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R E P O R T A G E 
Voor dokter Johan Van Robays 
zijn zieke organen en geabor-
teerde foetussen een ode aan het 
leven en aan de schoonheid. Toch 
vanuit het standpunt van een 
arts. Hij heeft er een museum 
over geopend. 

Dr. Johan Van Robays. 

Het esthetisch 
gruwelkabinet 
van dokter 
Van Robays 

De verzameling zai niet meer groeien. Voor foetussen is vandaag een 
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VAN ONZE REDACTEUR 
S T U N COOLS 
FOTO'S BART DEWAELE 
DIEPENBEEK { Een groene 

schort, witte latex handschoenen 
en pretlichtjes in zijn ogen. Achte-
ioos baianceert dokter Johan Van 
Robays (65) een weckpot met 
daarln de foetus van een cycioop, 
die hij vervoigens op de hoek van 
zijn metalen autopsietafei zet. 
'Uiteindeiijk is het werk ais een 
ander', schokschoudert hij. 
Achter hem staan emmers gesta-
peid met daarop in viitstift 'her-
sentumor' of 'ovarium' geschre-
ven. De komende maanden zai hij 
die gebruiken om demonstraties 
te geven in zijn eigen museum: 
het Orgaanmuseum, gevestigd in 
twee iokaien van de UHasseit. 
De coiiectie bevat honderdzestig 
weckpotten en veertig grote em
mers met daarin een exquise se-
lectie van zieke organen en ge-
aborteerde foetussen in formoi. 
Dokter Van Robays wijst enkeie 
stukken aan in de vitrinekasten. 
Een paar voeten aangetast door 
gangreen, een getatoeeerd stuk 
huid, ringhersenen, een stoflong, 
tumoren en foetussen van kiein 
tot groot. Nu te bezichtigen voor 
het grote pubiiek op afspraak -
mits het een stevige maag heeft. 
'De afgeiopen veertig jaar was ik 
aan de slag ais pathoioog in het 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)', 
aidus de recent gepensioneerde 
arts. 'Patienten zag ik niet, hun 
weefseis wei. Een lever met een 
cirrose, een maag met een tumor, 

ze stonden in potten op me te 
wachten voor verder onderzoek.' 
Hij besioot er een verzameling van 
te maken. 'Zo nu en dan kwam ik 
een stuk tegen waarvan ik vond 
dat het niet in het medisch afvai 
thuishoorde. Dan bewaarde ik dat 
voor mijn coiiectie. Daar werd la
ter toch nooit meer naar ge-
vraagd.' 
In vier decennia tijd is veei veran-
derd. Darmpoliepen - de eerste 
vier items van de tentoonsteliing 
overigens - vaiien goed in kaart te 
brengen door verkieuringen, 
biijkt uit een korte demonstratie 
van de ingeweken West-Vlaming. 
Nog meer vooruitgang: 'Mijn 
voorganger had nog een teelbaitu-
mor ter grootte van een kokosnoot 
op zijn kast staan. Nu zijn ze er 
veei sneiierbij en zijn die tumoren 
gemiddeid maar een centimeter 
in diameter.' 
Ook de wetgeving is strenger ge-
worden. 'Al het medisch afvai 
moet worden verbrand. Voor foe
tussen is een begrafenis of crema-
tie voorzien.' 
'Mijn verzameling zai dus niet 
meer groeien. Maar ais het heipt 
in het proces van rouwverwer-
king, kan ik aiieen maar voor die 
verstrenging zijn, natuuriijk.' 

De esthetiek van een dokter 
Gevraagd naar het pronkstuk van 
de coiiectie noemt dokter Van Ro
bays zonder aarzeien de foetus 
van de cycioop. Wie goed kijkt, 
ziet een siurfje met daaronder een 
ruitvormige oogkas. 'Dat had ik 

'Als je constant 
met de dood 
geconfronteerd 
wordt, leef je 
bewuster ' 

'Ui te indei i jk is 
het werk als 
een ander ' 

nog nooit gezien. De cycioop is 
een mythische figuur, maar be-
staat dus ook echt. Esthetisch valt 
dit toch mooi te noemen?' 
Daar gaat het hem om: esthetiek. 
Of toch wat een arts daaronder 
verstaat. ' Ik heb anatomie altijd 
een fijn vakgebied gevonden. Ik 
heb zeifs voor de Artsenkrant 32 
afleveringen geschreven over de 
geschiedenis van de anatomische 
iiiustratie.' 
'Daarnaast is er natuuriijk ook de 

Foetussen In formoi. 

didactische m'eerwaarde voor een 
jonge assistent om zo'n ievertu-
mor eens in het echt te zien.' 

Goed voor teambuilding 
Een deei van de weckpotten en 
emmers bewaarde hij in het verle-
den in zijn keider. ' Ik moest toch 
geen wijnkeider hebben.' Een an
der deei gebruikte hij de voorbije 
acht jaar ai voor demonstraties. 
'Daar kwam een divers pubiiek op 
af, van een wandeiciub tot brand-

l i T r ' M i 
weermannen uit Genk. Ook voor 
teambuiiding biijkt het een goede 
formuie te zijn: het is interessant, 
gaat viot, er wordt ai eens geia-
chen.' 
Dokter Van Robays is inderdaad 
een onderhoudende verteiier. Van 
detectiveverhaien in de medische 
wereid voorai: over hoe hij het 
overiijden van kindje door stui-
pen kon herkwalificeren tot een 
gevai van kindermishandeiing. 
('De rechterkant van het gezicht 



DE STANDAARD 
DONDERDAG 7 APRIL 2016 BINNENLAND 11 

begrafenis of crematle voorzien. 
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Voeten met gangreen. 

zag rood.') Of over hoe een hart-
aderbreuk helemaal niet bestaat. 
Voor een buitenstaander biijft het 
wat luguber. 'Maar je groeit daar
in. De eerste keer dat ik een autop-
sie moest bijwonen als student, 
vielen een paar van mijn toekom-
stige collega's flauw. Mij deed het 
pas iets toen ik buiten kwam, in de 
zon. I k besefte plots: ik leef. I k 
leef. Ik ben meteen op een terras 
een goede pint gaan pakken.' 
'De meeste mensen leven en besef-

Foetus van een cycioop. 

fen het niet. Als je constant met de 
dood geconfronteerd wordt, leef 
je bewuster. Ik w i l mijn tijd niet 
voor de tv verdoen, maar ten voile 
het leven omarmen.' 
In die filosofie passen ook de to-
neelvoorsteliingen die hij doet, 
verkieed ais Vesaiius en zijn enga
gement als Prins Carnavai. 

www.uhasselt.be/orgaanmuseum 

A L T E R N A T I E V E N NOG U I T T E T E S T E N 

Zittenblijven 
verkleint kans 
op diploma 
Zittenblijven doet weinig 
goeds. Wie een jaartje 
overdoet, heeft minder kans 
een diploma middelbaar te 
halen. De Gentse onder-
zoekers plelten voor meer 
remediering. 

B R U S S E L I Van hijna4.000 Via-
mingen hebben twee onderzoe-
kers van de UGent, Stijn Baert en 
Bart Cockx, de schoolcarrieres ge-
analyseerd. Zij gingen na wat het 
effect was van zittenblijven in het 
tweede of derde jaar secundair. E n 
zij stelden vast dat er op korte ter-
mijn - het jaar na het overzitten -
al geen gunstig effect was. Op lan-
gere termijn zagen ze dat wie een 
jaar overdeed, 12 tot 13 procent-
punt minder kans had om de mid-
delbare school met een diploma te 
verlaten, dan vergelijkbare leerlin-
gen die niet dubbelden. 
Als verklaringen verwijzen de on-
derzoekers naar wat uit eerder on
derzoek al bleek: de betrokkene 
krijgt een deuk in zijn zelfvertrou-
wen en wordt gescheiden van zijn 
klasgenoten. Dat zou de voordelen 
- leerstof inhalen, rijpheidkweken 
- tenietdoen. 
Het andere traject - van richting 
veranderen na een B-attest - heeft 
volgens Baert en Cockx nog altijd 
negatieve effecten, zij het ietsje 
minder. 
Als we minder zittenblijven wi l -
len, wat doen we dan? 'We kunnen 
natuuriijk niet iedereen zomaar 
laten overgaan', zegt Cockx. 'De sti-
mulans om harder te werken valt 
dan weg. Wij pleiten ervoor om in 
te zetten op alternatieven zoals 
bijlessen of remediering van leer-
lingen met een achterstand. E r zou 
binnen een klas op verschillende 
niveaus gewerkt moeten worden, 
een beetje zoals gebeurt in de lage-
re school. Dat zouden we moeten 

uitproberen en wetenschappelijk 
op zijn effecten toetsen.' 

Goesting verllezen 
Zulke experimenten heeft bijvoor-
beeld het GO! in een vijftiental 
scholen lopen, laat afgevaardigd 
bestuurder Raymonda Verdyck 
weten. 'We laten leerlingen er een 
flexibel traject doorlopen. Ze wor
den pas geevalueerd op het elude 
van een graad, niet op het elude 
van een jaar. Zo krijgen ze de kans 
vakken van een volgend jaar al te 
volgen en zich intussen bij te wer
ken op wat ze nog niet verworven 
hadden. Dat voorkomt dat ze te 
veei moeten herkauwen en hun 
goesting verllezen.' 
Tegelijk gaat in die scholen voor 
elk vak niet een, maar een groep 
van leerkrachten aan de slag in 
een klasgroep. 'Zo'n groep kan 
meer op maat en volgens het tem
po van de leerlingen werken', zegt 
Verdyck. 'Een individuele leer-
kracht kan niet op die mauler dif-
ferentieren.' 
Cijfers over hoe deze methoden 
het doen, heeft Verdyck niet. 
'Maar de eerste reacties zijn posi-
tief.' 
Voor de minister van Onderwijs, 
Hilde Crevits (CD&V), moet zitten
blijven 'de allerlaatste remedie' 
zijn. Sinds dit schooljaar moet een 
klassenraad het al grondiger moti-
veren. Crevits verwacht veei van 
(her)orienteren en remedieren, 
twee doelstellingen van de moder-
nisering van het secundair. (ty) 

*Er zou binnen een 
Was op werschil-
lende niweaus 
gewerkt moeten 
worden, een beetje 
zoals gebeurt in 
de lag ere school' 
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Aanri jder van fietsers was 
onder invloed en had rijverbod 

B R U S S E L I De bestuurder die 
dinsdagmiddag in het Limburg-
se Lommel op een groep van ne-
gen fietsers inreed en vervoigens 
vluchtmisdri j f pleegde, was zijn 
rijbewijs kwijt en reed onder in 
vloed. 
J a n F. (30) uit Genk was op stap 
met de Seat Ibiza van de vader 
van zijn 28-jarige vriendin. Ook 
zij zat bij hem in de wagen. 
De bestuurder was al verschil
lende keren veroordeeld voor de 
politierechtbank en heeft in de 
gevangenis gezeten voor slagen 
en verwondingen. De politie-
rechter had hem ook een 
rijverbod opgelegd. 
De politic kon hem oppakken 
omdat de nummerplaat van de 

Seat op de plaats van de aanrij-
ding was achtergebleven. J a n F. 
werd aangehouden. Z i jn vr ien
din werd vrijgelaten. 
Uit onderzoek van het B I W is 
gebleken dat meer dan de helft 
van de plegers van vluchtmis
drijf jonger is dan 25 jaar en dat 
vier op de tien onder invloed 
zi jn. De meeste plegers zi jn man-
nen. 
Bij het ongeval raakten zeven 
mensen gewond. Drie van hen 
liggen nog in het ziekenhuis, op 
de afdeling intensieve verzor-
ging. De toestand van twee per-
sonen is momenteel stabiel. Een 
persoon bevindt zich nog steeds 
in krit ieke toestand. 
(nv, cn, maw, belga) 

http://www.uhasselt.be/orgaanmuseum

