IN MEMORIAM
Herinnering aan de dag
waarop wij afscheid namen van

Dokter
Guy Vliegen
echtgenoot van
Mevrouw Jeanne Bogaerts
geboren te Neerharen op 30 juni 1920,
thuis te Wilrijk overleden op 12 oktober 2007,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Dr. Guy Vliegen werd geboren te Neerharen op 30 Juni 1920. Na zijn humaniora aan het Klein
Seminarie te Sint-Truiden studeerde hij Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Leuven
en specialiseerde er in de Oftalmologie bij Prof. Appelmans.
In 1946 vestigde hij zich in Antwerpen waar hij naam en faam verwierf, en zijn trouwe patienten
tot in Oktober 2006 met hart en ziel verzorgde. 60 jaar oogarts in Antwerpen, een diamantenjubileum in de diamantstad.
Recht en eerlijk, ethisch en collegiaal, zo was Guy. Gewaardeerd door patienten en collegae.
Een bron van kennis voor ons allen (en de biblioteek verdwijnt). Zeer actief in het beroepsleven
zowel op nationaal als europees vlak. Hij was lid en Voorzitter van de Nederlandstalige Erkenningscommissie, lid en Ondervoorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen en 10 jaar Secretaris-generaal van de sectie Oftalmologie van de Unie der Europese Medische
Specialisten (UEMS)
Hij was ook een goed tennisser en een uitstekend biljarter, een antwerpse traditie.
In het seizoen ging hij met vrienden en collegae naar de Ardennen jagen en regelmatig trok hij
naar zijn geliefd Knokke waar hij zich kon ontspannen.
Hij overleed te Wilrijk op 12 Oktober 2007.
Wij bieden zijn echtgenote, zijn kinderen en familie onze oprechte deelneming aan.
Dr. Jean-Paul Dernouchamps
Dr. Yves Kastelyn
Belgisch afgevaardigden UEMS
Délégués belges UEMS

Bull. Soc. belge Ophtalmol., 307, 9-10, 2008.

9

Professor Dr.
Jean D’Haenens
(1936- 2008)

Jean D’Haenens werd op 12 november 1936 in Gent geboren. Na zijn humaniora in het St Barbara College
van zijn geboortestad studeerde hij geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent. Hij behaalde in 1962 het
diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde.
Na zijn opleding tot oogarts bij Professor François (1963-1966), vestigde hij zich als oogarts in Oostende.
Hij bleef echter als consulent aan de dienst oogheelkunde van het UZ Gent verbonden en was van 1966 tot
1981 verantwoordelijk voor de afdeling contactologie. Hij heeft aan deze discipline de nodige medische
dimensie gegeven en generaties Gentse assistenten de kunst van correcte contactlenzen aanpassing bijgebracht. Hij heeft trouwens de ontwikkeling van de contactologie in België en via de ECSLO in Europa begeleid. Hij was stichtend lid en gewezen voorzitter van de SOBEVECO. Hij organiseerde in 1973 en in 1977
het jaarlijks congres van de SOBEVECO in Gent en in 1977 eveneens de VIth European Congress of the
ECSLO. Dr Dhaenens ontwikkelde een topografische keratometer vertrekkend van een Bausch en Lomb keratometer. Dit was de voorloper van de corneale topografie die nu uiteraard geautomatiseerd en veel precieser gebeurt. Op zijn aandringen werd in 1980 de eerste automatische cornea topograaf aangekocht. De
bewerking van de beelden was echter zo traag en hiervoor was zoveel papier nodig dat de ganse opzet
onvoldoende praktisch leek en het toestel na enkele maanden in een hoek verdween. Dit wijst erop dat het
niets steeds baat een voorloper te zijn. Nochtans was het idee uitstekend maar het moest wachten tot de
verdere ontwikkeling van de software.
Zijn inzet voor de Europese contactologie werd beloond door de Kiewit de Jonge Memorial Lecture die hij
mocht geven in Taormina in 1986.
In 1982 werd hij als verantwoordelijk aangesteld van de afdeling strabologie. Strabisme was zijn tweede
liefde in de oogheelkunde. Het aantal patiëntjes van de afdeling nam hierdoor exponentieel toe evenals het
aantal strabisme operaties. Nog belangrijker uiteraard was de toename van de patiëntensatisfactie.
Het grote drama in het leven van Jean is het overlijden in 1992 ten gevolge van een verkeersongeval van
zijn zoon Fréderic die toen laatste jaars student was in de geneeskunde en zich voorbereidde op het selectie
examen voor een opleiding in oogheelkunde in Gent. Hij sloot zich op in zijn verdriet en meed sindsien alle
sociale contacten met de leden van de dienst. Jean bleef echter de nauwgezette oogarts met aandacht voor
zijn patiënten.
In 2001 werd Dr.D’haenens benoemd tot gastprofessor aan de Universiteit Gent en bleef actief in de dienst
oogheelkunde tot in 2002. Hij bleef echter in zijn Oostendse praktijk werkzaam tot enkele weken voor zijn
overlijden.
De ziekte die hem zou vellen sloeg toe in 2007 en kenmerkend voor zijn discretie is dat het nieuws dat hij
zwaar ziek was pas bekend werd einde 2007.
Namens het BOG wil ik hierbij mijn innige deelneming betuigen aan zijn echtgenote en aan hun dochter,
die vermoedelijk onder zijn invloed orthoptiste is geworden.
J.J. De Laey
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