Majesteit,
Mijnheer de voorzitter van de Senaat,
Mijnheer de minister-president,
Mijnheer de minister van staat,
Geëerde genodigden,
Geachte collega’s,
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vast secretaris,
Het is een bijzondere eer u allen in naam van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België welkom te heten op deze gemeenschappelijke plechtige zitting van de twee Academies
voor Geneeskunde.
In de tachtigjarige geschiedenis van de Academie voor Geneeskunde vormt de ontwikkeling,
vanuit ieders eigenheid, van de samenwerking met onze Franstalige zusterinstelling een
belangrijke verhaallijn. De stichting van de Academie voor Geneeskunde een eeuw na de
Académie de Médecine is het gepaste middel gebleken om een vruchtbare en effectieve
samenwerking in het belang van de volksgezondheid gestalte te geven. Op creatieve wijze is er
nadien voor gezorgd dat de twee Academies voor Geneeskunde doorheen de institutionele
ombouw van het land in de voorbije decennia, afzonderlijk en gezamenlijk hun rol in ’s lands
belang en in het belang van zijn gemeenschappen konden blijven vervullen. De samenwerking
van de Academies voor Geneeskunde komt tot stand door de opstelling van gemeenschappelijke
adviezen, door de uitreiking van gemeenschappelijke prijzen en door de inrichting van
gemeenschappelijke symposia.
Een belangrijk element in hun samenwerking vormt de bindende kracht van de monarchie. De
rol van de monarchie komt tot uiting in hun stichting, respectievelijk door Zijne Majesteit
Koning Leopold I en Zijne Majesteit Koning Leopold III, in hun plaatsing onder de Hoge
Bescherming van de Zijne Majesteit Koning, respectievelijk bij de koninklijke besluiten van 15
mei 1964 en van 5 november 1963, in de veelvuldige betrokkenheid van Leden van het
Koningshuis bij de uiteenlopende activiteiten van de beide Academies voor Geneeskunde,
evenals in de traditie dat Hare Majesteit de Koningin Beschermend Erelid van beide instellingen
wordt.
Majesteit,
De Academies voor Geneeskunde zijn Uwe Majesteit ten zeerste erkentelijk voor de
aanvaarding van hun verzoek om ook ten aanzien van hen in de voetsporen van Hare Majesteit
Koningin Elisabeth en Hare Majesteit Koningin Fabiola te treden. Zij zijn bijzonder verheugd
over het feit dat Uwe Majesteit hieraan onmiddellijk een persoonlijke invulling heeft gegeven
door de actieve betrokkenheid van Uwe Majesteit bij en de sturing van het programma van deze
zitting.
Majesteit,
Het weze me geoorloofd me aan te sluiten bij het verzoek van mijn collega Pierre Coulie, dat
het Uwe Majesteit behage het actieve lidmaatschap van Uwe Majesteit van onze beide
academies gestalte te geven door de organisatie van tweejaarlijkse symposia waarvan de
thematiek en de vormgeving in overleg met Uwe Majesteit zouden worden bepaald, welke
onder de Hoge Bescherming van Uwe Majesteit zouden worden geplaatst, en welke voor de
beide Academies voor Geneeskunde een nieuwe opdracht en een belangrijke uitdaging zouden
inhouden.

Majesteit, Excellenties, geëerde genodigden, geachte collega’s,
De wetenschappelijke zitting van vandaag is gewijd aan de geestelijke gezondheid van
kinderen, een breed onderwerp met een grote maatschappelijke betekenis in het kader waarvan
vele vraagstukken op het vlak van onderzoek en praktijk moeten worden behandeld.

