
 

the story of LIFE
35 jaar Life fertiliteitsexpertise

 UITNODIGING ZATERDAG 7 DECEMBER



BESTE COLLEGA,

Omwille van de ethische vragen en normen na de geboorte van de eerste Belgische 
proefbuisbaby in juni 1983 was het duidelijk voor dr. Stephan Gordts dat het tijd werd 
om de universitaire ziekenhuizen te verlaten.

Dankzij de wetenschappelijke bagage opgedaan in een toen internationaal erkende 
dienst voor fertiliteit onder leiding van prof. em. Ivo Brosens werd er begonnen aan 
de uitbouw van het  vruchtbaarheidscentrum L.I.F.E. waarbij zowel de expertise van 
geassiteerde procratie aanwezig was als die van microchirugie voor ingrepen op ovaria 
en eileiders. De initiële locatie in een appartement op de hoek van het Ladeuzeplein 
en de Leopoldstraat was al vlug te klein om een goede opvang van de patiënten te 
waarborgen en in 1988 werd er verhuisd naar de Tiensevest 168 waar we gedurende 30 
jaar hebben gewerkt. Onder impuls van de Belgische wetgeving en het tot stand komen 
van de terugbetaling van behandeingen met IVF, werd een erkenning als B-centrum 
bekomen en werd de dienst ondergebracht in het H.Hart Ziekenhuis te Leuven.

Dit jaar behaalden we als eerste centrum in België het ESHRE certificaat voor “centre of 
excellence”. De nieuwe equipe, nu onder leiding van dr. Sylvie Gordts, zorgde ervoor dat 
de resultaten in het IVF labo tot de beste 3 in België behoren (Belrap). 

Gedreven door innovatie, kwaliteit en durf groeide het centrum in 35 jaar uit tot een 
erkend fertiliteitscentrum met nationale en internationale faam. Mede door de inzet 
van dr. Rudi Campo spelen we ondertussen een belangrijke rol in educatie en training 
van endoscopische ingrepen en hebben we wereldexpertise in het domein operatieve 
hysteroscopie. 

Binnen L.I.F.E blijven we verder dromen over het behalen van nog betere 
resultaten en over de uitbouw van het nieuwe Life Expert Centrum, waarbij er 
niet alleen aandacht wordt besteed aan “starting life” maar tevens aan “lifelong 
care”: hóe oud worden op een zo gezond mogelijke manier.

35 jaar, een moment om te reflecteren over wat was, waar we nu staan en een blik te 
werpen op wat komen zal. Wij willen jullie uitnodigen om dit samen met ons te beleven. 

Stephan Gordts, Rudi Campo, Patrick Puttemans, Marion Valkenburg, Isabelle Segaert 
en Sylvie Gordts.



OP DE AGENDA

09u30  Ontvangst
10u00  Welkomstwoord door dir. Katrien Van Gerven en dr. Isabelle Segaert
10u15  Past - present - future door dr. Stephan Gordts en dr. Rudi Campo
11u00  Transvaginale laparoscopie, diagnose en behandelingen  

door dr. Sylvie Gordts
11u20  Emotionele aspecten van fertiliteit door Jan Norré en  

Shanti Van Genechten
11u45  Theatervoorstelling “Kinderwens” van Frans Ceusters  

door Dorothy Wuyts
12u30  Receptie en lunch

AANSLUITEND: 
-  mogelijkheid tot een rondleiding op de dienst

PRAKTISCHE INFO

• LOCATIE:  
Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Naamsestraat 105,  
3000 Leuven. Zaal Vesalius van gebouw Z, gelijkvloers.

• TIJDSTIP: zaterdag 7 december, van 10u00 tot 14u00.  
Ontvangst start omstreeks 9u30.

• ACCREDITATIEPUNTEN: aangevraagd
• TOEGANG: gratis voor huisartsen.
• INSCHRIJVEN:  

Gelieve in te schrijven vóór 1 december via  
www.hhleuven.be/symposium-URG 
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt.  

• MEER INFO: via info@hhleuven.be 



 
Leonardo Da Vinci (1452-1519): 

‘Dromen worden werkelijkheden voor hen 

die sterk genoeg zijn om erin te geloven’


