onvergetelijk

UZA-medewerkers
over een patiënt of
moment om nooit
te vergeten.

Meegezogen

pgetild’

Prof. dr. Marie-José Tassignon ontwikkelde
een baanbrekende techniek om cataract,

waarbij de lens in het oog troebel wordt, te

behandelen. Ze vergeet nooit het kleine meisje
dat als eerste de nieuwe lens kreeg ingeplant.

De mooiste
beloning
‘Ik had jaren gewerkt aan het ontwerp

van een nieuwe lens, en dan komt de

dag dat je klaar bent om ze voor het

kerk. Peter is mij de volgende dag de
teksten komen brengen. Daar heb ik
veel aan gehad.’
Na de viering was er zoals altijd gelegenheid om na te praten bij een hapje
en een drankje. ‘Ook dat verliep allemaal heel spontaan. Je merkte dat de

eerst bij een patiënt in te planten. Net
in die periode kwam er een meisje op

consultatie: nog maar 4 jaar en al cataract. Door haar leeftijd was zij de ide-

ale kandidaat. De nieuwe techniek kon
haar immers voor de rest van haar leven

genezen. Voor mij was het de laatste
stap in een heel lang proces, maar tege-

De oecumenische
viering op zondag staat
open voor iedereen

lijk een heel spannend moment. Het is

immers dubbel: na vele jaren hard werk
kun je eindelijk bewijzen dat de techniek
die je bedacht hebt, echt werkt en echt

beter is, maar het blijft natuurlijk wel
een klein kind …

Uiteindelijk heeft mijn lens haar echt

mensen zich echt op hun gemak voelden.’ Frieda, intussen weer thuis, neemt
zich voor nog naar de vieringen in het
UZA te gaan, samen met haar man. ‘Aan
iedereen die het horen wil, vertel ik hoe
bijzonder de sfeer wel was.’
De oecumenische viering in het UZA
vindt elke zondag om 10.30 uur plaats
in de foyer van het auditorium (route
12). Patiënten die bedlegerig zijn of
niet kunnen stappen, worden op vraag
opgehaald door vrijwilligers.

een nieuwe start in het leven kunnen
geven. Dat wist ik op de eerste consulta-

tie na de operatie, toen ze binnenkwam
met een tekening voor mij. Die heb ik
nog altijd en ik zal ze ook altijd bewa-

ren. Het was de mooist denkbare belo-

ning. De tekening was een bewijs dat ze

de operatie goed had doorstaan, maar
vooral dat ze haar volledige zicht terughad. Ze had immers alle kleuren van het
palet gebruikt, iets wat ze voordien zeker

niet had gekund. Intussen is die patiënte
14 jaar, en nog steeds is alles in orde.’
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