Majesteit,
Mijnheer de minister-president,
Mijnheer de minister van staat,
Geëerde genodigden,
Geachte collega’s,
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vast secretaris,
Aan het slot van deze gemeenschappelijke plechtige zitting heb ik de aangename plicht enkele
dankbetuigingen uit te spreken.
Ik wil u allen, geëerde genodigden, danken voor uw aanwezigheid, belangstelling en steun.
Ik wil de leden van de beide Academies voor Geneeskunde danken voor hun volgehouden inzet
en betrokkenheid, welke van de Academies levende genootschappen maken die handelen in
volle bewustzijn van hun maatschappelijke opdracht.
Ik wil de sprekers danken voor hun boeiende lezingen, welke de vooruitgang van de medische
wetenschap en praktijk inzake de geestelijke gezondheid van jongeren zo helder hebben
toegelicht, en welke de vele belangrijke uitdagingen voor de toekomst op dit gebied hebben
aangegeven.
Ik wil de gewezen voorzitters en de gewezen algemeen secretaris danken voor hun belangrijke
bijdrage tot de voorbereiding van deze inhuldigingsplechtigheid.
Ik wil de voorzitters danken voor hun leiding van de zitting.
Ik wil de vast secretaris danken voor de algemene coördinatie en regie van de verlening van het
Beschermend Erelidmaatschap aan Hare Majesteit de Koningin.
Tot slot wens ik Hare Majesteit de Koningin te danken voor het feit dat Haar lidmaatschap al
van bij de start extra energie opwekt, nieuwe, bijkomende impulsen geeft en waardevolle
nieuwe perspectieven biedt.
De organisatie van tweejaarlijkse symposia van Hare Majesteit de Koningin bieden een uniek
forum om belangrijke medische ontwikkelingen te presenteren en te bediscussiëren. In naam
van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België onze oprechte dank hiervoor. Ik
nodig u dan ook nu al graag uit voor de eerste editie over twee jaar.
Vervolgens zou ik enkele mededelingen van praktische aard tot u willen richten.
Na de zitting wordt u een receptie aangeboden in de Marmeren Zaal, welke u bereikt via de
uitgangen achteraan in de zaal en vervolgens aan de andere zijde van de eretrap.
Na het sluiten van de zitting zal Hare Majesteit de Koningin samen met Haar gevolg de
Troonzaal als eerste verlaten. Mag ik u verzoeken nog even op uw plaats te blijven tot u een
teken wordt gegeven om de zaal te verlaten? Dank hiervoor.
Met de toelating van Hare Majesteit de Koningin, sluit ik de zitting.

