Beste gasten,
Ik kon beginnen met “geachte medewerkers en beste studenten” doch dit is in de huidige situatie, na
twee weken van doordringende en nooit geziene maatregelen in onze faculteit én het ganse land,
m.i. minder aangewezen. Dus vergeef me deze lapsus op deze vrijdagavond na het beluisteren van de
mededelingen van onze overheid over de verlenging van de maatregelen tegen deze onzichtbare
vijand in een regelrechte guerrilla oorlog.
Om te beginnen, we doen het ondanks alles toch fantastisch goed in deze hectische tijden.
De media worden tot vervelens toe overspoeld met tal van berichten maar wat blijft hangen zijn de
meningen van de experten. Steven Van Gucht, dierenarts en alumnus van onze faculteit is de
‘leading’ woordvoerder van het veiligheidscomité van onze federale regering. Hans Nauwynck, onze
pittige viroloog van dienst, spreekt uitermate gedreven én in het West Vlaams onze bevolking toe op
Radio Eén. Hij probeert de absurde polemiek omtrent de besmetting van huisdieren met Corona te
counteren en de mensen gerust te stellen. Zijn laatste zin in het interview zal nog lang blijven
nazinderen: “Onze kat zou beter bang zijn van de mensen dan omgekeerd”. Jeroen Dewulf, onze
epidemioloog van dienst die tevens AMCRA op zijn geweten heeft, komt vervolgens op het 7 uur
journaal van VRT om dit te ondersteunen, niet met een kat doch met zijn trouwe Jack Russel. Ging
het in het nieuws niet over een andere diersoort?
Voorlopige conclusies over deze media optredens (tot het tegendeel bewezen is):
1. Zelfs een prof kan blijkbaar weg komen voor het breder publiek met een essentieel gebrek
aan fundamentele rassenleer.
2. Een ad rem IPV bijscholing is dus aangewezen om dit alles recht te zetten. Examen nadien
natuurlijk verplicht !
Nevertheless, chapeau voor onze collega’s om zomaar je nek uit te steken want de berichten zijn
soms uitermate verwarrend en negatieve kritiek komt zeer vaak en vlug naar boven.
We hebben een crisisteam die dag en nacht paraat staat om de opduikende problemen ASAP te
behandelen. Hiervoor hebben we het actueel.di@ugent.be mailadres gestart om alle mogelijke
vragen te centraliseren. Bijkomend is er een dagelijkse SKYPE meeting met een 30-tal medewerkers
van de faculteit om alles te overlopen en te stroomlijnen. Dus “lang leve SKYPE” (for business of
course). En weerom dikke merci aan ons crisisteam voor hun permanente beschikbaarheid via mail,
SMS, WhatsApp of mobieltjes.
Onze klinieken draaien op dit moment enkel op spoed, dit dankzij de medewerking van tal van
personeelsleden die zich inzetten om ondanks alles toch naar de faculteit te komen. Zij doen allen
onverminderd en professioneel verder met hun taken, zij het de dagelijkse verzorging en
behandeling van de patiënten, het steriliseren van operatiemateriaal en mondmaskers of het
uitvoeren van noodzakelijke operaties. Ook onze studenten, die heel enthousiast meehelpen en zelfs
in de faculteit overnachten, blijven hun beste beentje voorzetten. Dubbele shifts draaien is geen
uitzondering en iedereen helpt waar men kan. Ik besef ten volle dat dit alles niet zonder gevaar is
want een infectie met het ondertussen welgekende virus ligt altijd en overal op de loer doch we
nemen alle mogelijke voorzorgen.
Het al dan niet dragen van mondmaskers is heden een punt van discussie. In de klinieken en labo’s
hebben we besloten om dit toch te doen. We hebben wel geen overvloed aan wegwerpmondmaskers, dus recycleren zoveel als mogelijk en/of gebruiken de zelfgemaakte maskers die tal
van medewerkers gemaakt hebben (waarvoor nogmaals dank). Het bewaren van het virus in een
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mondmasker kan mogelijks een probleem vormen door het dragen van éénzelfde masker gedurende
langere tijd . Onze viroloog Hans gaf (zoals indertijd “de Raad van Tante Kaat” voor huishoudelijke
tips) ons het volgende advies:
“Mondmaskers zeker niet in de diepvriezer leggen (je zal het virus bewaren). Papier is al sowieso een
slechte ondergrond voor het virus. Het droogt direct op papier uit en kan slechts enkele uren
infectieus blijven. Verhitten is het best. Virussen zijn zeer gevoelig aan hoge temperaturen. Strijkijzer
is goed (zonder stoom!). Het leggen in een droogstoof en op 60°C zetten voor 20 minuten is zeer
effectief voor het afdoden van alle virussen…”
Als faculteit proberen we ook de nodige ondersteuning te bieden voor onze collega’s van de humane
sector. Zij hebben een schrijnend tekort aan tal van materiaal. Onze minder gebruikte ventilatoren
werden door de knapen van de anesthesie doorgeven aan humane hospitalen om zo toch
levensreddend materiaal voorradig te hebben voor de ‘worst case scenario”. Onze vervallen
operatieschorten van het Skillslab die nog in een aparte verpakking zitten, worden met uitermate
grote dank aanvaard door huisartsen in Vlaanderen en zelfs Wallonië, thuisverplegers, ambulanciers
van het Rode Kruis (waaronder Pieter Cornillie, dikke chapeau) en rusthuizen die getroffen zijn door
het Corona-virus. Deze humane zorgverleners staan in de voorste linie en hebben amper
beschermende kledij. By the way, door het sleuren van tientallen dozen zit ik momenteel met een
“froozen shoulder” … pijnlijk, vooral ‘s nachts doch dit zal wel genezen.
Onze studentenvereniging heeft spontaan hun klassieke overalls, die verkocht worden aan studenten
om in de patho te werken, geschonken aan de faculteit. En tal van medewerkers werken hun vingers
krom om zelfgemaakte mondmaskers te maken, zelfs met motiefjes: die zullen in de volgende jaren
een gewild item worden. Dus “collect and go” !
Tevens worden technieken, apparatuur en zelfs personeel na een oproep van de UGent en de
overheid aangeboden én effectief ingezet tegen de strijd van het virus, en dit voor bijkomende
analyses van besmettingen bij de mens, nieuwe technieken en als “Dieu le veut et peut” zelf
therapieën voor deze virale sluipmoordenaar.
En bref voor al deze spontane initiatieven: medewerkers op alle niveau én studenten, thx en
chapeau …
Onze lessen worden digitaal gegeven met alle voor- en nadelen. Tal van collega-lesgevers maken
casussen en aanverwante om de klinische eindtermen te kunnen garanderen. Tal van studenten
nemen hier enthousiast aan deel. Een Facebookbericht van een studente leert ons dat de studenten
hier enorm dankbaar voor zijn. Dit spontaan bericht steekt een hart onder de riem van allen die
blijven verder werken om in deze moeilijke omstandigheden toch goed onderwijs vanop afstand te
verstrekken. Onze Nederlandse studenten zitten helaas geblokkeerd door het hermetisch sluiten van
de grenzen. Ik ben ervan overtuigd dat ze onze faculteit (en de feestjes van het VDK 😉) missen, doch
de maatregelen van de overheid laten geen uitzonderingen toe. ”All the best in Holland” en laat de
Vlaamse mentaliteit daar maar eens volmondig gelden.
De compensaties voor het niet kunnen afwerken of zelfs niet kunnen beginnen van stages, klinieken,
practica, Skillslab, ... zijn een grote uitdaging. We zijn zo soepel als mogelijk (zoals Houdini, de alom
gekende slangenmens) waarbij we proberen om zoveel als mogelijk aanvaardbare en menselijke
oplossingen naar voor te schuiven. De examens, … we zien wel. Momenteel is het nog onduidelijk
hoe en wanneer ze kunnen plaatsvinden. “Yes, we can” naar de lijfspreuk van een zekere Obama,
ergens in Amerika, blijft hier dan ook nazinderen.
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Heden werden de maatregelen verlengd waarbij een oproep voor burgerlijke
verantwoordelijkheidszin van ons allen opgeroepen werd. Ik ben ervan overtuigd dat we dit met ons
allen kunnen waarmaken.
Om af te sluiten, dikke merci aan allen die zich blijven inzetten. We staan ervoor en moeten erdoor.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we in deze moeilijke situatie alle hindernissen kunnen nemen én
“samen uit, samen thuis”.
Draag zorg voor jezelf en jouw dierbaren. Geniet van het lentezonneke en laad je batterijen op in dit
weekend.

As ever, and proud to be part of the faculty of Vet. Med.
Frank, uw decaan vanuit “the War Office of Veterinary Medicine UGent” (zijnde de keuken van huize
Gasthuys, ergens ten Noorden van Merelbeke).

PS:
1.
2.
3.
4.

GPS coördinaten the “WOUVU” te verkrijgen op aanvraag
Indien ik iets of iemand vergeet: “please forgive me, it has been two hectic weeks”
Morgen is het zomeruur dus één uur minder slapen (ook dat nog !!!)
En voor wie beren zoekt voor de klein mannen, waaronder onze kleinzoon Jules … zie onder
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