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Het congres had als thema: ‘Geloof en

Geneeskunde’ en verliep van 6 tot 9 mei 2010

te Lourdes,  in de nieuwe gebouwen  die ter

gelegenheid van het pausbezoek van Johannes-

paulus II op de overkant van de Gave zijn

opgetrokken. Men telde  een zeshonderdtal

ingeschrevenen, waaronder een handvol dap-

pere Belgen. Er waren belangrijke groepen uit

Italië, Frankrijk, Singapore, de Filippijnen,

oekraïne… maar ook vertegenwoordigers uit

de meest diverse landen, tot een katholieke

collega uit China toe. De uitstraling van het

congres werd  bevestigd door de aanwezigheid

van talrijke prominenten, en door een schrijven

van paus Benedictus XVI aan de inrichters en

deelnemers.

De organisatie verliep perfect en na de lezin-

gen konden de leden in groep deelnemen aan

indrukwekkende gebeurtenissen zoals de licht-

processie met de zieken of de ‘Internationale

Mis’ in de ondergrondse basiliek, samen met

duizenden anderen.

De lezingen waren meestal van een uitzonder-

lijk gehalte, en zij vertoonden een merkwaar-

dige coherentie rond een centraal gegeven: de

geneesheer als medewerker aan het herstel-

plan van God voor de wereld. De technologis-

che geneeskunde is enkel een middel om de

ziek geworden mens in zijn ganse wezen te

herstellen: geest, ziel en lichaam. Dit sacrale

aspect van de geneeskunde verleent een nieu-

we waardigheid aan de geneesheer en aan de

patiënt.

Moeilijke thema’s werden eindelijk eens niet

uit de weg gegaan, maar kwamen telkens

terug:

- De evolutietheorie versus het herstelplan

van God voor de schepping

- Het Naturalisme (alles is verstandelijk-

natuurlijk te verklaren) versus de constante

bovennatuurlijke inwerking

- Gebed en wonderbare genezingen

- Het sacrament van het lijden: de transfor-

merende kracht van pijn en ziekte op het spiri-

tueel niveau

- De definities van leven en bewustzijn

- Kennis door wetenschap versus kennis door

openbaring

- De grenzen van onze vrijheid (o.a. in de

morele vraagstukken)…

We hopen enkele van deze teksten in de Acta te

kunnen publiceren in de volgende uitgave.

Uiteindelijk is de keuze voor Lourdes als

congresplaats dus zeer vruchtbaar gebleken. Er

was een belangrijke organisatorische bijdrage

van het ‘Centre Médical de Lourdes’, vooral

vertegenwoordigd door Dr. Theillier. En de

sfeer van het congres was ingebet  in het mas-

sale en aangrijpende gebeuren dat deze bijzon-

dere plaats dagelijks kenmerkt. Kortom, voor

wie het geluk had erbij te zijn : een schitterend

congres !

het XXIIIe wereldcongres van de FIAMC te Lourdes :
schitterend !

Dr. Luc van der plaetsen

opmaak nr 2-2010:Nieuwsbrief/2/2009  8/11/10  20:27  Pagina 8



49ACTA MED. CATH.  VoL. 79, N° 2 (2010)

opmaak nr 2-2010:Nieuwsbrief/2/2009  8/11/10  20:27  Pagina 9


