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Nadat LLT met een beperkte groep reeds in 2006 de kans kreeg om het operatiekwartier een eerste
maal te bezoeken werden wij door Marleen schriftelijk uitgenodigd om een vervolg te breien aan dit
bezoek. Om de inschrijvingen neutraal en eerlijk te laten verlopen mocht men pas inschrijven vanaf
19 februari en waren het de wakkere en vroege vogels die in aanmerking kwamen, maximum 30
getransplanteerden werden er toegelaten.
Dat er ruime belangstelling bestaat voor dit initiatief uit
zich in het feit dat er meer dan de toegelaten 30 waren
die zich meldden en dat resulteerde in een wachten/of reservelijst van 23 LLT leden.
Wij werden om 13.30 uur verwacht in de cafetaria van
Gasthuisberg, en beetje bij beetje meldden zich de
‘geselecteerden’.
Prof. Dr. Nevens kwam het gezelschap even
begroeten terwijl Marleen zorgvuldig de aanwezigen
noteerde en rond 14.00 uur werden wij onderverdeeld in 2 groepen van 15 LLT leden.

Voor dit bezoek hadden wij de eer Dr. Aerts te hebben als onze persoonlijke begeleider en gids. De
dokter, samen met zijn medewerkers Brigitte Borremans, Sien Verhaegen, Geert Mees en Stijn
Decat, nam ons mee naar een instructielokaal waar hij ons als inleiding vertelde en bewees, via
‘Google’, dat Leuven het centrum van de wereld is. Aan de hand van een Power Point presentatie
nam hij ons mee naar de eerste steenlegging van St Rafaël in 1925. De opeenvolgende fases tot de
laatste fase in het jaar 1993 werden op een indrukwekkende manier gepresenteerd. Grondplannen,
luchtfoto’s, maquettes en tekst werden zeer goed en duidelijk uitgelegd en wij hoorden ook dat voor
de nabije toekomst het ziekenhuis meer en meer zal evolueren van ‘ziekenhuis’ naar een ‘dorp’, of
moeten wij zeggen ‘stad’.

De planning leert ons dat het nieuwe Gasthuisberg zal klaar zijn in 2018 met bijvoorbeeld o.a. een
hotelfunctie. Dan zullen er 15.000 personen tewerk gesteld zijn en de schatting is dat er dan jaarlijks
700.000 patiënten en evenveel bezoekers zullen zijn.

Aansluitend volgden wij de dokter en die bracht ons in de ‘wachtzaal’ waar iedereen van ons met zijn
bed gestaan had in afwachting van de overbrenging naar de operatiekamer (OK). Iedereen kreeg
van de verpleegkundigen een groen uniform en muts aangepast en wij waren klaar om de OK
binnen te gaan. Dr. Aerts nam ‘zijn’ plaats in, naast de tafel en dichtbij de patiënt.

Een van de vaste rituelen van een operatie is het vooraf ‘schrobben’, gedurende 3 minuten, van de
handen. Steeds heeft men de indruk dat het begrip ‘steriel’ daar hoog in het vaandel gedragen
wordt. In een zeer duidelijke en verklarende taal toonde hij ons de verschillende instrumenten die
gebruikt worden bij de ingreep. Nu lag alles daar tentoongesteld, maar normaal is al dat nodige
materiaal steriel verpakt. Een scalpel wordt nog weinig gebruikt en is vervangen door een ‘electrisch
mes’ dat zowel kan snijden als branden.

Allerlei scharen, klemmen, pincetten, draad, kompressen, doeken en zoveel ander materiaal
kwamen ter sprake. Bij de uitleg over een ‘ecarteur’, ofte wondklem, werd er door ons allen fel
verwonderd opgekeken, zeker nadat de dokter uitlegde dat het die klemmen waren die de borstkas
omhoog lichten en de mogelijke oorzaak waren van post-operatieve pijn in de ribbenkast.

De tijdsduur van de verschillende transplantaties werd heel duidelijk verklaard. Naast het klein gerief
werden de grotere toestellen ook getoond en het gebruik ervan toegelicht. Er werden veel vragen
gesteld die ons het hele gebeuren in een OK zeer goed verduidelijkten.
Eenmaal buiten de OK werd ons nog een radiografietoestel en een echografietoestel getoond. Als
afsluiter mochten wij even binnengluren in een ‘ontwaakruimte’ waar wij allen zijn wakker geworden
maar nu pas gezien hebben wat er daar allemaal staat en hangt aan toestellen.

Bij het verlaten van het operatiekwartier werd er namens LLT een geschenk overhandigd aan Dr.
Aerts die niet alleen een bekwaam chirurg is maar ook de rol van volleerde gids vervulde. LLT dankt
niet alleen de dokter maar ook AL het personeel dat in het kwartier tewerkgesteld is.
Het was een zeer leerrijke namiddag die, wie weet, nog wel eens een vervolg kent.

