receptie kan door een e-mail te sturen naar 
jongfarmaleuven@hotmail.com met vermelding van naam, lid/niet-lid. Hierbij 
stort u het gepaste bedrag het rekeningnummer van Jong Farmaleuven  
BE 33 6451 0173 4746 voor vrijdag 18 april. 

Prijskaart:  cava receptie (start 21 uur) en inkom galabal inbegrepen:  5 Euro/lid 
en 16 Euro niet lid. 

Indien u nog geen lid bent van Jong Farmaleuven kan u dit nog steeds worden 
door het bedrag van 35 Euro te storten op het rekeningnummer van Jong 
Farmaleuven BE31 6451 2072 8255 met vermelding van uw naam.  
Hierbij stuurt u nog uw contactgegevens door naar: 
farmaleuven@pharm.kuleuven.be 

Met collegiale groeten vanwege het Jong Farmaleuven Team 
  

mailto:jongfarmaleuven@hotmail.com
mailto:farmaleuven@pharm.kuleuven.be
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DE ERFGOEDCEL FARMALEUVEN EN MUSEUM HISTARUZ 

Iedereen kent nu het bestaan van museum HistarUZ (Historisch Archief 
Universitair Ziekenhuis) in de Kapucienenvoer 35 te Leuven op de Campus Sint-
Rafaël van het UZ Leuven. Het voormalige kankerinstituut doet er al jaren 
dienst als ziekenhuismuseum. De collectie vertelt het verhaal van goed tachtig 
jaar universitaire ziekenhuizen te Leuven met een tentoonstelling van medische 
toestellen en verpleegkundig materiaal, maar ook met beelden, teksten, 
getuigenissen en andere documenten.  Elke vroegere ziekenkamer of 
consultatieruimte is in gericht als thematentoonstelling: een verloskamer, een 
tandartskabinet, een installatie voor oogonderzoek, een verpleegeenheid, een 
operatiezaal… en voortaan ook de opstelling van een apotheek uit 1880 en 
een uitgebreide museumruimte waar oud apothekersmateriaal wordt 
getoond. 
Dit kwam tot stand dank zij een goede samenwerking met de 
verantwoordelijke van HistarUZ  en de toegewijde inspanningen van een ploeg 
vrijwilligers van HistarUZ.  

Maar de erfgoedcel Farmaleuven rust niet op zijn lauweren. Met de hulp van 
ziekenhuisapotheker collega Marc Dooms wordt momenteel gewerkt aan de 
inrichting van een ziekenhuisapotheek. Oude instrumenten die specifiek 
gebruikt werden voor de bereiding van geneesmiddelen voor het hospitaal 
zullen er in een aangepast kader te bezichtigen zijn. 

En daarmee zal het niet gedaan zijn: Farmaleuven en de FFW onderhandelen 
momenteel om de meest waardevolle voorwerpen en de specifieke 
documenten van de bibliotheek in de Van Evenstraat, over te brengen naar een 
aangepaste ruimte in HistarUZ. Voor dit doel werden reeds voorbereidende 
aanpassingswerken uitgevoerd in het museum HistaUZ.  
Dat alles vraagt tijd, maar de enthousiaste vrijwilligers  werken er 
gepassioneerd aan.  

We hopen u over enkele maanden een mooi resultaat te kunnen tonen. 

Openinguren HistarUZ: elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur en 
zaterdagnamiddag van 14 tot 18 uur. 
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VOOR U GELEZEN … 

“VERWINDT AL DINCK” (LIEFDE OVERWINT ALLES) 

Met deze titel publiceerde apotheker Gert  Salentijn uit Appingedam (Nl)  een 
lijvig boekwerk met daarin de tweehonderd vijzels beschreven die hij 
verzameld heeft. Die verzameling bestaat uit grote, kleine bronzen, messing en 
andere vijzels. De mooiste vijzel vindt hij een Franse bronzen exemplaar uit 
1562, 47 kilo zwaar. 
Alle vijzels uit de collectie zijn gefotografeerd en beschreven.  
Vaak lieten apothekers een eigen motto op de vijzel zetten, met religieuze 
uitingen in het Latijn of populaire spreuken als Lof Godt van all, of Lof God 
altijd. Dat was bedoeld om de medicinale werking extra kracht te geven. 
We vernemen alles over de verschillen per land, de decoraties, de naam van de 
gieters en nog veel meer. 
Meer informatie over het boek is te vinden op www.antiekevijzels.nl 

DOCTORATEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 

De titels zijn weergegeven in de taal zoals je ze vindt op de website van KU 
Leuven. Dit is ook de voertaal van de thesis. 
 
Niraj Mishra, 16 september 2013 
Evaluation of TAFI Zymogen activity and various TAFI activators in regulation of 
fibronolysis. 
 
Maarten Hendrickx, 15 oktober 2013 
Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibator-Serendipity in the characterization 
of Inhibitory Nanobodies. 
 
Adriana Monserrath Orellana Paucar, 4 november 2013 
Pharmacological evaluation in rodents of novel anticonvulsants identified using 
the zebrafish pentylenetetrazol seizure model. 
 
Hassen Belabed, 14 november 2013 
Design and synthesis of new compound libraries targeting kinases. 
 
Anastasia Chernyantina, 5 december 2013 
Crystallographic Studies of Vimentin and Lamin A. 
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Simon Verheijden, 19 december 2013 
Cerebellar degeneration and microglia activation in peroxisomal disorders: 
insights from multifunctional protein-2 knockout mice. 
 
Tom De Bruyn, 10 januari 2014 
Transporter-based boosting of HIV protease inhibitors. 
 
Evelien Gebruers, 23 januari 2014 
Identification of a novel small-molecule inducer of ectopic tail formation 
suggestive of alterations in Wnt/PCP signaling using a zebrafish chemical 
genetics screen for BMP and Wnt signaling modulators. 


