
“ Luisteren naar onze patiënten, en samen met hen het recht 
op gezondheid afdwingen”

Toespraak van Janneke Ronse, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, t ijdens 
de Part iciParty, het online verjaardagsfeest van 50 jaar Geneeskunde voor het Volk, 
op 18 april 2021 .

Goedemiddag iedereen,

Bedankt om hier bij ons te zijn. 1971 tot 2021, ongeloofijk. Het waren sowieso al vijftig 
bijzondere jaren waarin we met ontelbaar veel mensen Geneeskunde voor het Volk 
opgebouwd hebben. De plannen lagen – meer dan terecht – klaar voor een grote 
feestmeeting met tweeduizend mensen op de Heizel in Brussel.

Maar sinds maart 2020 staan we in het oog van de coronastorm. De wereld staat op 
zijn kop. En nu staan we hier, met een handjevol mensen in een grote lege studio, 
maar desondanks met enorm veel warmte in woord en beeld. De grootste 
gezondheidscrisis in onze bestaansgeschiedenis blijft maar duren. Zoals steeds, stond 
stilzitten niet in ons woordenboek.

Wij spraken patiënten moed in en zij ons. Soms met woorden, soms met koekjes of 
een warme ovenschotel. 

We hebben het beste van onszelf gegeven om te verzorgen, te troosten, te testen en 
op te sporen. We hebben patiënten verloren en collega’s moeten missen wegens 
ziekte. We hebben meer dan eens met onze ogen gerold over de aanpak van deze 
crisis. Maar we hebben meer gedaan dan dat, we hebben onze handen uit de mouwen
gestoken.

Want als patiënten geen testen krijgen op het werk, gaan wij hen zelf testen. Als 
patiënten geen toegang krijgen tot vaccins, dat eisen wij dwanglicenties om de macht 
van Big Pharma te breken. Men kan ons inpakken in schorten en spatmaskers, maar 
men kan ons niet tegenhouden om te luisteren naar de verhalen van onze patiënten, 
om samen met hen het recht op gezondheid af te dwingen!

Dat is ons engagement en dat komt niet uit de lucht gevallen. De oprichters van 
Geneeskunde voor het volk gaven bewust hun status als dokter op. Zij kozen voor een 
leven aan de kant van de werkende klasse. Gratis zorg en collectieve actie: of het nu 
tegen het slibstort in Zelzate was, of voor werk met de scheepsherstellers in Hoboken 
of met de arbeiders in Deurne of Herstal ... Zonder die eerste generatie geen 
Geneeskunde voor het Volk. Vandaag is ook jullie dag. Merci, dank u, respect!

Vandaag zetten we dit engagement overtuigder dan ooit verder met onze praktijken in
Brussel, Vlaanderen en Wallonië. We starten met psychologische hulp in La Louvière, 
we perfectioneren onze thuiszorg in Lommel, we werken aan een 
zelfverdedigingscursus voor jonge vrouwen in Seraing, In Molenbeek brengen we 
patiënten met chronische pijn bijeen. Onze praktijk van Marcinelle specialiseert zich in 
werkgerelateerde aandoeningen. We komen op straat voor beter sociale huisvesting 
in de wijk in Genk. En in Schaarbeek komen we samen met de patiënten op tegen 
racisme.



Meer dan ooit besefen we allemaal hoe essentieel een goede gezondheid is, hoe 
fragiel deze gezondheid is, en hoe sterk ze afhankelijk is van de omstandigheden 
waarin we leven, wonen en werken. Iemand met een universitair diploma leeft in ons 
land gemiddeld veertien jaar langer in goede gezondheid dan iemand zonder diploma.
Een andere systeem is nodig. Een systeem dat komaf maakt met deze ongelijkheid. En
dat bereik je niet alleen als arts of verpleegkundige, daarvoor heb je een organisatie 
nodig. Een organisatie die actievoert.

De komende 50 jaar blijven acties en campagnes het DNA van Geneeskunde voor het 
Volk. Als organisatie kunnen en zullen we die toegankelijke eerste lijn en sterke 
preventie verder op de kaart zetten, tot ze een realiteit is! 

900.000 van onze landgenoten stellen zorgen uit omdat ze het geld niet hebben. 
Simpele verwondingen worden zo zware infecties waarvoor antibiotica nodig, een 
griep kan een longontsteking worden die een ziekenhuisopname vereist. Voor ons 
moet iedereen zonder geld naar de huisarts kunnen. Dat is niet alleen haalbaar en 
betaalbaar. Het zorgt ook nog voor betere gezondheid. Als dat kan in de meeste 
landen van Europa, waar wachten wij dan nog op?

Als organisatie kunnen en zullen we de niet te stillen winsthonger van Big Pharma aan 
de kaak blijven stellen, want iedere patiënt heeft recht op betaalbare medicatie. Als 
organisatie zullen we de sociale zekerheid blijven verdedigen tegen alle vormen van 
commercialisering en privatisering, als een gemeenschappelijk goed van ons allemaal.
We doen dat met onze elf praktijken, met onze patiënten, met andere organisatie 
zoals vakbonden en mutualiteiten, en met de PVDA. Met iedereen die een 
gezondheidszorg wil uitbouwen waar de mens centraal staat.

Meer dan ooit willen we jullie bedanken, de medewerkers, de ex-medewerkers, de 
vrijwilligers, de stagiairs en studenten, de patiënten en de PVDA. Iedereen die met ons 
meedoet en ons steunt: zonder jullie geen Geneeskunde voor het Volk. En dat moeten 
we samen vieren, op onze elf praktijkfeesten die eraan komen, op Manifesta op 11 en 
12 september. We zien jullie daar allemaal terug voor een onvergetelijk feest; met 
hopelijk samen dansen, zingen, en de grootste groepsknufel ooit.

Merci! Dank u! Tot snel!

Janneke Ronse, voorzitter Geneeskunde voor het Volk


