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Van links naar rechts: Marc van Impe, dr. Marc Cosyns, Minister Maggie De Block, dr. Jean Gérain 

VILVOORDE 28/04 - Maandag 24 april hield MediQuality zijn derde lenteborrel in Brasserie 

Canal in Vilvoorde. Wat begon als een alternatief voor een klassieke nieuwjaarsreceptie is 

uitgegroeid tot een evenement waar de minister, de lezers, de redactie en de auteurs van de 

bijdragen, met elkaar in een informele sfeer van gedachten wisselen.  

Uniek is ook de talrijke aanwezigheid van de studenten geneeskunde van alle Belgische universiteiten 

die hier hun ideeën, opinies en bedenkingen aan die van het beleid en hun oudere toekomstige 

collega's kunnen toetsen. 

Bij die gelegenheid worden ook de MediQuality Awards uitgereikt voor de best scorende bijdragen 

van het voorbije jaar. Minister Maggie De Block hield een spitse en zeer concrete toespraak die vooral 

de aandacht trok van de jongere generatie. Haar beleid onderscheidt zich van de vorige legislaturen: 

deze minister kondigt geen grote plannen aan die achteraf omwille van allerlei academische en 

financiële factoren toch niet uitgevoerd kunnen worden, maar gaat aan het werk op goed omschreven 

https://www.mediquality.net/nl/web/MediQuality/-/derde-lenteborrel-mediquality


werven. Daar wordt zonder veel poeha hard gewerkt aan een meerjarenbeleid dat tot concrete 

resultaten moet leiden. "Ik wil niet aan aankondigingspolitiek doen," zei de minister, "ik ben een diesel, 

als ik op gang kom kan ik heel lang en heel zuinig doorrijden." 

"Als journalist heb ik de voorbije decennia geleerd dat je weinig of niets kan bijdragen aan de 

intelligentie van je publiek," zei uw senior writer Marc van Impe. "Alles wat je schrijft of niet schrijft zal 

het IQ van de lezer geen punt naar boven of naar onderen doen bewegen. 

Maar gebruiken we het begrip wijsheid als streefdoel dan kunnen we heel wat bereiken. Wijsheid 

wordt verkregen door de interpretatie van uiteenlopende ervaringen met behulp van gewone 

menselijke intelligentie. Simpel toch? En daar werken u en wij aan door onze artikels, bijdragen en 

columns. Het gaat er niet alleen om om over feiten te berichten, we moeten die ook duiden, in hun 

kader plaatsen en mogen daarbij gerust literaire en ook humoristische elementen en vooral onze 

persoonlijke ervaringen gebruiken. 

Op die wijze zal de  wijsheid van anderen toenemen. De bijdragen die ons bereiken zijn geen lukrake 

reacties. Onze lezers zijn geen voorbijgangers die proberen het debat te domineren, maar zijn dames 

en heren van stand die het met elkaar eens of oneens zijn maar dat op een intelligente manier tot 

uitdrukking brengen. Op die manier blijft MediQuality een oase van verifieerbare feiten in de woestijn 

van post truth die rond ons aan het groeien is." 

De Nederlandstalige shortlist voor de MediQuality Award zag er als volgt uit (alfabetisch):   

 dr Luc Colemont, met een bijdrage  over de preventie van darmkanker; 

 dr Marc Cosyns, met verschillende bijdragen, onder meer over de onzalige erfenis van Onkelinx; 

 dr Piet Debaets, met verschillende bijdragen; 

 dr Heidi Hoeben, met een fel opgemerkte bijdrage over het toelatingsexamen voor kandidaat artsen 
en tandartsen; 

 dr Annemie Uyttersprot, met verschillende bijdragen; 

 dr Arne Van Renterghem, met verschillende bijdragen;   

 dr Jan Vercammen, met verschillende bijdragen; 

 dr Leen Vermeulen, met een bijdrage over de aanslagen in Molenbeek; 

 en tenslotte apotheker Lieven Zwaenepoel (APB voorzitter) met verschillende bijdragen. 

La liste francophone des contributeurs finalistes retenus pour figurer dans notre short list (par 

ordre alphabétique) :   

 le Dr Michel Collette, orthopédiste, qui avait écrit : « Confrères, cessons d'être dupes »;  

 le Pr Denis Franchimont, gastroentérologue, sur le dépistage du cancer colorectal ;  

 le Dr Jean Gérain, spécialiste maladies infectieuses, sur la maladie de Lyme ; 

 le Dr Jean-Pierre Gooris, gastroentérologue, avec une contribution sur l'alcoolisme ; 

 le Dr Jean Lambert, chirurgien orthopédiste sur les médecins vampires assoiffés d'argent ;  

 le Dr Marc L'Hermite, gynécologue, sur les études de médecine ; 

 le Dr Arnaud Misson, psychiatre, sur la banalité du mal ;  

 Mme Danièle Zucker, docteur en psychologie, sur  la fin de l' errance pour les victimes de viol.   

De winnaar van de Award 2017 is dr. Marc Cosyns. Hij doceert aan de universiteit van Gent 

medische ethiek, deontologie en palliatieve zorg in de vakgroep huisartsgeneeskunde. Hij is 

tevens begeleider van HAIO-artsen van dezelfde vakgroep en werkzaam in het 

wijkgezondheidscentrum Watersportbaan  en is ook literair zeer actief.  

Le choix de ce jury s'est finalement porté sur le Dr Jean Gérain, spécialiste des maladies 

infectieuses à la clinique du Parc Léopold à Bruxelles, dont la contribution était consacrée à la 

maladie de Lyme. 



De laureaten kregen behalve een diploma ook een luxe citytrip aangeboden, bestemming naar 

keuze, voor twee personen. 

Op het Zeekanaal voeren de laatste boten voorbij, binnen meanderden de gesprekken alle richtingen 

uit. We besloten met een afspraak voor volgend jaar. 
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