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“Prof. H. Van Poppel, a Man for all Seasons” 

 

 
 
Call me brother 
 

We recently had a great meeting in Leuven “Tribute to Uro-Oncology” to honor Prof. Hein van 
Poppel. As I stated in my talk during the academic session, Hein, my brother, is a great figure in 
oncologic urology, who has made a tremendous impact not only in Belgium and Europe but in the 
world. When I met Hein in 1991, we immediately realized that we had a lot in common. We 
always put the patients in the center and we shared similar values. Our relationship and 
commonalities can be summarized in 3 points: a) work hard, b) cherish friendship, and c) make a 
difference. I had the opportunity and privilege to work with Hein in EORTC, EAU and ESU. Hein 
has made a difference in many ways; not only touching the lives of so many patients who he has 
treated and their loved ones, but also training and educating many others who will carry the 
torch. I am confident that you will continue to share your knowledge, experience and wisdom for 
many more years to come. 
Thank you Hein for being my brother. 
 

Ziya Kirkali, M.D., National Institutes of Health, Bethesda, USA  



 
 

007 Hein Golden Hands 
 

Beste Hein, 
 

Tijdens je emeritaatsviering werd door prof. dr. Marc Decramer de link gelegd tussen je 
persoonlijkheid en James Bond 007. Door prof. dr. Rik Torfs werden de 5 Geboden van Van 
Poppel toegelicht. Ik heb er meer gevonden die ik hier bundel: 
Internationaal gerenommeerd, begeesterend verteller, tegen de stroom in, leeftijdsgebonden 
gediscrimineerd tot het emeritaat (sic), je kan een aap leren opereren (sic bis), denk nooit dat 
je alles kan (sic ter), één van ’s werelds ‘grootsten’, een urologische vader, een Heintje, 
‘subtiele’ manier om een boodschap over te brengen, heel systematisch en efficiënt, steeds 
ontspannen, af en toe een schuine mop, een urologische pionier, veel zelfdiscipline, scherpe 
humor, straalt rust uit voornamelijk in het operatiekwartier, een referentie voor de huidige 
generatie urologen en voor de komende generatie, mijn tweede vader, mijn leermeester, 
opereren op zijn ‘Van Poppels’: clean, super gestandaardiseerd en vooral zeer reproduceerbaar, 
strakke ochtendkransen, geoliede raadpleging, indrukwekkende chirurgie, artistiek vaardige 
open hand, uiterst vakkundige loodgieter, fantastische diplomaat, handige brandweerman, 
getalenteerde chansonnier, goede maat, gepassioneerde dominee, liefdevolle vader, de kleine 
grijze, pater familias, klinisch wonder, een orakel op zijn best, master in vertier, één van de 
grondleggers van de moderne urologische chirurgie, ‘de hulplijn’ Van Poppel, pretentieloos, een 
echte krak met scalpel en pincet, een beschikbaar aanspreekpunt, een echte klasbak, een 
geërgerde maar tegelijk licht geamuseerde blik, gedrevenheid, abiliteit als chirurg, kennis en 
doortastendheid, zette ons land op de urologische wereldkaart, een zowel excellent als 
koelbloedig chirurg, een warme persoonlijkheid, een gentleman-chirurg, een baas uit de 
duizend, steeds een luisterend oor, altijd opgewekt en vrolijk, een vader van de dienst urologie, 
altijd paraat, oog voor detail op alle gebied, een echte manager, een goed huisvader, een 
joviaal man, een ‘mens’ tussen je medewerkers, handige harry, altijd in voor een grapje, een 
fijne mens, een professionele en bekwame arts, een fantastische man, een luisterend oor, een 
vriendelijke, attentvolle, charmante, joviale prof, gouden handen, warm, sociaal, gedreven, 
vriendelijk en goedlachs, door iedereen graag gezien … en daarbij wil ik er nog aan toevoegen: 
einde carrière: “Never Say Never Again”. 
 

Het ga je goed, Hein! “From Antwerp with Love”. 
 

Dr. Luc Dewilde, Directeur OCA vzw 

 

   



 
 

Emeritus Professor Dr. Hein Van Poppel 
 

Onze eigenste voorzitter van het wetenschappelijk comité Wij Ook heeft recht deze 
indrukwekkende titel te dragen sinds 1 oktober 2015 onder het gezag van de Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL). 
 

Doctor in de geneeskunde, nu arts, en professor zijn termen die we verstaan maar emeritus? 
Komt van het Latijn, merere, verdienen. Het betekent niet alleen dat men zijn titel verdiend 
heeft en met eer mag dragen. Het verschil met gewone stervelingen die op pensioen gaan, is dat 
men ook op de jobrol blijft staan en men dus een veteraan wordt met activiteit. Meestal 
onbezoldigd maar daarom is het ook emeritus. 
 

Geen verwondering dus dat professor Henk Van daele, ook al een emeritus, me vroeg geen 
hagiografie te schrijven (de levensbeschrijving van een heilige) maar dat een warme hulde wordt 
gebracht aan het uitzonderlijk wetenschappelijk oeuvre van een mens van vlees en bloed, en 
een uroloog die open stond voor de patiënten. 
 

    
 
Ik ken Hein nu langer dan 40 jaar en heb deze congeniale, schalkse en Bourgondische collega 
echt niet als een heilige kunnen inschatten. Maar dat hij zijn talent als chirurg verdiend heeft 
door hard werken, een beetje intelligentie (iets meer dan ikzelf), sociale toewijding en bovenal 
empathie voor de patiënten kan zijn curriculum getuigen. 
 

Hard werken betekent na zijn benoeming tot chirurg in algemene chirurgie, in 1980, nog drie 
jaar extra urologie tot 1983, gevolgd door een reeks studiereizen en postgraduate training in 
Londen, Barcelona, Kopenhagen, Mainz en Rotterdam. Dit leverde een doctoraat, Ph.D, in de 
medische wetenschappen in 1988. 
 

Dat hij wat intelligentie had bleek uit zijn fellowship in de European Board of Urology in 1992 en 
een voltijds professoraat in 1993. Met deze bagage was hij visiting professor in Duitsland, 
Nederland, Zweden, Engeland, Roemenië tot en met Indonesië. In deze periode vond hij zijn 
roeping tot uro-oncologische chirurgie uitgerekend in de voornaamste kankers: nier, blaas en 
prostaat. 
 

Hij begaf zich zowel op het terrein van de uitgebreide chirurgie met de radicale prostatectomie 
en klieruitruiming als de conservatieve chirurgie met een programma over de gedeeltelijke 
nefrectomie bij niertumoren. Met zijn palmares van meer dan 2.500 radicale prostatectomieën 
in zijn loopbaan staat hij bij de bekende prostaatheelmeesters in Europa. 
 

Het baart dan ook geen verbazing dat hij met deze expertise en zijn sociale toewijding aan 
professionele samenwerking vanzelf terecht kwam in Europese klinische opzoekingen in een 
multidisciplinair kader. Dit bracht hem als actieve leider in de Europese Organisatie voor 
Onderzoek en Behandeling van Kanker (EORTC 1997-2008). De samenwerking tussen chirurgie en 
radiotherapie brachten in verschillende klinische studies een leidraad in de behandeling van 



 
 

prostaatkanker die nog steeds gevolgd wordt. Hij was de bezieler van ontelbare symposia en 
stimulator voor multidisciplinaire en multiprofessionele samenwerking op nationaal (Belgische 
Vereniging voor Urologie) als globaal (International Consultation of Urological Diseases) met 
superspecialisatie en translationele onderzoeken (van labo tot bed). 
 

Ook als hoofd van de dient urologie in de KUL sinds 2002 volgde hij consequent deze politiek van 
expertise in alle domeinen van de urologie met uiteindelijke teamwerking, ook met andere 
specialiteiten, ten bate van patiënt. 
 

Als begenadigd spreker en opvoeder viel de functie van directeur van de Europese School voor 
Urologie (ESU) hem ten deel. Een functie die hij voorbeeldig invulde en de opleiding tot uroloog 
in Europa een complementaire zekerheid gaf tot bekwaamheid in goede, klinische zorgen in het 
kader van de Europese Associatie voor Urologie (EAU, 15.000 leden). Na acht jaar heeft hij deze 
functie overgedragen en werd hij uiteindelijk lid van het executief comité EAU verantwoordelijk 
voor opleiding (2012) waar we hem nog vele jaren actief hopen te zien. 
 

Ja, die functie brengt dit mee. Hij is reviewer in 27 professionele tijdschriften, erelid van een 
tiental urologische verenigingen, kreeg drie internationale prijzen (de laatste Francesco Diaz 
medaille in 2015), hielp 25 dokters te promoveren in de wetenschappen, publiceerde 565 
artikelen en enkele boeken, en heeft 89 assistenten urologie onder zijn vleugels gehad. 
 

Last but not least zijn wij patiënten dankbaar voor de empathie en steun die we steeds mochten 
genieten in het verzorgen en bezorgen van informatie/educatie voor onze “health literacy” en 
medewerking inzake onze betrachtingen naar patient advocacy. Joviaal en direct in omgang, 
steunde hij volledig de evolutie van een partnership in de klassieke dokter – patiënt verhouding.  
 

Hij was dan ook medestichter en voorzitter van het wetenschappelijk comité Wij Ook vzw, maar 
ook van Europa Uomo vzw (de Europese prostaatcoalitie voor 23 landen). Op 16 september 2015 
was hij nog verantwoordelijk voor de wetenschappelijke voordrachten in de “Europese 
Prostaatbezinningsdag” (EPAD 2015) in het Europees Parlement waar acht professionele, 
Europese groepen vertegenwoordigd waren. 
 

Voor zijn professioneel emiraat werd hij op zaterdag, 21 november 2015, gevierd in de KUL met 
een hoogstaand internationaal congres (dat ons petje ver te boven gaat) gevolgd door een 
academische zitting geleid door Prof. Rik Torfs, rector KUL. Maar hij heeft zich ook vrijgemaakt 
voor een echte, onvervalste Café Santé in het OCA te Antwerpen op 9 december 2015 waar hij 
zelf zal spreken over “Wat is en wat gaat er mis met de prostaat?”.  

 

Nu zult u zich afvragen waar is de mens achter deze “grand seigneur”. 
Een seut eerste klas? Verre van. Hij is indachtig dat een topchirurg veel 
psychische ondersteuning nodig heeft om burn-out te voorkomen en 
hiervoor zorgen echtgenote en dochters. Dan moet een chirurg in goede 
conditie zijn en hiervoor zorgt een portie golf en mate in de rest van onze 
levensstijl. 
 

Hij is dan ook een typisch Vlaams product. Hij ziet er goed uit voor een 
emeritus en kan zonder enige moeite de norm van 75 jaar halen om in 
Europa een rol van betekenis te spelen. Een norm van blijvend 
dienstbetoon aan de urologie en aan de patiënt. Robuust en vol 
zelfvertrouwen zal hij zijn taak als collega-educator blijven waarmaken 
en “mindfulness” is niet aan hem besteed.  
 

Wij, patiënten, blijven bescheiden. We wensen hem, nu met meer tijd, 
goede ervaring als grootvader en regelmatig mentor, bezieler en steun 
van de patiëntenaspiraties. 
 

Hein, je naam is klein maar je daden zijn groot! 
 

Prof. Louis Denis, Directeur Wij Ook België vzw 


