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“ Het 
belooft een 
opwindende 
toekomst 
te worden”

uur geluk. Eén van de belang-
rijkste bekroningen van mijn 
leven.” Alim Louis Benabid 

schuwt de grote woorden niet als het gaat 
over zijn vijfde eredoctoraat. “De erken-
ning komt dan ook van de mensen die het 
meest geschikt zijn om een oordeel te vellen: 
mijn peers, in dit geval collega’s zoals Bart 
Nuttin, met wie ik al dertig jaar samenwerk”, 
zegt hij aan de telefoon vanuit Grenoble. 
“Tegelijk zal ik geïntimideerd zijn. Als men-
sen me lof toezwaaien en plein public heeft 
mijn timide kant het daar een beetje moei-
lijk mee. Trouwens: je hebt in principe geen 
nood aan applaus of glorie als iemand je 
komt zeggen: Bedankt, dokter, uw operatie 
heeft mijn leven gered.” 

Benabid ontvangt heel geregeld post-
kaarten van dankbare ex-patiënten. “Zo 
krijg ik met kerst altijd een lange brief van 

een vrouw die twaalf jaar geleden compleet 
geblokkeerd was door obsessieve gedach-
ten. Zonder de hulp van haar man kon ze 
niet de minste beslissing nemen. Sinds mijn 
operatie gaat het weer goed met haar en 
schrijft ze me uitvoerig over de reizen die ze 
maakt. Dat ontroert me enorm.”

“Ik zeg altijd tegen geneeskundestudenten 
dat ons beroep één van de mooiste ter we-
reld is. Soms maak je menselijk lijden mee, 
maar veel vaker kun je levens verbeteren.” 
Hij zag het al bij zijn vader, een huisarts van 
Algerijnse afkomst. “Ik was gemotiveerd om 
hetzelfde te doen, maar ook de exacte weten-
schappen trokken me sterk aan. Mijn moe-
der raadde me aan om daarvoor te gaan. Als 
vrouw van een arts hoopte ze dat ik een min-
der veeleisend vak zou kiezen. Mijn vader 
vond dat ik best in staat was om geneeskun-
de én fysica te studeren.”
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Al meer dan 150.000 parkinsonpatiënten kregen een beter leven 
dankzij de Franse neurochirurg Alim Louis Benabid, die zich ont-
popte tot de paus van de diepe hersenstimulatie. Vandaag is hij 
met pensioen, maar hij sleutelt nog dagelijks aan neuroprotheses 
waarmee verlamde patiënten weer kunnen stappen. 

TEKST: Katrien Steyaert | Cartoon: Joris Snaet

in

Professor Gino Schallenbergh
Docent aan de Faculteit 
Letteren
(24/08/1965 – 14/12/2017)

Professor Marcel Quaghebeur
Emeritus gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Wetenschappen
(08/05/1926 – 04/01/2018)

Professor Marcel Norré
Ere-hoogleraar aan de Faculteit 
Geneeskunde
(03/05/1930 – 09/01/2018)

Guillaume Fripon
Gepensioneerd medewerker 
administratieve diensten
(09/06/1922 – 10/01/2018)

De universitaire gemeenschap neemt afscheid van:

Memoriam

Net als de gewone 2WD-fietsen worden de 
e-bikes hersteld en onderhouden op kosten 
van de universiteit, die daarvoor de vzw 
VELO inschakelt. De gebruikers betalen 
een kleine maandelijkse bijdrage en kunnen 
zes jaar lang van hun fiets genieten. Daar-
na kunnen ze de fiets overkopen tegen de 
restwaarde (300 euro) of een nieuw exem-
plaar aanvragen.

Geïnteresseerde personeelsleden kon-
den de fiets vooraf uittesten op een speciaal 
daarvoor uitgetekend testparcours in He-
verlee. “Met een e-bike rijden is toch niet 
helemaal hetzelfde als met een gewone fiets. 
Daarom wilden we de mensen de kans ge-
ven om de fiets vooraf te testen, bijvoor-

beeld op een helling of in scherpe bochten”, 
aldus 2WD-coördinator Johan Perdieus. De 
personeelsleden kunnen bij hun fiets ook 
een fietshelm en fietstassen krijgen.

Vicerector duurzaamheidsbeleid Gerard 
Govers kijkt ernaar uit om de e-bikes in de 
stad te zien rondrijden: “De universiteit 
moedigt haar personeelsleden aan om voor 
woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 
zoveel mogelijk het openbaar vervoer of de 
fiets te gebruiken. De gewone 2WD-fietsen 
waren al een tijdje populair – er zijn inmid-
dels 3.800 exemplaren in gebruik – en deze 
nieuwe elektrische generatie is een mooie 
aanvulling daarop.”

De eerste 250 e-bikes vonden al een ei-
genaar. Intussen staan er al meer dan 
50 mensen op de wachtlijst en is het vol-
gende lot in productie. Ook de Techni-
sche Diensten van de universiteit zetten 
steeds meer in op autoloze verplaatsingen. 
De medewerkers hebben dertig e-bikes 
ter beschikking, en daarnaast drie gro-
te en acht kleine cargofietsen. De post- en 
pakjesbedeling in Leuven en Heverlee ge-
beurt met elektrische cargofietsen.   (td)

Eerste elektrische 
KU Leuven-fietsen 
in gebruik
Sinds enkele jaren kunnen personeelsle-
den van de universiteit een zogenaamde 
2WD-fiets aanvragen, bedoeld voor het 
woon-werkverkeer. Nu is dat aanbod 
uitgebreid met elektrische fietsen. De 
eerste 250 exemplaren zijn intussen al-
lemaal gereserveerd en nog eens 50 men-
sen staan op de wachtlijst.
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Personeelsleden 
Kristof De Witte 

en Marjolijn 
Drieskens namen 
de eerste e-bikes 

in gebruik. Tussen 
hen in vicerector 

Gerard Govers.
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Wie is 
Alim 
Louis 
Benabid?
°1942 in Grenoble, Frankrijk

_ Studeerde geneeskunde 
aan Université Joseph 
Fournier (nu deel van 
Université Grenoble Alpes)

_ 1972 - 2007: wordt 
neurochirurg aan dezelfde 
universiteit

_ 1983 – 2007: professor 
biofysica

_ 1989 – 2007: diensthoofd 
neurochirurgie in Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Grenoble

_ Sinds 2009: directeur van 
een onderzoekscentrum bij 
Clinatec

_ Heeft twaalf octrooien 
en meer dan 520 weten-
schappelijke artikels op 
zijn naam

_ Sinds 2002: Ridder in de 
Légion d’Honneur

_ 2014: wint de Lasker 
Award, vaak beschouwd 
als de antichambre van 
de Nobelprijs

_ 2015: krijgt de 
Breakthrough Prize in 
Life Sciences

_ Is getrouwd, 
heeft een 
zoon en een 
dochter, en 
drie klein-
kinderen

Stoutmoedig
Dankzij zijn dubbele diploma bleef 
Benabid veel collega’s voor. “De her-
senactiviteit registreren, de werking 
van neuronale circuits bestuderen, 
technieken op punt stellen – het is ge-
makkelijker als je zelf fysicus bent. En 
dat ik de klinische praktijk met basis-
onderzoek combineerde, gaf me extra 
speelruimte.”

Het is hoogstwaarschijnlijk ook de 
fysicus in hem die hem in 1987 de fi-
nale duw gaf richting zijn wereldbe-
roemde ontdekking. “Ik besteedde, 
wellicht meer dan andere neurochi-
rurgen, aandacht aan de frequenties 
van de elektrische stimulatie. We ge-
bruikten die toen om te bepalen op 
welke plaats in de hersenen we bij uit-
behandelde parkinsonpatiënten een 
kleine brandwonde konden aanbren-
gen, die als effect had dat het beven 
verminderde. Soms werden er echter 
ook gezonde functies geraakt en trad 
er bijvoorbeeld een verlamming van 
de arm op. Die dag in 1987 dacht ik: 
Wat als ik de elektrische frequentie nu 
eens verhoogde?”

Het bleek de gouden ingeving. “Het 
beven verdween volledig, maar zodra 
ik de stimulatie stopte, herbegon het. 
Je kon dus ook eventueel slechte ef-
fecten ongedaan maken. Het is alsof 
je de chirurg een mes geeft waarmee 
hij kan snijden, maar waarbij het gat 
zich ook weer sluit zodra hij dat mes 
terugtrekt. Een godsgeschenk.”

We moeten het ons voorstellen als 
een pacemaker van de hersenen. De 
neurochirurg plant elektroden in de 
hersenen in en verbindt die met een 
onderhuids ingeplante pacemaker. 
De elektrische stroom beïnvloedt de 
zenuwcellen en zorgt ervoor dat de 
patiënt minder beeft. Dat Benabids 
methode vandaag ook ernstiger 
parkinsonsymptomen doet verdwij-
nen, zoals niet meer kunnen stap-

pen, is te danken aan zijn tweede 
grote ingeving: diepe hersenstimu-
latie toepassen in de nucleus subtha-
lamicus, een dieper verzonken, ge-
voeliger hersendeel. Dat was toen, in 
1993, een no-go-zone voor chirurgen 
vanwege het risico op potentieel fa-

tale bloedingen en op ernstige bewe-
gingsstoornissen. De medische we-
reld vond Benabid te stoutmoedig. 
“Maar ik nam een berekend risico. 
De Amerikaanse neuroloog Mahlon 
DeLong, met wie ik in 2014 de 
Lasker prijs deelde, had aangetoond 
dat een klein letsel aanbrengen in 
de nucleus subthalamicus fantastische 
resultaten opleverde bij apen. Boven-
dien had ik ondertussen de methode 
op punt gesteld door stimulatie met 

hoge frequentie te proberen, nadat 
we hadden vastgesteld dat het veilig 
was om die aanpak toe te passen in 
de thalamus voor het behandelen van 
het beven.”

“Let op, bij elke operatie was ik een 
beetje bang. Er zou zich toch maar 
eens een complicatie moeten voor-
doen. Ik werkte dan ook traag, ge-
makkelijk twaalf uur per patiënt. On-
langs hoorde ik een groep collega’s 
pochen over hoe ze drie patiënten per 
ochtend kunnen behandelen. Maar 
wat levert dat op? Meer geld voor hen, 
meer tijd om te gaan golfen. Een arts 
mag nooit zo’n marketing-houding 
hebben, vind ik. De patiënt en zijn 
welzijn – dat telt.”

 
Schilder
Al meer dan 150.000 parkinsonlijders 
hadden baat bij Benabids techniek. 
Plots kunnen ze weer stappen, recht-
staan, en weer wat van het leven ge-
nieten. Ook voor gedragsstoornissen, 
depressie, epilepsie en hersenkanker 
blijkt diepe hersenstimulatie heil-
zaam. Het is niet alleen op Benabids 
conto te schrijven, maar velen zien de 
minzame neurochirurg toch als de 
drijvende kracht, onvermoeibaar in 
het aansporen van jonge collega’s. “Ik 
zei altijd, in de geest van Mark Twain: 
niets is onmogelijk.  Als we in het lab 
niet zeker wisten dat iets onmogelijk 
was, dan gingen we ervoor.”

Zeldzame ontspanning vindt hij als 
hij novellen schrijft of schildert – “ik 
ben een absolute amateur”, lacht hij, 
“het is gewoon een fijne manier om 
me uit te drukken” – of als hij thuis is. 
“Na 52 jaar houden mijn vrouw – ook 
een wetenschapper trouwens – en ik 
nog altijd evenveel van elkaar. Alleen 
aan mijn twee kinderen kon ik niet 
genoeg tijd besteden. Dat dat nu wel 
lukt met mijn kleinkinderen doet me 
veel plezier.”

Bovenmenselijk?
Het leeuwendeel van zijn tijd gaat 
echter nog altijd naar zijn werk. Hij 
leidt in Grenoble het door hem opge-
richte onderzoeksinstituut Clinatec 
dat neurochirurgie aan nanotech-
nologie koppelt. “Acht maanden ge-
leden gaven we een jongeman wiens 
vier ledematen verlamd zijn een her-
senimplantaat dat registreert welke 
bewegingen hij wil maken en die 
informatie doorgeeft aan een gemo-
toriseerd exoskelet.”

“Het is nog niet evident om hem 
zijn  evenwicht te laten bewaren, 
maar hij boekt elke dag vooruitgang 
met zijn neuroprotheses. Binnen 
twee jaar zal hij hopelijk bijna volle-
dig autonoom kunnen bewegen, als 
we dat evenwichtsprobleem opgelost 
hebben. Nog eens tien jaar later zal 
je overal zulke mensen zien. Daarom 
moeten we nu al onze infrastructuur 
aanpassen en politici betrekken. Ik 
vind het interessant om impact te 
hebben op de maatschappij.”

Heel even zucht hij. “Sommigen 
zijn bang dat wij bovenmenselijke 
wezens creëren, maar we helpen ge-
woon wie ziek of beschadigd is. Zijn 
we dat niet allemaal? Ik ben geope-
reerd aan cataract, heb een heuppro-
these en twee stents. We moeten 
natuurlijk verantwoordelijk om-
gaan met de razendsnel evolue-
rende technologie, maar ze zal 
volgens mij vooral een fenome-
nale kracht zijn. Het belooft een 
zeer opwindende toe-
komst te worden en ik 
voel me gemotiveer-
der dan ooit om eraan 
mee te werken.” 

Promotoren van het 
eredoctoraat zijn de 
professoren Bart Nuttin en 
Johannes van Loon.

Alim Louis Benabid: 

Sommigen 
zijn bang dat 
wij boven
menselijke 
wezens creëren, 
maar we helpen 
gewoon wie ziek 
of beschadigd 
is. Zijn we dat 
niet allemaal? Ik 
ben geopereerd 
aan cataract, 
heb een 
heupprothese 
en twee stents.
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