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De Corneel Heymanslaan
Overal ter wereld wordt de naam van bekende personen gebruikt
voor pleinen en straten, bruggen en tunnels, scholen en ziekenhuizen, soms zelf voor hele steden en regio’s.
Zowel aan koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen, staatsmannen, politici, burgemeesters, wetenschappers, sportmannen,
kunstenaars, artiesten en vele anderen, wordt hiermee eer betoond.
In de christene wereld krijgt iedere heilige wel een plaats die naar
hem genoemd wordt. In België zijn er 71 dorpen of steden waarvan
de naam met Sint / Saint / Sankt begint.
Iemand uit een andere streek is dikwijls niet
vertrouwd met de plaatselijke naamgeving, neem
bijvoorbeeld Charleroi. Het heette oorspronkelijk
Charnoy, tot de Spanjaarden van het dorpje een
belangrijke vesting maakten en het in 1666 naar
de naam van hun koning Karel II herdoopten.
In Gent vinden we de naam van een aantal
vroegere burgemeesters terug. De 1e burgemeester Joseph Van Crombrugghe kreeg
maar een kleine straat naar zich genoemd.
Meer bekend zijn de Charles De Kerckhovelaan (1857-1882), het Hyppolyte Lippensplein
(1882-1895), het Emile Braunplein (18951921), het Edward Anseeleplein (1944-1946).
De Gentenaars hadden ook een voorkeur
voor Amerikaanse presidenten: het Woodrow
Wilsonplein, de Franklin Rooseveltlaan, de Dwight Eisenhowerlaan
en de John Kennedylaan die een deel zijn van de R4 te Oostakker.
Het UZ Gent bevindt zich aan de De Pintelaan, waar tot voor enkele jaren ook de hoofdingang was. Bij de heraanleg van de baan tussen de De Pintelaan en de E17 kwam er een rotonde met inrit naar
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het UZ. Veel bezoekers weten niet dat dit de Corneel Heymanslaan
is en zelfs zij die hier regelmatig langskomen zullen zich niet afvragen
waar die naam vandaan komt. Maar die is hoegenaamd niet lukraak
gekozen, zo vlak bij het UZ en de gebouwen van de faculteit farmaceutische wetenschappen van de Gentse universiteit aan de overkant
van de baan.
Corneel Heymans werd op 18 maart 1892 geboren te Gent als zoon van Jean-François Heymans,
professor farmacologie aan de faculteit geneeskunde van de Gentse universiteit. Hij liep school op het
Sint-Lievenscollege (Gent), het Sint-Jozefscollege
(Turnhout) en het Sint-Barbaracollege (Gent ). Hij
ving zijn studie geneeskunde aan in Gent in 1911,
maar toen de 1e wereldoorlog uitbrak in 1914, werd
hij bij het leger opgeroepen.
Hij diende bij de artillerie en maakte
verschillende veldslagen aan het IJzerfront mee. Op de foto hiernaast zien we
hem op het einde van de oorlog als eerste luitenant.
Na de oorlog hervatte hij zijn studies
om in 1921 zijn diploma te behalen. Hij
had als specialisatie gekozen voor fysiologie en farmacologie en startte in het
laboratorium dat geleid werd door zijn
vader.
In 1922, op de leeftijd van 30 jaar,
werd hij benoemd tot docent algemene
farmacologie aan de Rijksuniversiteit
Gent. In 1930 volgde hij zijn vader op als
professor en als directeur van het Farmacologisch en Therapeutisch Instituut,
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dat een trefpunt werd voor gerenommeerde onderzoekers, onder wie
Paul Janssen.
Ondertussen was hij getrouwd met Berthe May, die hij kende van
tijdens zijn studiejaren op de universiteit. Tijdens de 1e wereldoorlog
was zij vrijwilligster als verpleegster.
Het wetenschappelijk onderzoek aan het Heymans Instituut richtte
zich voornamelijk op de fysiologie en de farmacologie van de
ademhaling, van de bloedcirculatie, van het metabolisme en van talrijke farmacologische vraagstukken. Dit onderzoek leidde tot de ontdekking van de chemoreceptoren binnen de cardio-aortische en carotide sinusgebieden. Het leidde tevens tot bijdragen over de proprioceptieve regulatie van arteriële bloeddruk en hypertensie. Het was
vooral de ontdekking van de reflexogenische rol van de cardioaortische en van de carotiede sinusgebieden in de regeling van de
ademhaling, die hem de Nobelprijs 1938 opleverden.
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Hij kreeg die voor het aantonen hoe de bloeddruk en het zuurstofgehalte van het bloed door het lichaam worden gemeten en
hoe dit wordt overgedragen naar de hersenen.
Hij blijft tot op vandaag de enige hoogleraar van de UGent die de
prijs op zijn palmares heeft staan. De wetenschappelijke verdiensten
van de Nobelprijswinnaar worden internationaal erkend en Heymans
is actief in talloze wetenschappelijke instellingen en genootschappen.
Hij krijgt eredoctoraten aan zestien universiteiten in Europa, Afrika en
Noord- en Zuid-Amerika.
Naar aanleiding van de Nobelprijs werd er ook
deze postzegel uitgegeven.
Als voorzitter van de medische afdeling van
Winterhulp België bemiddelde hij tijdens de
tweede wereldoorlog bij de Duitse bezetter om
dringende geneesmiddelen te verkrijgen. Na de
Bevrijding werd hem door de universitaire onderzoekscommissie een blaam opgelegd, omdat hij
begin 1941 naar Duitsland was gereisd. De blaam
werd in 1948 opgeheven, toen Heymans een brief voorlegde van de
Amerikaanse gezondheidsofficier met wie hij in Berlijn had onderhandeld over geneeskundige hulp voor België.
Een andere reeks van onderzoekingen door Heymans en zijn medewerkers had betrekking op de fysiologie van de circulatie in de
hersenen en op de fysiopathologie van de hoge bloeddruk in de
aderen, van nerveuze of renale oorsprong. Het onderzoek betrof
ook de studie van de bloedsomloop tijdens fysische oefeningen; de
studie van de fysiologie en de farmacologie bij dieren; de studie van
het overleven of het heropleven van verschillende zenuwcentra na
stilstand van de bloedcirculatie; de studie van de farmacologie van
opwekkende middelen of van het cellulair metabolisme; de studie van
de farmacologie van de longen, en menig ander vraagstuk.
Corneel Heymans overleed op 18 juli 1968 te Knokke-Heist.
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Zes dagen zonder longen
De beslissing die de dokters van het ziekenhuis in Toronto / Canada in januari dit jaar namen, is waarschijnlijk een wereldprimeur.
Melissa Benoit, 32 jaar oud en mucoviscidose patiënt, was dringend aan een longtransplantatie toe. Na maanden in het ziekenhuis
kon ze zelfs niet meer zitten of gaan.
Bovendien kreeg ze een zeer ernstige longontsteking die maakte
dat ze uiteindelijk nog maar enkele uren te leven had. De chirurgen
vertelden later dat ze hun patiënte voor hun ogen zagen sterven. Ze
beslisten, in overleg met de familie, de geïnfecteerde longen te verwijderen en hielden haar in leven door haar bloed kunstmatig te blijven rondpompen en er zuurstof aan toe te voegen.
Na zes dagen kwam de verlossing, er waren donorlongen gevonden en die konden bij Melissa getransplanteerd worden. De transplantatie was een succes.
Toen de vrouw uiteindelijk weer tot bewustzijn kwam kon ze nauwelijks geloven wat er gebeurd was. We zien haar hier op de foto met
haar dochtertje Oliva.
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Medische kosten bij levende donatie vallen
bijna helemaal weg
Tot nu toe nam de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in België een groot deel van de medische kosten voor een
orgaandonatie bij leven voor haar rekening. Een deel bleef echter ten
laste van de donor.
Tien jaar geleden werden er door enkele politici al voorstellen gelanceerd om de kosten die de donor bij een levende donatie te dragen
heeft, weg te werken. Men wou niet alleen de medische kosten betalen maar ook het loonverlies. De bedoeling was om meer donoren te
krijgen, vooral voor de nieren.
Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid moeten de mensen
die bij leven een orgaan afstaan weldra niet langer
betalen voor bepaalde medische kosten na de orgaandonatie. Het Verzekeringscomité van het RIZIV
heeft op 21 november 2016 groen licht gegeven voor
deze maatregel.
In de overeenkomst uit 2015 tussen de geneesheren en de verzekeringsinstellingen, is hiervoor een bedrag van 263.000 euro voorzien. In 2015 hadden we 57 levende nierdonaties en 33 levende leverdonaties wat het aantal levende orgaandonaties op 90 bracht. Het
budget zou dus een 2.900 euro per donor bedragen.
Concreet betekent dit dat deze orgaandonoren geen remgeld meer
moeten betalen op de meeste geneeskundige verstrekkingen die worden verricht binnen het jaar na de ziekenhuisopname voor het afnemen een orgaan. In die periode lopen de kosten namelijk het meest
op voor de donor.
Ook de raadpleging en de verstrekkingen betreffende klinische biologie en radiologie moeten de donors van het eerste tot het tiende
jaar na de orgaanafname niet meer betalen. Het gaat hier om ver7

strekkingen die rechtstreeks verband houden met de orgaandonatie.
Maggie De Block: “Wie bij leven een orgaan afstaat, stelt een uitzonderlijk gebaar. Het is essentieel dat we uit respect voor deze
mensen alle financiële drempels van orgaandonatie wegnemen.”
Er is geen tussenkomst voorzien wat het loonverlies betreft, dat zou
een te hoge kost zijn.
Levende donatie gebeurt bijna steeds omdat men het leven van een
familielid wil redden en dan staat men niet stil bij de kosten die dat
met zich meebrengt. De maatregel die in het voorjaar bij Koninklijk
Besluit zal bekrachtigd worden is een welgekomen tegemoetkoming
voor deze donoren, maar men moet niet verwachten dat die een
spectaculaire stijging van het aantal donoren zal opleveren, dat is niet
de bedoeling.

ONZE JAARLIJKSE FEESTNAMIDDAG
zal plaats hebben op zondag 1 oktober 2017 in de

Salons Roskam te Merelbeke
Noteer alvast de datum!

DE PRAAT HO EK
De ideale plaats van samenkomst voor de
levertransplantatiepatiënten
Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers
In de komende maanden afspraak op de volgende dagen
vrijdag 2 juni 2017
dinsdag 4 juli 2017
vrijdag 4 augustus 2017
dinsdag 5 september 2017
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Longen kunnen langer bewaard worden
De bewaartijd van donororganen is erg beperkt en dat heeft tot gevolg dat iedereen die bij een donatie en de daarop volgende transplantaties betrokken is, onder een zekere tijdsdruk komt te staan. Bovendien gaat de kwaliteit van de organen er op achteruit.
Tot nu toe worden organen uitsluitend op
ijs bewaard, voor donorlongen is dat maximum 8 uur. Op de afbeelding hiernaast een
klassieke “human organ box” voor het
transporteren van de donororganen.
Dank zij de ontwikkeling van de zogenaamde perfusiemachine kan men voor de
longen een bewaartijd tot 12 uur bereiken. De machine bootst de omstandigheden in het menselijk lichaam na en dient via kleine leidingen
zuurstof en voedingselementen toe aan het orgaan.
Bijkomend voordeel is dat organen die na een lange bewaring op ijs
niet meer voor transplantatie geschikt leken, nu eventueel toch nog
kunnen gebruikt worden. Voor de longen is dat uitermate belangrijk,
gezien het nijpend tekort aan donorlongen,.
In het “Toronto General Hospital” in Canada, past men deze methode al geruime tijd toe en kan men vooral meer mucoviscidose patiënten redden die dringend aan een transplantatie toe zijn.
In mei 2016 liet het UZ Leuven weten dat men er voor het eerst in
België een lever plus een longtransplantatie uitgevoerd had, waarbij
de perfusietechniek toegepast werd. De lever werd eerst getransplanteerd en door de langere bewaartijd kon men de longen nadien doen,
zonder kwaliteitsvermindering.
Men hoopt dat door het toepassen van de nieuwe techniek men
10% meer longtransplantaties zal kunnen doen. Momenteel is dat
voor het ziekenhuis echter een bijkomende kost van enkele duizenden euro’s en die worden voorlopig niet terugbetaald.
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Dubbele wanhoop
Dit is geen prettig verhaal. Het vertelt over twee jonge mannen uit
de USA die, om welke reden dan ook, zo wanhopig werden dat ze
naar een zelfdoding gedreven werden.
Veel van onze lotgenoten, levergetransplanteerden, hebben zich
dikwijls ook wanhopig gevoeld. Eerst toen ze te horen kregen dat een
transplantatie de enige manier was om hun leven te redden, later bij
het lange wachten op de operatie en bij de angsten over de afloop, bij
de twijfel of er wel een geschikt orgaan ging gevonden worden.
Wanhoop kan zich dus onder een totaal tegengestelde vorm uiten,
de ene persoon zoekt de dood op, de gedachte aan de dood drijft de
andere tot wanhoop.
Op een avond in december 2006 zag Andy
Sandness, een 21 jarige jongeman, het niet
meer zitten en zelfmoorgedachten begonnen zijn
leven te overheersen. Hij werd depressief en
dronk teveel.
Ten einde raad wist hij een vuurwapen te bemachtigen, zette de loop onder zijn kin en haalde de trekker over. Maar hij was niet dood en
besefte onmiddellijk dat hij een stommiteit begaan had. Toen de politie toekwam smeekte Andy: “Laat mij alsjeblief
niet sterven”.
Hij werd in twee ziekenhuizen behandeld en tenslotte overgebracht
naar de “Mayo Clinic” in Rochester, Minnesota. De kogel had vooral
een deel van zijn mond, zijn neus en kaak weggehaald en praten ging
dus niet meer. Er bleven hem nog twee tanden over. In het ziekenhuis
was die avond een nieuwe plastisch chirurg, dokter Mardini, van
wacht en die lapte hem zo goed mogelijk op.
Doordat Mardini specialist was in gezichtsreconstructie, beloofde hij
Andy dat hij al het mogelijke zou doen om zijn aangezicht zo goed
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mogelijk te “herstellen”. Maar het zou veel moed en tijd kosten.
Dokter Mardini en zijn team verwijderden eerst
al het dood weefsel en beensplinters. Ze hechten
de aangezichtsbeenderen met titanium platen en
schroeven. Ze reconstrueerden zijn bovenkaak
met been en spieren uit zijn heup. Ze naaiden zijn
oogleden die door de krachtige schok van het
schot gescheurd waren. Na acht operaties en vier
maanden nadien mocht Andy naar huis in Newcastle, Wyoming. Maar zijn wereld was als het ware verkleind; oogcontact met kinderen vermeed hij angstvallig. Hij loog
over hetgeen er gebeurd was en vertelde dat het een jachtongeval
geweest was.
Ieder jaar ging hij naar de Mayo Clinic op controle. Na vijf jaar, in de
lente van 2012, kreeg hij een onverwacht gesprek met dokter Mardini.
Die vertelde hem dat Mayo een programma voor gezichtstransplantatie op touw ging zetten en dat Andy een geschikte kandidaat leek. Zelf
had hij daarvoor al een bezoek gebracht aan ziekenhuizen in Frankrijk, Boston en Cleveland.
De dokter moest het enthousiasme van Andy temperen, want die
was daartoe direct bereid, door hem ter op te wijzen dat er wereldwijd
nog maar twee dozijn dergelijke transplantaties gebeurd waren en dat
de patiënt voor de rest van zijn leven medicatie tegen afstoting zou
moeten nemen. Hij raadde hem ook aan informatie over de uitgevoerde ingrepen op te zoeken en er zeer goed over na te denken.
Drie lange jaren gingen voorbij met ook heel wat discussies binnen
het ziekenhuis. Was een zelfmoordpatiënt wel geschikt om dit te ondergaan, gezien de enorme psychische stress die hieraan verbonden
is?
Mardini en zijn team besteedden 50 zaterdagen over 3 1/2 jaar aan
het repeteren van de ingreep op hoofden van kadavers.
In januari 2016 kwam Andy officieel op de wachtlijst voor een gezichtstransplantatie en vijf maand later werd er een donor gevonden
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waarvan de familie toestemming had
gegeven.
Een tweede zelfmoorddrama had
plaatsgevonden. De 21 jarige Calen
“Rudy” Ross had zich voor het hoofd
geschoten maar kwam toch nog in
aanmerking voor orgaandonatie (zijn
hart, lever, nieren en longen kon men transplanteren) en ook voor de
gezichtstransplantatie. Hij liet een jonge echtgenote achter, 19 jaar en
8 maanden zwanger! Men wees er op dat de ontvanger niet op Rudy
zou lijken.
Later, op 16 juni 2016, bracht men Andy Sandness naar de operatiezaal. Vlakbij stond een ploeg van 60 chirurgen, anesthesisten en
verpleegkundigen klaar voor een marathon die 60 uur zou duren.
Een van de ingewikkeldste en meest spannende delen van de ingreep was het maken van de zenuwverbindingen die de bewegingen
van de delen van het aangezicht aansturen. Met een elektrische stroom controleerde men of de verbinding goed
werkte. De eerste dagen mocht Andy
zichzelf niet bekijken, de spiegel en zijn
smartphone werden weggenomen.
Dokter Mardini kwam hem zelf scheren
een paar dagen later.
Drie maanden later stond Andy samen
met een vrouw en haar zoontje in de lift.
De jongen bekeek Andy en was helemaal
niet geschrokken. De foto hiernaast toont
duidelijk dat daar geen reden toe was.
In december werd hij nog wat “bijgewerkt”.
De huid in het aangezicht en de nek wat
strakker zodat de beenderen in het gelaat
wat beter uitkomen. Hij krijgt ook intensieve spraaktherapie.
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Beide handen getransplanteerd
We hebben in vorige krantjes al handtransplantaties of protheses
vermeld; meestal bij mensen die door een ongeval een hand verloren
hadden. Te Lyon in Frankrijk werd er in november vorig jaar een uitzonderlijke transplantatie gedaan om een heel andere reden.
Jean-Michel Schryve, 51 jaar, komt van ver. Zijn vier ledematen
moesten geamputeerd worden als gevolg van een bloedinfectie die
necrose veroorzaakte (een vorm van celbeschadiging die leidt tot
voortijdige dood van cellen in levend weefsel).
Na drie jaar wachten op een gepaste donor, konden de chirurgen
van het Edouard-Herriot hospitaal en van het ziekenhuis Parc de Lyon, overgaan tot een transplantatie van beide handen.

Voor Jean-Michel was het herboren worden. “De eerste nacht heb ik
gehuild van geluk” vertelde hij later bij een emotionele persconferentie uitgezonden door France 3.
“Het was een mirakel mijn handen terug te vinden, ik heb mijn
gezicht betast en door mijn haar gewreven”.
De transplantatie maakte deel uit van een onderzoeksprogramma
van het CHU te Lyon dat startte in 2010. Sinds 1998 werden er in
Frankrijk reeds 9 handtransplantaties uitgevoerd; wereldwijd reeds 32
sinds het jaar 2000.
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Frankrijk versterkt wetgeving orgaandonatie
Frankrijk heeft voor orgaandonatie sinds 1976 een wetgeving waarbij iedereen een mogelijke donor kan zijn, zoals in België. Men noemt
dit “veronderstelde toestemming”. Men kan natuurlijk ook niet instemmen met de afstand van zijn organen, men moet dat dan bij leven
schriftelijk of mondeling te kennen geven.
Frankrijk is geen lid van Eurotransplant, “l’Agence de la biomédecine” (ABM) regelt de orgaandonatie en de toewijzing van de donororganen. Een schrijven naar het agentschap was de enige manier om
officieel te kennen te geven dat men niet instemde. Een uitdrukkelijke
registratie als donor was niet voorzien aangezien iedereen bij wet als
mogelijke donor beschouwd werd. Er bestonden wel donorkaarten,
maar deze hadden geen wettelijke waarde.
Volgens een studie van het ABM
zou 85% van de Franse bevolking
bereid zijn tot orgaandonatie, maar
uiteindelijk blijkt dat in meer dan 30%
van de gevallen de familie van een
potentiële donor niet instemt met de
afstand van de organen.
Dat is het grote knelpunt.
Vanaf 1 januari 2017 is de wetgeving aangepast op een manier
die ons Belgen, wat eigenaardig lijkt. Men heeft namelijk de manier
voor de weigering tot afstand van organen uitgebreid.
Men kan nu via het internet zijn weigering tot toestemming bij het
ABM registreren : www.registrenationaldesrefus.fr
Er moet een foto of een identiteitsbewijs bijgevoegd worden.
Men kan zich eventueel alleen verzetten tegen de afstand van bepaalde organen (hart, cornea,..) en de registratie kan steeds herroepen worden.
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Men krijgt een bevestiging van de registratie toegestuurd, die men
dan eventueel aan zijn familieleden kan bezorgen.
De weigering kan alleen ook schriftelijk aan familieleden te kennen
gegeven worden of mondeling, waarbij diegene aan wie men het zegt
dit moet noteren met een beschrijving van de omstandigheden en de
nota ondertekenen, wat nogal omslachtig lijkt.
De bedoeling van deze nieuwe procedure is klaarblijkelijk de
weigering tot afstand van organen door de familieleden te bemoeilijken door er op te wijzen dat de potentiële donor er zich
niet uitdrukkelijk tegen verzet had. Men gaat er dus van uit dat
zeer weinig mensen een weigering zullen laten registreren.
In België doet nauwelijks 2% van de bevolking dit, maar 12-13%
van de familieleden stemmen uiteindelijk niet in met de afstand van
de organen van hun overleden familielid. Hoewel deze mogelijkheid
tot weigering, uit de Belgische wetgeving geschrapt werd en er nooit
voorzien werd dat er toestemming moet gevraagd worden (wat dikwijls beweerd wordt), zal men dergelijke weigering respecteren. In
Frankrijk is dit ook zo.
Men hoopt dat deze wetswijziging meer
organen zal opleveren. Eind 2015 stonden
er 21.464 mensen op de wachtlijsten voor
een transplantatie. Hiervan overleden er
553 omdat er niet tijdig een orgaan beschikbaar kwam. Er waren 3.486 transplantaties.
Door het tekort aan transplantatieorganen wordt er ook beroep gedaan op levende donatie, voor de nieren was dat in 2015 bij 16% van
de transplantaties het geval.
Erg belangrijk is ook het aantal cornea (hoornvlies) transplantaties.
Hierdoor herwonnen in 2015 meer dan 4.000 mensen het zicht.

Praat over donatie
Laat je familie weten hoe jij erover denkt
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Niertransplantaties in het UZ Gent
Het UZ Gent beschikt al jaren over een ruime, multidisciplinaire expertise
op het vlak van niertransplantaties. Het multidisciplinaire team voert jaarlijks
een 90-tal niertransplantaties uit met mooie resultaten. De 5-jaarsoverleving
van 1013 patiënten getransplanteerd tussen 2001 en 2015 bedraagt 82 procent. Het UZ scoort daarmee beter dan vergelijkbare Europese en Amerikaanse cijfers. 'We behoren wereldwijd ook tot de besten van de klas voor
wat betreft het beperken van de tijd tussen wegname van het orgaan bij de
donor en de transplantatie,' zegt prof. dr. Steven Van Laecke, Nefrologie.
Daarnaast beperken transplantaties met levende donoren en robotchirurgie
de wachttijd. Patiënten van het UZ Gent moesten in de periode 2012-2016
46 dagen minder wachten dan tussen 2006-2011. Sinds 2014 gebruikt het
ziekenhuis de 'da Vinci'-operatierobot om nieren weg te nemen bij een levende donor. Sinds 2016 wordt de robot ook ingezet om de transplantatie zelf te
verrichten.
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