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Eedaflegging door de promotie 2009 
Laudatio jubilarissen 50-60-65 jaar geneesheer 

 
 

Verwelkoming door dokter Jos VANDEKERKHOF, voorzitter 
 

 
 
Zeer geachte collega’s      
Dames en heren 
 
Met bijzonder veel genoegen heet ik U allen welkom op de traditionele jaarlijkse feestzitting van de Orde der 
Geneesheren van Limburg. 
In het bijzonder een hartelijk welkom aan 
 

De Heer Heeren, Voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg  Hasselt 
De Heer Vanhouche, Kamervoorzitter Emeritus Hof van Beroep Antwerpen 
De Heer Palms, Voorzitter Emeritus Rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 
De Heer Delbroucke, Procureur des Konings Tongeren 
De Heer Crijns, Ondervoorzitter Rechtbank Eerste Aanleg Tongeren en Magistraat-Assessor bij onze Raad 
De Heer Cox, rechter Rechtbank Eerste Aanleg Hasselt en Pl. Magistraat-Assessor bij onze Raad 
Dr. Rega, Voorzitter van de Provinciale Geneeskundige Commissie 
Dr. Kesteman, lid van de Raad van Beroep van de Orde der Geneesheren 
Dr. Bouts, gewezen lid van de Raad van Beroep van de Orde der Geneesheren 
Prof. Dr. Broos, Voorzitter Provinciale Raad Vlaams-Brabant 
Dr. Leunckens, Voorzitter Provinciale Raad Antwerpen  
Dr. Cassiman, Voorzitter Provinciale Raad Oost-Vlaanderen 
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Dr. Valembois, Voorzitter Provinciale Raad Luxemburg 
Dr. Reynaert, Ondervoorzitter Provinciale Raad Waals-Brabant 
Dr. Vergote, Secretaris Provinciale Raad West-Vlaanderen 
Dr. Gilot, gewezen Voorzitter van de Raad 
Dr. Moors, gewezen Voorzitter van de Raad 
Dr. Beke, gewezen Voorzitter van de Raad 
Dr. Nailis, gewezen Voorzitter van de Raad 

 
 
De Orde der Geneesheren van Limburg  viert vandaag in feite tweemaal: promovendi, deze van het jaar 1959, 
dat zijn nu de jubilarissen en deze van het jaar 2009, dat zijn de jonge collega’s die kersvers het artsenkorps 
komen vervoegen. 
 
1959. Beste jubilarissen, het jaar waarin Fidel Castro aan de macht kwam in Cuba, de eerste Daf van de band 
liep in Eindhoven, de huidige Koning Albert huwde met Donna Paola Ruffo di Calabria.  U herinnert het zich 
waarschijnlijk alsof het gisteren gebeurde.  Zijn er tussen dat gisteren van jullie en het vandaag zoveel 
verschillen?  In de uitoefening van de geneeskunde alleszins. In 1959 was de artspatiëntrelatie een “colloque 
singulier” tussen de arts en zijn patiënt. Voor een diagnose diende hij zich te baseren op de anamnese en  het 
klinisch onderzoek, technische onderzoeken bestonden wel maar brachten niet dezelfde hoeveelheid 
informatie aan als vandaag. 
 
Onze promovendi zijn qua techniciteit uiteraard verwend maar dat belet niet dat we hun de goede raad 
kunnen meegeven,  zich  ook in 2009 nog te baseren op een gesprek met de patiënt en op klinisch onderzoek, 
basis  van het geneeskundig handelen. 
 
Is er veel veranderd op het gebied van ethiek en deontologie ?   
 
Als ik met de jonge collega’s spreek, merk ik dat de Orde der Geneesheren alleszins niet zo erg goed bekend is, 
vaak een ver van hun bed show, een oud zeer waarop we al herhaaldelijk hebben gewezen tijdens voorbije 
symposia en feestzittingen. 
Ligt dat aan de Orde?  Misschien wel, misschien niet. Het is zeker zo, dat de Orde der Geneesheren,  opgericht 
bij Wet van  25 juli 1938 en vervangen door het KB nr. 79 van 10 november 1967 zich zal dienen aan te passen 
aan de veranderende maatschappijtendenzen, inclusief de gerechtelijke hervormingen.  Hieromtrent ligt een 
wetsvoorstel klaar, momenteel in de koelkast.  Dat er een verschil is tussen de Nederlandstalige en Franstalige 
tekst, met betrekking tot de faciliteitengemeenten zal U wellicht niet verwonderen. 
De beslissing omtrent de hervorming ligt nu bij de politici, het communautaire spook steekt ook bij deze 
hervormingen opnieuw de kop op. 
 
Onze  jonge collega’s hebben een gezonde ethische kijk op het medisch handelen.  Dus, er is zeker nog hoop 
voor de toekomst!  Maar we moeten niet blind zijn voor de problemen die zich in deze toekomst zullen stellen 
qua engagement. 
Als we binnen de Provinciale Raden, de Nationale Raad en ook de Raden van Beroep eenzelfde kwaliteit willen 
aanbieden en de jongeren  willen verleiden tot engagement, dan moeten we misschien een aantal 
aanpassingen aanbrengen in de werking, zoals vergadermomenten, de duur van de vergaderingen etc. en dit 
zeker in het licht van de feminisatie van ons beroep. 
Binnen het artsenkorps bestaan verschillende organisaties en verschillende verenigingsvormen, teveel om op 
te noemen, maar er is maar één instantie die alle artsen verenigt  en dat is de Orde der Geneesheren. 
De provinciale raden  verenigen in hun  jaarlijkse feestzittingen  jong en oud.  We huldigen vandaag de 
jubilarissen in Limburg en ik wens hen namens de Provinciale Raad te feliciteren met hun jubileum en te 
bedanken voor hun jarenlange inzet ten dienste van de bevolking en vaak ook van elkaar. We verwelkomen de 
jonge garde, dynamisch, idealistisch, vol initiatief en bereid om er voor 100 procent in te vliegen. Zij zijn de 
toekomst, aan ons is het om hen binnen het artsenkorps te verwelkomen en indien zij dat nodig achten met 
raad en daad bij te staan. 
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Tijdens deze feestzitting gedenken we ook de overleden collega’s van het voorbije jaar:  
 

 
 
Biesemans Ivan  
 
Gorissen Marcel  
 
Huygen Firmin  
 
Kalmes Francis  
 
Leonard Ernest  
 
Molenaers Louis  
 
Nauwelaers Joris  
 
Ponet Guy  
 
Reynders Paul  
 
Scheelen Kristel  
 
Vandevenne Jean 
  
Vanstraelen Dany 
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Inleiding tot de eedaflegging door dokter Caroline DE SMEDT, ondervoorzitter 
 

 
       
Geachte voorzitter 
Geachte jubilarissen 
Geachte promovendi 
Geachte collegae 
Dames en heren   
 
Het is mij, als ondervoorzitter van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren van Limburg, een waar 
genoegen de eedaflegging van de promovendi te mogen begeleiden. 
De eed van Hippocrates was oorspronkelijk een eed,  die men moest afleggen om leerling te kunnen worden 
aan de artsenschool te Kos, waar ook Hippocrates les gaf. 
Tegenwoordig is het een wat gemoderniseerde eed, die alle artsen op de drempel van hun beroepsloopbaan 
moeten afleggen. Het is als het ware een symbolische verbintenis die men aangaat op het ogenblik dat men 
opgenomen wordt in de Orde van Geneesheren.  
Hippocrates was de eerste die stelde dat de geneeskunde gebaseerd diende te zijn op de  kennis van de mens 
in zijn totaliteit. Met de vaststelling dat de mens als geheel benaderd dient te worden en het besef dat de 
invloeden van zijn omgeving een rol spelen in zijn functioneren, kwam hij tot een beter begrip van de 
wisselwerking tussen psychisch en somatisch welzijn. Lichaam en ziel functioneren als een harmonieus geheel 
en om te begrijpen wat mis is met het ene,  zul je het andere ook moeten kennen. 
Zo werd toen reeds een begin gemaakt met de ontmythologisering van de geneeskunde. 
Straks lezen we samen de eed voor en jullie zullen merken dat de aangehaalde punten allemaal up-to-date 
gebleven zijn en vooral in het kader staan van respect voor onze medemens zijnde onze patiënten, onze 
collega’s en onze leermeesters.  In dit kader zou ik nog even de nadruk willen leggen op een aandachtspunt dat 
voor jullie toekomstige loopbaan toch zeer belangrijk is: het gevaar dat schuilt in de toename van de 
wetenschappelijke, theoretische en empirische evidentie die voortvloeit uit de enorme technische vooruitgang 
binnen de geneeskunde. Onze jubilarissen zullen kunnen beamen dat onze patiënten vaak een vaag mengsel 
van lichamelijke en psychische klachten vertonen en dat we de meeste klachten moeten zien in de totaliteit 
van het individu en zijn of haar context.  In plaats van een ‘geval’ waarbij een “evidence-based” protocol moet 
toegepast worden, hebben we een mens voor ons,  voor wie we een ‘persoonlijk protocol’ moeten realiseren. 
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Gelukkig is er een groeiend besef dat de overheersing van de ééndimensionale geneeskunde de aandacht heeft 
afgeleid van ‘the patients inner world’ en heeft geleid tot een verarming van de artspatiënt-relatie. 
Basisvoorwaarden voor een goede relatie zijn: respect, warmte,  echtheid, acceptatie en jawel heel belangrijk, 
empathie. Empathie is een vorm van ‘echt’ kijken en ‘echt’ luisteren naar de patiënt, een product van zich 
inleven in de patiënt. Proberen zijn vragen, zijn gedachten, zijn redenering en zijn angsten aan te voelen om zo 
een deel van de negatieve energie uit te schakelen die zijn ziektebeleving soms intenser maakt. Dit kost tijd, 
inspanning en wordt letterlijk niet gehonoreerd maar het geeft uiteindelijk voldoening  om de welgemeende 
erkentelijkheid van de patiënt te krijgen. 
Empathie houdt natuurlijk ook enkele gevaren in. We moeten ook als arts scherp aanvoelen hoe ver we mogen 
en kunnen gaan. Zo kan onze empathie ook door de patiënt misbruikt worden en leiden tot misplaatst 
medelijden, onware attesten en een te grote persoonlijke betrokkenheid waardoor ons medisch handelen 
soms negatief beïnvloed wordt. 
Wees op je hoede maar laat jullie zeker niet afschrikken om met jullie patiënt mee op weg te gaan. 
Kortom : beschouw jullie beroep als een uitdaging, een bekroning van jullie harde studie maar blijf trouw aan 
jullie engagement en hou empathie hoog in het vaandel, dan kan het niet mis gaan. Ik wens jullie een fijne 
toekomst waar jullie het evenwicht tussen professioneel en familiaal leven kunnen vinden, wat met de 
vervrouwelijking van de geneeskunde zeker niet makkelijk zal gaan. Maar het is de moeite waard. Na 25 jaar 
beroepsleven kan ik nog altijd zeggen “Het is één van de mooiste beroepen.” 
 
Mag ik U vragen om bij de afroeping van uw naam naar voren te komen om zo gezamenlijk de eed af te leggen? 
 
 

 
 
Promitie 2009:  
 
ADRIAANSEN Veronique, AKYUZ Niyazi, CHRISTIAENS Melissa, CLAES Katrien, CLAES  Tom, CORNELISSEN Liesbeth, D’HAENE Goedele, 
D’HAENINCK Annick, DAENEN Elise, DARCIS Sarah, DE BURGHGRAEVE Francis, DIRICKX Bart,  FALTER Bart, FROYEN Bart, GIJBELS Bernard, 
GOOSSENS Leen, HAESEVOETS Katrien, HOUBEN Inge, INCE Ferat, LENDERS  Nathalie-Marie, LEUNEN Ine, MARTENS Frauke, MARTENS 
Jeroen, MUFTY Hozan, OOSTEROP Evelien, RAMAKERS Frauke, RAMAKERS Katja, ROYACKERS Machteld, SCHREURS Mirjam, SIMONS Ann-
Sofie,  SNOEKX Rob, VANDEPLAS Martine, VANHAMEL Yannig, VAN PROEYEN Katrien, VAN SON Brechtje, VRIJENS Anne, VUNDELINCKX Bart 
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Dankwoord door dokter Bart VUNDELINCKX in naam van de jonge collegae 
 

 
 
Geachte Voorzitter       
Geachte raadsleden 
Geachte collega’s 
Beste genodigden 
 
Het is me een grote eer en een waar genoegen om hier het woord te voeren in naam van alle promovendi.  
Enkele maanden geleden  behaalden we met fierheid ons diploma, een beloning en afsluiting na een prachtige 
studententijd van veel plezier en hechte vriendschappen, maar ook van veel studie en inzet.  Vandaag staan we 
hier in dit prachtige kader met dezelfde trots om op een officiële wijze het startschot te geven aan ons echte 
leven als arts, aan onze carrière waarrond we ons leven zullen rond opbouwen. 
Na het studentenleven zijn we nu als jonge artsen in de realiteit van de echte patiëntenzorg terechtgekomen. 
We zijn nog maar net begonnen aan het echte werk maar alle jonge collega’s die ik tot hiertoe gehoord heb, 
zijn razend enthousiast over de keuze die ze gemaakt hebben en het werk dat ze nu doen. 
De komende jaren kaderen nog volledig in onze vervolgopleiding als huisarts of als specialist.  U weet allemaal 
zelf hoe belangrijk de leerschool is voor de verdere ontwikkeling als arts en  persoon.  Ik zou daarom een 
warme oproep willen doen aan alle stagemeesters om, ondanks de drukke job en de zware werkdruk, tijd te 
nemen en moeite te doen voor teaching.  Nu we de ‘geneeskunst’ eindelijk in de praktijk in plaats van in de 
boeken kunnen leren, willen we deze kans ook zo optimaal mogelijk benutten. Voor een stagemeester die 
vooral ‘leermeester’ is en niet alleen ‘baas’, zullen we met zeer veel plezier erg hard werken. En is het ook niet 
de beste investering die U kan doen voor goede zorgen op uw eigen oude dag? 
Als jonge generatie artsen hebben we in ons gezondheidszorgsysteem heel wat luxe en comfort qua organisatie 
en technologische mogelijkheden, waarvan collega’s jaren geleden alleen maar konden dromen. Anderzijds 
staan we voor heel wat uitdagingen, waarop we erg doordacht zullen moeten reageren:  een beperkt aantal 
artsen en een toenemende vergrijzing, een stijgend aantal chronische zieken, een veeleisender en mondiger 
patiëntenpubliek en een multiculturele en socio-economisch erg uiteenlopende maatschappij zijn hier enkele 
voorbeelden van. 
In tijden van wereldwijde crisis moeten ook wij onze verantwoordelijkheid nemen. Als overal bespaard moet 
worden, kan het geld in de gezondheidszorg niet door ramen en deuren worden naar buiten gegooid.  Ieder 
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van ons zal aandacht moeten hebben om dezelfde, kwalitatieve zorg te leveren op een zuinigere manier, 
zonder zinloze of overbodige onderzoeken en therapieën, waar uiteindelijk niemand beter van wordt. 
In de Code van de Geneeskundige Plichtenleer wordt collegialiteit als waarde hoog in het vaandel gedragen.  Ik 
wil graag nogmaals het belang hiervan onderstrepen.  In een geneeskundige wereld van toenemende 
hyperspecialisatie kan nagenoeg niemand op zichzelf de vaak complexe ziektetoestand van een patiënt alleen 
aanpakken.  We hebben elkaar als collega’s broodnodig.  Ook de band tussen huisarts en specialist wordt 
steeds belangrijker in de totaalzorg voor een patiënt.  Onderlinge vriendschap en collegialiteit is voor mij dan 
ook extreem belangrijk. En bovendien maakt het de drukke werkdag zoveel aangenamer… 
Ten slotte wil ik graag de aandacht vestigen op ons persoonlijke leven als jonge artsen.  We zijn een generatie 
van de moderne maatschappij. We willen graag hard en veel werken en altijd klaarstaan voor onze patiënten.  
Maar we beseffen ook dat er méér is in het leven dan de praktijk of de witte muren van het ziekenhuis.  Om 
altijd met evenveel enthousiasme en passie voor patiënten klaar te staan, is een ontspannen, gezond 
gezinsleven met partner, kinderen, vrienden en hobby’s belangrijk.  Ook als arts hebben we hier recht op.  Ik 
kan alleen maar aan iedereen vragen om de keuze van elke jonge collega die hij of zij hierin maakt, te 
respecteren.  Bij deze wil ik ook de partners van alle jonge collega’s een hart onder de riem steken: het zal niet 
steeds gemakkelijk zijn om met een arts samen te leven en er zullen heel wat eenzame avonden voor jullie zijn. 
Maar blijf hem of haar steunen en probeer de thuishaven te zijn, waar we na een woelige tocht op zee met veel 
vreugde en liefde zullen terugkeren. 
Dan rest er mij enkel nog mijn dank uit te spreken van onze ouders, die ons al die jaren zo enorm gesteund 
hebben. Zonder jullie zouden we hier vandaag niet staan. Dank ook aan alle professoren en stagemeesters die 
ons geschoold hebben en ons zullen vormen tot de artsen van de toekomst. 
En proficiat aan de jubilarissen voor hun prachtige loopbaan.  Met veel enthousiasme en werklust nemen we 
graag de fakkel van jullie over! 



8 
 

Feeszitting Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren 
Bilzen, 5 december 2009 
 

Laudatio van de jubilarissen door dokter Robert NAILIS, 
plaatsvervangend lid,  gewezen voorzitter 

 

 
 
Mijnheer de Voorzitter 
Waarde ere-genodigden 
Dames en heren 
Geachte collegae 
 
 
Zo schreef Guido Gezelle:  
 

“de wereld is een wippe, 
’t ene gaat altijd af, 

en ’t andere gaat ippe” 
 
We hebben daarstraks de “ippe” meegemaakt. 
Nu gaan we de “fakkeloverdragers” binnen het Limburgse landschap en vooral hun voorbeeld voor ons en 
zware inzet voor de Limburgse patiënt even in de kijker brengen.  De Provinciale Raad van de Orde der 
Geneesheren viert heden immers feest. Wij vieren vandaag ook  collega’s die kaarsrechte, eeuwenoude en  
uitgetekende sporen hebben gevolgd van collegialiteit, deontologie en medemensgerichte inzet :  één zelf met 
een briljanten,  één met een diamanten  en de anderen met een gouden klomp in het hart. We gaan vandaag 
het geschiedenisboek van de Limburgse geneeskunde weer kunnen aanvullen met talrijke monumenten. 
 
Allen die ik, in uiterst boeiende voorbereidende intervieuws zag, vroegen me vooral hun partner in de hulde te 
betrekken. Achter elk monumentum staat immers, vooral toch in die tijd een sterke vrouw. Weest gerust, ook 
hier is passend aan gedacht. Maar dat is voor straks. 
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Negentien jubilarissen tellen we.  Dr. HOOGMARTENS Hendrik (KUL 1944), dr. KNAPEN Jules (KUL 1949), dr. 
BLANCKAERT Jules (UCL 1959),  dr. BRUNINX Mathieu (KUL 1959), dr. DEHOND Alfons (KUL 1959, dr. DE PAUW 
Herman (KUL 1959), dr. DRIESSEN Jozef (KUL 1959), dr. MESSIAEN Adelbert (KUL 1959), dr. NOE Egide (Ulg 
1959), dr. OVRESTEYNS Alexis (KUL 1959), dr. SIMON Jef (KUL 1959), dr. SMEULDERS Karel (KUL 1959),  dr. 
STAMS Jean Theo (KUL 1959), dr. STERKMANS Paul (KUL 1959), dr. STROOBANTS Philippe (KUL 1959), dr. VAN 
CLOOSTER Jozef (KUL 1959), dr. VANDEPUT Jacques (KUL 1959), dr. VERDIN Emiel (KUL 1959), dr. 
VERSCHUEREN Eddy (KUL 1959).  
 
Meerdere collega’s hebben zich verontschuldigd voor vandaag. Zij die voor heden present tekenden worden 
thans voorgesteld in alfabetische volgorde.  
 
 

 
 
 
Staand van links naar rechts :  Drs. Van Clooster Jos,  De Pauw Herman,  Voorzitter Vandekerkhof Jos,  Simon Jef,  Stams Jean,     
Verschueren Edmond, Knapen Jules. 
Zittend van links naar rechts :   Drs. Sterkmans Paul, De Hond Alfons, Driessen Jozef en Verdin Emiel  
 
 
Dr. HOOGMARTENS Hendrik,  onze “ouderdomsdeken”.   Wegens een tragisch ongeval in de familie 
heeft dokter Hoogmartens op het laatste moment zich verontschuldigd voor deze viering.  We hebben hem 
reeds bij herhaling gevierd. We gaan zijn levensloop hier en nu niet nog eens herhalen. We wensen wel onze 
trots op hem en zijn echtgenote te benadrukken : briljante collega, we zijn bijzonder fier op de “deken” van de 
Limburgse geneeskunde en parel van de inwendige geneeskunde, die hij zovele jaren in Tongeren heeft 
beoefend.  Dank ook voor zijn inzet voor de Orde destijds, zowel provinciaal als nationaal. Hij leve nog héél 
lang!  Vijfenzestig kanonschoten van dank! Mogen ze het applaus horen tot in Tongeren!   
 
Dr. KNAPEN Jules, uw leven staat in ons geschiedenisboek van de Limburgse geneeskunde vanaf heden op 
een diamanten pagina.  Ook U werd reeds uitvoerig gevierd, toch kunnen we niet nalaten u, de Nestor van de 
Limburgse psychiatrie en ere-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Limburgs Universitair Centrum (thans 
UHasselt) een eresaluut te brengen. Zestig kanonschoten graag van erkentelijkheid. Mag het applaus dat nu 
volgt gehoord worden tot in alle psychiatrische centra die onze gouw telt maar ook tot in Diepenbeek 
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(waar het LUC begon) en nu zelfs tot in Hasselt (niet alleen wegens UHasselt maar ook omdat hij daar nu 
woont) en in Montenaken waar hij zo lang woonde. Lang moge hij leven! Een fors applaus a.u.b. Dit brengt ons 
bij de gouden jubilarissen. Vijftig jaar inzet voor de Limburgse medemens verdient wel een momentum van 
reflectie. 
 
DR. DEHOND Alfons werd geboren te Langdorp-Aarschot in de louwmaand van 1933. Hij behaalde zijn 
diploma aan de K.U.L. Hij was een tijdje als militaire geneesheer werkzaam in het Duitse Soest en muteerde 
alsdusdanig in 1965 naar Leopoldsburg. De kolonel aldaar zij hem: ”Uw collega’s zullen niet graag hebben dat U 
zich in Leopoldsburg vestigt”. En dus trok onze jubilaris naar Wijchmaal en begon er een huisartsenpraktijk. 
Daarnaast bleef hij uiteraard als militair geneesheer werkzaam te Leopoldsburg. Na de dood van Dr. Herbillon is 
hij dan in Heppen (nabij Leopoldsburg) een huisartsenpraktijk begonnen. Destijds waren er in Leopoldsburg 
ongeveer 4 huisartsen,  in Heppen was er geen.  Als kapitein-commandant heeft hij zijn ontslag aangevraagd en 
bekomen in 1969. Sedert 1972 was hij geassocieerd met Dr. Quintens, wie hij zéér dankbaar is.  Al bij al kijkt hij 
tevreden terug op zijn carrière als huisarts, maar hij stelt dat het toch zéér zwaar geweest is.  Tijdens een 
griepepidemie kwam je al gauw aan 70 huisbezoeken per dag. Zeker, zo schrijft hij,  het een zwaar beroep met 
als enige bonus: de dankbaarheid van je patiënten. Hoe dan ook, zo stelt hij, het huisartsenberoep zal blijven 
bestaan.  Indien hij opnieuw zou moeten kiezen, dan zou hij toch zijn twijfels hebben.  Destijds moest hij door 
omstandigheden kiezen tussen een carrière bij de belastingen of één in de geneeskunde. Tja wat moet je 
daarop zeggen? Wie geeft raad?   De Orde moet er zijns inziens uiteraard zijn : het is nu eenmaal een beroep 
dat moet in het oog gehouden worden.  Hij huwde met Lea Verbruggen. Het koppel heeft drie dochters en acht 
kleinkinderen.  Zijn hobby’s waren vroeger vooral tennissen en fietsen. Thans is hij veel met internet bezig.  Zijn 
wenk naar de promovendi : U zult de beste dokter zijn voor uw patiënten, want zij hebben U uitgekozen als de 
beste.  Denk daar altijd aan en wees daar fier op. Tot slot een anecdote : Vele jaren geleden had ik eens een 
vervanger.  Op zekere avond moest hij in een verre uithoek van Heppen nog een huisbezoek afleggen. Toen hij 
binnen was,  moest hij plaats nemen aan de keukentafel en vervolgens werd er een langharige poedel voor 
hem op tafel gezet.  Terwijl hij niet begrijpend in zijn haar krabde,  werd hij vriendelijk aangepord  “Allez,begin 
er maar mee”. De wildste gedachten gierden door zijn hoofd en toen hij zich aarzelend verontschuldigde en 
argumenteer de,  dat hij alleen mensen kon onderzoeken , bleek er een dubbel misverstand in ’t spel te zijn. Hij 
had zich van woning vergist en de mensen die hem binnen lieten hadden zijn begroeting  “Ik ben de vervanger 
van Dr. Dehond” niet goed begrepen en alleen het woord “de hond “verstaan. En vermits zij die avond een 
hondenkapper verwachtten was voor hen de bewuste persoon aangekomen. 
Collega Dehond,ook voor  U vijftig eresalvo’s van dank voor Uw harde inzet en een grote proficiat! 
 
DR. DE PAUW Herman werd geboren in het Brabantse Merchtem in de oogstmaand van 1933.  Hij 
behaalde  het doktersdiploma aan de K.U.L. in 1959.  Een poos was hij huisarts te Vossem (Tervuren) maar door 
bemiddeling van een nonnetje van Sint-Rafaël belandde hij in september 1962 in Heusden-Zolder,  waar hij de 
huisartsenpraktijk van wijlen collega Albert Hillen ten dele overnam.  Deze laatste had immers besloten om op 
de mijn te gaan werken. Hij heeft er een erg drukke praktijk bediend en deed daar bovenop nog ca. 30 jaar 
Kinderheil en schoolonderzoeken. 
Op 71-jarige leeftijd, in 2004, heeft hij zijn sthetoscoop defintief neergelegd.  In de jaren zeventig was hij tijdig 
penningmeester respectievelijk voorzitter van de Kring Heusden-Zolder-Koersel. Hij huwde Broos Micheline.  Ze 
hebben 3 kinderen  (twee zijn kinesist) en zes kleinkinderen.  Zijn hobby’s zijn de fotografie, thans méér en 
méér het computeren en vooral verre reizen maken. Hij betreurt dat de charme van het beroep van 
“huisdokter” of “familiedokter” fel verminderd is. De arts-patiëntrelatie is er op achteruitgegaan. De 
gemoedelijke band is weg.  Het beroep is nu méér gecommercialiseerd en gebonden aan uren.  Raadplegingen 
zijn afspraakgebonden.  Er wordt bijna van de patiënten verwacht dat zij hun ziek zijn plannen.  Na 20h. en het 
weekend komt men terecht op een centraal “onpersoonlijk” nummer. Vroeger was het niet ideaal,  vooral 
gezien van de kant van de huisdokter, die dag en nacht moest  bereikbaar zijn, maar nu neigt men naar het 
tegenovergestelde, zo stelt hij.  Ziehier geachte vergadering, een dokter van het huis. Hij had altijd een klein 
“tournaviske” bij waarmee hij o.a. ook electrische bellen bij de mensen heeft gerepareerd.  
Een kleine anecdote :  midden de jaren zestig gebeurden er nog veel bevallingen aan huis op de keukentafel. 
Voor Turkse vrouwen was bevallen een vrouwenonderonsje. Het kostte dan ook veel overredingskracht om als 
man aan de keukentafel, zwijg stil om aan de benen van de vrouw, te geraken.  Hierover lagen enkele doeken 
waaronder alles in volkomen duisternis diende te gebeuren.  Onze jubilaris voelde zich meer als een fotograaf 
uit vroegere jaren die zijn hoofd ook onder een doek diende te steken om scherp te stellen. Hoe dan ook, hij 
kijkt met blije blik terug op zijn beroepsleven.   
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De Orde vindt hij zonder meer noodzakelijk om “uitwassen” tegen te gaan. Zijn wenk naar de promovendi luidt 
als volgt: “Neem aan dat U geroepen zult worden op de meest ongelegen uren. Tracht een dokter des huizes te 
zijn. U bent er om de patiënten te helpen. Wanneer gij dat kunt verwezenlijken dan zult gij nog vreugde vinden 
in Uw beroep”. 
Dokter De Pauw,bedankt en vijftigmaal proficiat! 
 
DR. DRIESSEN Jozef werd geboren te Hasselt in de guldenmaand van 1932. Hij behaalde zijn diploma aan 
de K.U.L.  Ze waren er met 165 in het promotiejaar 1959.  Acht onder hen waren dames.  Zijn legerdienst 
verrichtte hij te Kleine Brogel.  Hij was  de eerste huisarts die zich in Zutendaal vestigde. Thans schat hij hun 
aantal op vijf à zes. Het is dus bijzonder hard werken geweest, zo herinnert hij zich. Hij beklemtoont de héél 
goede verstandhouding die er heerste tussen huisartsen uit de regio en ook tussen huisartsen en geneesheren-
specialisten. Naast huisarts was hij vele jaren actief in het M.S.T. (vrije sector) te Genk voor schoolonderzoeken 
en als arts van het Kinderwelzijn te Zutendaal. Hij huwde Goyens Huguette.  Zijn echtgenote is ook arts. Het 
koppel heeft vijf kinderen, waarvan vier dochters en één zoon.  Zij zijn de fiere grootouders van vijf 
kleinkinderen.  Eén dochter is anatoom-patholoog, de drie anderen zijn verpleegkundigen.  Hij stopte zijn 
medische activiteiten in 2005. Hij geniet nu van de rust. Zijn hobby’s waren reizen (ook verre reizen)en 
vakantiefilms maken.  Moest hij  opnieuw kiezen, hij koos weer voor geneeskunde én opnieuw voor huisarts.  
Hij heeft zich goed gevoeld met en tussen de patiënten. Gij staat kort bij de patiënten. Het is een mooi beroep 
o.a. de dankbaarheid van de patiënten, zegt hij. Tegen de evolutie naar “from nine to five” heeft hij geen 
bezwaar. Hij vindt dit zelfs logisch. Ook niet het minste bezwaar tegen de vervrouwelijking van het beroep en 
wel integendeel : zij hebben soms een andere kijk op de zaken en door het feit dat ze dit laten zien, kunnen de 
mannen ook een andere kijk krijgen, zo stelt hij. De hoogtechnologische, specialistische geneeskunde,die hij tot 
ontwikkeling zag komen, zegt hij dat het maar goed is dat die er is.  Men  is men misschien wel iets te 
hardnekkig, men vergeet de eerste stappen en is men wellicht wel eens te snel met de “machines”. De eerste 
stap was, is en blijft de anamnese,daarna komt het klinisch onderzoek en pas daarna volgt de techniek. En niet 
andersom a.u.b. Zijn wenk naar de promovendi is kort en duidelijk: het menselijk contact is uitermate 
belangrijk. 
Wat de Orde betreft, stelt hij blij te zijn er weinig contacten mee te hebben gehad. Uiteraard moet ze er zijn. 
Reflecterend over vroeger zegt hij uitmuntende leermeesters  te hebben gehad. Het ontbrak wel aan een erg 
practische opleiding: hij verwijst naar fiscaliteit, pensioenvorming enz. Wie van ons - anno 2009 -  spreekt deze 
jubilaris hierin tegen? 
Wie heeft ons hier ooit in geholpen? 
Mijnheer de Voorzitter, breng de kanonnen maar in stelling! Laat ons vijftig warme - maar tot in Zutendaal 
hoorbare - salvo’s van erkentelijkheid  afvuren voor zoveel inzet! Een gouden proficiat, collega Driessen. 
 
DR. SIMON Jef is een geboren en getogen Tongenaar, dat is het minste wat je kan zeggen. Hij zag er het 
levenslicht in de louwmaand van 1934 en woont er al vijfenzeventig jaar in de Hemelingenstraat,  met zijn 
praktijkwoonst recht tegenover zijn geboortehuis. Hij behaalde zijn diploma aan de ULiège samen met zowat 
79 andere medepromovendi. Een zestigtal onder hen zijn nog in leven. Er waren vijf dames in zijn jaar en zowat 
de helft koos voor huisarts en de andere helft voor een specialisatie. 
Tot in 2001 was hij in Tongeren als huisarts actief. Nu nog komen velen hem om raad vragen.  Hij heeft vijf 
kinderen,waarvan een zoon kinesist is en een dochter verpleegster.  Hij is de trotse grootvader van 12 
kleinkinderen. Hij is erekapitein-commandant van het Belgisch leger. Daarnaast kan hij een indrukwekkend 
palmares voorleggen in dienst van de Stad Tongeren: 36 jaren in de gemeenteraad waarvan 18 jaar als schepen 
en 5 jaar als burgemeester.  Ook nu nog vervult hij heel wat mandaten ten dienste van de Stad, het OCMW, het 
Vesaliusziekenhuis, de Basilicaconcerten en hij is uiteraard lid van de “Confrérie Tungrorum”. Maar - zegt hij -
het beroep van huisarts heeft altijd geprimeerd.  Gelukkig - zo gaat hij verder - heeft hij ca. 20 jaar kunnen 
samenwerken met Dr. Bamps Paul.  Anders was, wat voorafgaat, niet te combineren geweest. Hij heeft het 
zéér druk gehad als huisarts. Hij schat zowat 2 500 bevallingen te hebben verricht.  Stel U voor, zo werpt hij me 
voor de voeten : Kent gij iets mooiers?  Als huisarts een kind op de wereld zetten, dat op 18 jaar als 
burgemeester trouwen en nadien weer bijstaan als huisarts bij haar bevalling. Was het te herdoen, hij koos 
opnieuw en onvoorwaardelijk voor huisarts.  Door zijn verloskundige ervaring kan hij moeilijk aannemen dat 
men in een ander beroep zoveel voldoening, zoveel waardering, zoveel dank, zoveel vriendschap kan opdoen. 
Nergens is het mogelijk, zoals met een patiënt en zijn naaste omgeving, echte gemoedsrust, fijne sociale 
contacten, echt geluk,  maar ook soms echt verdriet samen te beleven. Dit compenseert ruimschoots de zware 
continue inspanningen en de belasting van het het familiale leven. De Orde is zonder meer een noodzaak, zo 
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stelt hij. Zijn wenk naar de promovendi?  Er blijven basisprincipes om aan goede geneeskunde te doen: veel 
geduld, een attente anamnese,een grondig klinisch onderzoek,gezond verstand, geruststellende woorden in 
een eenvoudige taal blijven de grondslag van een zinnig medisch consult. Natuurlijk blijft het volgen van de 
evolutie door bijscholing en/of medische literatuur een fundamentele noodzaak, doch op een onverantwoorde 
wijze direct naar alle mogelijke technische onderzoeken grijpen is alvast uit den boze.  Meerdere stagiairs die ik 
bij mij heb gehad,  konden allen ondervinden hoe eenvoudig geneeskunde kan zijn. Tot slot een kleine 
anecdote:  Jeanneke zit in een stampvolle, tot en met geschandaliseerde wachtzaal met een oude “pispot” 
gevuld met verse stoelgang.  Zowel onderzoek als stoelgang waren echter normaal. Jeanneke kon echter niet 
overtuigd worden. Zopas was in de buurt van onze jubilaris een internist-cardioloog zich komen vestigen. Dr. 
Simon bedacht dan ook direkt een ludieke oplossing en adviseerde Jeanneke “deze grote specialist met labo” te 
consulteren en zo geschiedde. Mijnheer de ereburgemeester,  collega-jubilaris Jef Simon, vijftig kanonschoten 
wensen U proficiat en zeggen bravo voor zoveel inzet. 
 
DR. STAMS Jean Theo werd geboren te Lanklaar in de grasmaand van 1933. Hij behaalde zijn diploma van 
dokter aan de K.U.L. in 1959. In datzelfde jaar werd de specialisatie klinische biologie aan de K.U.L. voor het 
eerst ingevoerd.  Onze jubilaris was de eerste die zich hiervoor inschreef. Hij volgde een jaar opleiding klinische 
chemie bij de professoren Joossens en Vandenbroucke en nam er deel aan experimenteel onderzoek naar zuur-
basen evenwichten bij openhartoperaties onder hypothermie bij honden. Voor een studiewerk over de 
fysiologie van hypothermie kreeg hij later de Wendelinusprijs van het Van Veldekecomité. Tijdens zijn opleiding 
in microbiologie bij Prof.De Somer volgde hij nog de specialisatie geneesheer-hygiënist.  Hij deed er onderzoek 
naar de invloed van thymusextracten op de immuniteit bij muizen. Tijdens een stage bij Prof. Vandevoorde 
maakte hij een “Overzicht van de antiseptica op de Belgische markt”. Toen reeds ging hun aandacht naar een 
degelijke handontsmetting. Onmiddellijk na zijn opleiding vestigde hij zich te Genk in het Sint-Jansziekenhuis. 
Hij heeft er zich nadien geassocieerd met collega Mertens. Gaandeweg nam de werkdruk toe en dan werden de 
taken als volgt verdeeld:  collega Mertens werd er diensthoofd van het labo en onze jubilaris werd diensthoofd 
van de bloedtransfusiedienst Genk, nadien van geheel  Limburg.  Dr.Stams huwde mevrouw Melon Jenny.  Ze 
hebben vijf kinderen waarvan één zoon kinesist is en één schoonzoon klinisch-bioloog.  Ze zijn de gelukkige 
grootouders van dertien kleinkinderen. Op 65-jarige leeftijd - in 1998 - heeft hij zijn medische activiteiten 
stopgezet. Hij krijgt zijn tijd wel om hoor want zijn hobby’s zijn reizen, fotografie, lezen, filmen en werken in de 
tuin. Collega Stams was ca. 5 jaar  lid van de Medische Raad van het Sint-Jansziekenhuis. Hij is de Orde erg 
genegen. Hij vervulde er een mandaat van zes jaar waarvan drie jaar als ondervoorzitter. Hij vindt het beroep 
van geneesheer nog altijd de moeite waard om te herbeginnen.  Uiteraard-zo stelt hij - vanuit mijn standpunt 
als klinisch bioloog - is de geneeskunde van nu er sterk op vooruitgegaan t.o.v. vroeger.  Zijn wenk naar de 
promovendi luidt als volgt: waardeer de patiënt steeds als mens,niet als nummer. 
Collega Stams, bedankt voor Uw hoge inzet en een dikke bravo! 
 
DR. STERKMANS Paul werd geboren te Leuven in de wintermaand van 1932. U zal reflecteren: een 
Brabander, maar moeder was van Kortessem en vader van Zonhoven. Hij is echter in Leuven geboren. Hij is de 
tweede oudste van negen kinderen, waarvan meerderen hogere studies hebben verricht. Hij behaalde zijn 
diploma aan de K.U.L. en volgde aansluitend een vier jaar durende aanvullende opleiding in de neuro-
psychiatrie o.l.v. de professoren Dewulf, Pierloot,  Rademecker en Van Bogaert. Hij vestigde zich in januari 1963 
te Sint-Truiden en was verbonden aan het psychiatrisch ziekenhuis Ziekeren. Hij herinnert zich nog vlijmscherp 
de verwelkomingswoorden van Dr. Schepers, toen nog hoofdgeneesheer, maar bijna op rust : ”Maar collega, gij 
komt hier gelijk een hond in een kegelspel.”  In januari 1965 werd hij zelf hoofdgeneesheer en hij is dat 
gebleven tot in 1998.  Toen heeft hij zijn werkzaamheden in Ziekeren gestopt. Dit is echter niet het geval in zijn 
privé-praktijk die hij opstartte in april 1963. Hij werkt er nog ca. twee dagen per week, uit interesse en om 
contact en voeling te blijven houden met de mensen. Hij volgt nog vele navormingen en doorworstelt nog 
héélwat medische literatuur. Deze jubilaris verdiende ook zijn sporen in vele gerechtelijke expertises op 
psychiatrisch gebied, niet in het minst voor het Hof van Assisen.  Onze jubilaris was tevens geruime tijd 
werkzaam als neuroloog in- beide ziekenhuizen van Sint-Truiden.  Daarnaast was hij ook revalidatiegeneesheer. 
In die hoedanigheid zag hij vele logopediepatiëntjes. Series jonge kinderen-zo stelt hij-heb ik gezien die naast 
hun spraakstoornis ook andere stoornissen hadden.  Als je zo grote series jongeren ziet kan je –om maar iets te 
zeggen- de toekomstige schizofreentjes eruit halen.  Zijn stelling luidt: hoe jonger eruitgehaald,hoe beter. 
Betreft hogergenoemde ziekte wordt één en ander duidelijk rond de puberteit (12-14 jaar). Zet je ze dan in de 
goede richting-zo vervolgt hij-dan komt alles rond ca.18 jaar in orde.  Snel erbij zijn is de boodschap. 
Reflecterend over zijn beroep als geneesheer stelt hij dat het een uitzonderlijk mooi maar zwaar beroep is 
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geweest.  Zijn wenk aan de promovendi luidt alsvolgt: Blijf luisteren en tracht te begrijpen wat je verteld wordt,  
ook al is het nonsens. Zijn echtgenote Mevrouw Wynants Gaby overleed vier jaar geleden. Zijn levenspartner 
nu is Mevrouw Kinnaer Linda. Hij is papa van 6 kinderen en de grootvader van 13 kleinkinderen. Eén dochter 
beoefent de geneeskunde, een andere dochter is kinesiste.  Zijn hoofdhobby - hij heeft er méér - is “vliegen”op 
zweef-en motorvliegtuigen en dit sedert de tweede helft van de zestiger jaren van vorige eeuw. Hij is in het 
bezit van een Amerikaans blindvliegbrevet. Tenslotte een kleine anecdote (deze jubilaris heeft er mij meerdere 
verteld. Ik breng U m.i. de beste).  Een psychopaat-drugspatiënt mocht ook eens gaan “wandelen”. Hij had veel 
medicatie ingenomen.  Zijn drie dolken - die hij bij had - werden hem afgenomen. De psychopaat werd 
afgezonderd, maar tien minuten erna stond hij weer op de afdeling. Onze jubilaris werd erbij geroepen. Advies 
“Afzondering en “zware” spuit”. Niemand durfde echter - gezien de alertheid van de psychopaat - een hand 
uitsteken. Plots ging “de fluit” van de fabriek in de buurt. Deze fabrieksfluit was het signaal om de man vast te 
pakken!  
Dr. Sterkmans is sedert 1975 werkzaam binnen de Orde van de Prince. Hij herinnert zich ook nog - lang geleden 
-  penningmeester te zijn geweest - zowat zeven jaren - van de Vereniging van Vlaamse Zenuwartsen. 
 
Dr.Sterkmans, onze bravo-kanonnen staan weer gereed. 
Wij sturen vijftig salvo’s af van erkentelijkheid voor al uw inzet voor de Limburgse patiënt. 
 
Vijftigmaal bravo! En proficiat voor zoveel inzet. 
 
DR. VANCLOOSTER Jos werd geboren in het West-Vlaamse Lichtervelde in de sprokkelmaand van 1933.  
Zijn vader was huisarts in Beveren  - Roeselare en zijn moeder is recentelijk 100 jaar oud geworden. Na zijn 
diploma te hebben behaald aan de K.U.L.,volgde hij er nog een aanvullende opleiding in de dermatologie o.l.v. 
de Professoren Haven en Dupont.Later behaalde hij er nog een certificaat van arbeidsgeneesheer. Hij ging 
wonen in Veldwezelt waar zijn echtgenote ondertussen een apotheek had opgestart. Hij was verbonden aan 
het Medisch Instituut Sint-Barbara (thans deel uitmakend van de Z.O.L.) maar in die tijd toch in hoofdzaak “de 
kliniek voor mijnwerkers” genoemd.  Hij verrichtte er talloze onderzoeken op mijnwerkers die voor hun 
invaliditeit gingen aankloppen bij het Fonds voor Beroepsziekten. Uiteraard bestond de “leeuwenportie” van 
zijn actief beroepsleven in het beoefenen van de dermatologie voornamelijk de laatste jaren als hogergenoemd 
instituut méér en méér uitgroeide tot een algemeen ziekenhuis. Op 65-jarige leeftijd-in 1998-heeft hij zijn 
pensioen opgenomen. Hij is gehuwd met Mevrouw Loes Kerkhofs.Het koppel heeft drie zonen waarvan één de 
apotheek van moeder heeft overgenomen en waarvan de oudste huisarts is in het West-Vlaamse Meulebeke.  
Ze zijn de trotse grootouders van 9 kleinkinderen.  Hij blikt met grote voldoening terug op zijn beroepsleven als 
dermatoloog. Hij vond het een weinig fysisch zwaar beroep, zéér interessant met zéér veel variatie. Nu heeft hij 
meer tijd voor hobby’s zoals fotografie, tuinieren, kaarten, koken en reizen (vroeger naar verre landen, thans 
korte trips in omliggende landen. Hij betoont grote interesse voor kultuur en moderne architectuur. Hij was en 
is nog steeds zéér actief in het verenigingsleven, teveel om op te noemen. Betreft de arts-patiëntrelatie stelt hij 
dat de patiënt beduidend méér veeleisend is geworden. Er is geen afstand meer en veel minder respect,zo zegt 
hij. De hoge vlucht die de techniciteit in de geneeskunde maakt, is niet noodzakelijk negatief te beschouwen, 
integendeel ze komt de patiënt ten goede.  Let wel op-zo voegt hij eraan toe-anamnese en klinisch onderzoek 
blijven het belangrijkste.  De Orde der Geneesheren vindt hij ronduit noodzakelijk. Zijn wenk naar de 
promovendi luidt als volgt: oefen je beroep uit met hart en ziel en volle concentratie en als ’s avonds de laatste 
patiënt gezien is, draai dan de knop om en ontspan je met je gezin en hobby’s. Tot slot: een anekdote:pas 
afgestudeerd en tijdens mijn militaire dienst woonden wij op een appartement in Deurne.  Op een vroege 
morgen belde de mevrouw van de bovenverdieping in paniek bij ons aan en vroeg of ik haar dochter van 10 
jaar wilde onderzoeken. Het kind was te ziek om naar school te gaan en vertoonde daarbij eigenaardige rode 
vlekken op armen en benen.  Nadat ik haar onderzocht had vroeg ik de moeder een wattenstaafje en het flesje 
eosine.  Hiermede stipte ik nog enkele identieke rode vlekjes bij.  We konden er hartelijk om lachen behalve het 
meisje dat gehoopt had een weekje thuis te kunnen blijven.  Dokter Jos Vanclooster, vijftigmaal bravo!  
 
DR. VERDIN Emiel werd geboren te Brustem in de slachtmaand van 1933. Hij behaalde zijn diploma aan de 
K.U.L.  Hij is een telg uit een gezin van zeven kinderen. Hij had vijf zussen en één broer die apotheker is. Hij 
verloor een broer die op 16 jarige leeftijd overleed in dramatische omstandigheden. Ziehier een zware 
motivatie voor hem om voor het beroep van arts te kiezen. Hij koos voor huisarts  - nog wel in zijn 
geboorteplaats - en dit voornamelijk om zo vlug mogelijk te kunnen starten. Hij deed ook zéér vele 
controleonderzoeken bij het toenmalige Gekoli en hij was ook zowat tien jaar clubarts van de voetbalploeg  in 
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Brustem. Hij huwde Breesch Godelieve,verpleegster. Het koppel had drie kinderen,  twee zonen en een 
dochter. De oudste zoon is veearts, de jongste zoon kinesist. Hun dochter hebben ze helaas - alweer in 
tragische omstandigheden met name een verkeersongeval - moeten afgeven. Het meisje was nauwelijks 
negentien jaar oud.  Zij zijn de apetrotse grootouders van vier kleinkinderen.  Reflecterend over het beroep van 
huisarts stelt deze jubilaris dat het een mooi beroep is, dat hij altijd met zéér veel plezier gedaan heeft. Het was 
wel zéér zwaar. Dag- en nachtwerk, héél hard werken met bevallingen in de voormalige Sint-Annakliniek maar 
ook aan huis. Hij heeft wel wat moeite met de aantasting van de arts-patiëntrelatie: de patiënt wisselt naar 
believen van arts en de overheid belemmert - zijns en ook ons inziens deze goede relatie. Wie kent er nog alle 
wetten, regelgeving  Af ,Bf, om maar iets te noemen. De technologische vooruitgang vindt hij ronduit zéér 
goed. Hier moet echter passend gebruik van gemaakt worden.  De “nine to five “mentaliteit is aan hem niet 
besteed.  Je moet als huisarts altijd ter beschikking zijn, zo stelt hij. Op zeventigjarige leeftijd heeft hij de 
sthetoscoop aan de haak gehangen. Tot op die leeftijd volgde hij navorming en las intensief de medische 
lectuur. Thans helpt hij alleen nog familieleden.  Hij kan zich nu nog méér toeleggen op zijn hobby’s: het fietsen  
tot 50 km.per dag, het kaarten en vroeger ook tennissen. Hij stelt dat de echtgenotes ook zwaar in de 
“bloemetjes” dienen gezet te worden. Wees gerust, collega-jubilaris: we hebben daarvoor gezorgd. De Orde is 
voor hem een noodzakelijk kwaad, maar ze moet er zijn. Zijn wenk naar de promovendi luidt als volgt: ”Doe uw 
werk graag, wees steeds vriendelijk en medelevend, maar laat met U “het zotteke” niet houden.”  Collega 
Verdin,de Raad is fier op U en erkenteijk voor uw inzet. 
Wij schieten nog eens vijftig kanonschoten als dank. 
Men moge het tot in Brustem horen. 
Een gouden proficiat! Bravo! 
 
DR. VERSCHUEREN Edmond werd geboren in de lauwmaand van 1934 te Peer.  Hij behaalde zijn diploma 
aan de K.U.L.. Na het behalen van zijn diploma volgde hij nog zowat twee jaar een aanvullende opleiding in de 
psychiatrie te Lovenjoul. Het werd dan toch huisarts en vestigde zich alsdus danig in Peer in 1962.  Tot op 70-
jarige leefijd (in 2005) was hij als huisarts actief in zijn geboortestad.   Hij was gedurende dertig jaar  medisch 
directeur van het M.P.I.Sint-Elisabeth te Wijchmaal-Peer. Dr. Edmond Verschueren is reservekapitein-
commandant van het Belgisch leger.  Hij huwde Madeleine Kemps,die helaasin 1996, op 59-jarige leeftijd,  is 
overleden.  Hij is de vader van 5 kinderen , waarvan één kinesiste.  Hij is ook trots op zijn vijf kleinkinderen. 
Hij is de stichter-voorzitter van de culturele kring “Dat stedeken Peer”.    Hij is stichter-voorzitter van toerisme 
Peer. Hij was gedurende 35 jaar de voorzitter van de koninklijke harmonie van Peer. Hij heeft altijd véél aan 
sport gedaan: internationaal voetballer met N.S.V.O. in het stadion van Manchester United en de vice-
universitair kampioen op de 800m.  Verder houdt hij van tennis en vooral ook alpinisme in het hooggebergte : 
hij bedwong o.a.de Matterhorn en de Klettersteige. Momenteel doet hij nog veel aan sportfietsen en hij 
onderneemt nog heel verre reizen. Moest hij opnieuw kiezen, hij koos ook nu voor huisarts,maar dan wel niet 
in de huidige omstandigheden. ”Mijn benadering van de moderne geneeskunde is waarschijnlijk te wijten aan 
het feit dat ik de zesde geneesheer in een familiale doktersdynastie was in Peer en dat sedert 1773. Onze 
moderne geneeskunde is helaas te technisch geworden en anamnese en klinisch onderzoek zijn verdrongen 
door labo,Rx,scan en computer. Het menselijk contact gaat verloren en de patiënt wordt “een geval”. De Orde 
moet – zo stelt hij - er zonder meer zijn voor de deontologie.  Zijn tip aan de promovendi: “Wees ons mooi en 
edel beroep waardig in houding en gedrag. Geneesheer worden is een roeping, huisdokter zijn is meer dan een 
beroep, het is een sociale opdracht. Men maakt méér dan in eender welk ander beroep deel uit van het 
familiaal leven van de patiënt, van de geboorte tot de dood.  Men is steun en raadgever in zowel psychische als 
lichamelijke crisismomenten. Vergeet nooit dat elke patiënt recht heeft op je tijd en empathie. Poog een 
gezond evenwicht te vinden tussen uw taak als dokter en familiemens. Draag de collegialiteit hoog in het 
vaandel. Tot slot een kleine anecdote:hij diende eens een noodtracheotomie op de keukentafel te verrichten 
bij een meisje van zeven jaar dat een grote kraal had ingeslikt en aan het stikken was. Met enkel een bistouri en 
een plastic spuitje heeft hij nadien de ziekenwagen opgewacht? Hij kreeg felicitaties van de chirurg. 
Dr. Verschueren Edmond, ook voor U vijftig kanonschoten van dank voor zoveel inzet en een dikke proficiat! 
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Dankwoord door dokter Jean Theo STAMS in naam van de jubilarissen. 
 

 
 
Mijnheer de Voorzitter       
Excellenties 
Waarde collega’s 
Mevrouwen,  mijne heren 
 
Het is voor mij een grote eer hier in naam van de jubilarissen, het slotwoord te mogen uitspreken. 
Vooreerst wil ik de voorzitter en de leden van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Limburg 
danken en feliciteren voor de prachtige organisatie van deze feestzitting. 
Wanneer wij die 50 jaar praktijk overlopen, moeten we vaststellen dat we een geweldige evolutie in de 
geneeskunde hebben meegemaakt.  Een sterke ontwikkeling van nieuwe groepen antibiotica en 
geneesmiddelen.  Op gebied van medische analysen evolueerden de tijdrovende manuele technieken met 
centiliters bloed of serum,  naar een volledige automatisatie met microliters, chirurgie van brede insneden naar 
laparoscopische minimale insneden en zelfs robotchirurgie. 
Einde jaren 50, begin 60 begon de openhartchirurgie.  Op 3 december 1967 werd het Grote Schuurziekenhuis 
in Kaapstad wereldberoemd door de eerste harttransplantatie die Dr. Chris Bernard daar uitvoerde.  
Afstotingsverschijnselen en immuunreacties waren nog het grote probleem, maar de oplossing daarvan was 
tevens de start voor andere orgaantransplantaties.  Begin jaren 80 werd in de Verenigde Staten een bijzonder 
fenomeen vastgesteld : talrijke jonge homofielen stierven aan een mengsel van allerlei aspecifieke symptomen, 
waarbij tenslotte een vermindering van de immuniteit werd vastgesteld, AIDS genoemd.  Enige jaren later werd 
een virus HIV, als oorzakelijk agens gedetecteerd.  Niemand had toen verwacht dat AIDS ontstaan in een kleine 
gemeenschap, wereldwijd zo’n mortaliteit zou veroorzaken.  De voorbije 10 tot 20 jaar hebben we een grote 
vooruitgang geboekt in het ontrafelen van mechanismen, die de ontwikkeling van kanker in gang zetten.  De 
ontdekking van de genen en het menselijk genoom leidde ook tot  de ontdekking van een verband tussen de 
genen en bepaalde ziekten en anomalieën. 
50 jaar geleden was het beroepsgeheim absoluut, dat was iets tussen arts en patiënt.  Thans komen mensen op 
TV hun ziekten uitleggen, populaire magazines verlustigen zich in het vertellen van allerhande aandoeningen 
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van allerhande BV’s, zelfs politici deinzen er niet voor  terug publicitaire munt te slaan uit de 
chemobehandeling of bestraling van een kwaadaardige aandoening. 
Jong gepromoveerden,  U zijt collega’s geworden.  Wij heten U welkom en feliciteren U bij het afleggen van de 
eed van Hippocrates.  Wij wensen U geluk bij de verdere uitbouw van uw loopbaan.  Het vroegere prestige van 
de onaantastbare personaliteit van den “Doktoor” is niet meer en hoeft ook niet meer, maar de vermindering 
of verdwijning van respekt en waardering wordt vaak zelf veroorzaakt door een te goedkoop populair gedrag. 
Beschouw en behandel uw patiënten steeds als mens en niet als een nummer.  U staat ten dienste van de 
patiënt en niet andersom. 
Medejubilarissen, U wens ik nog vele gelukkige jaren, nog veel plezier met uw hobby’s en nog een zalige tijd 
zonder teveel ouderdomskwaaltjes. 
 


