
milieuvervuiling en tegen het massaal 
uitsterven van dier- en plantensoorten? 
Bewijzen de cijfers niet onomwonden 
dat het probleem generatie na genera-
tie groter wordt en riskeert over enkele 
generaties als een boemerang in ons 
gezicht te belanden?

Bewustwording
Het wordt hoog tijd dat de moderne 
medici en beleidsvoerders met betrek-
king tot gezondheidszorg zich bewust 
worden van de langetermijneffecten 
van medisch handelen, dat misschien 
wel het individu baat, maar niet altijd de 
maatschappij of het nageslacht. Deze 
reflectie is meer dan ooit nodig in de 
planning van toekomstige beleidsstra-

tegieën en onderzoeksprojecten, zeker 
degene die interfereren met de zorgvul-
dig door de evolutie opgebouwde en 
geselecteerde genetische codes. 

Is levensstijlverandering niet een veel 
meer fundamentele, realistische en 
goedkope manier om ziekten te voorko-
men dan het aanwenden van medische 
interventies die op hun beurt weer 
nieuwe interventies uitlokken? De tijd is 
rijp voor de introductie van een nieuwe 
medische logica en handelswijze naast 
de klassiek gangbare benaderingen 
zoals de persoonlijke en de populatie-
geneeskunde: de speciesgeneeskunde. 
De mens heeft de geneeskunde als 
een wetenschap uitgebouwd om te 

anticiperen op menselijk lijden en dit te 
verlichten. Hierbij balanceert hij regel-
matig op een slappe koord wanneer dit 
ten koste gaat van zijn eigen leefom-
geving of van andere soorten. Laat de 
speciesgeneeskunde hem nu terug-
brengen naar waar hij eigenlijk hoort: 
een biologische soort te midden van 
alle andere biologische soorten in een 
niet-superieur samenlevingsverband. 

Prof. dr. W. Gyselaers
Gynaecoloog

Verschenen in Tijdschrift voor Genees-
kunde op 1 juli 2021
Referenties kunnen opgevraagd worden 
via e-mail:  Wilfried.Gyselaers@zol.be

APOTHEEK SYNAPS PARK  
VOOR HET GROTE PUBLIEK

OPENINGSUREN: 
de apotheek is open 
van maandag tot en 
met vrijdag van 9 tot 
18 uur. 

CONTACT: 
Apotheek Synaps Park 
is telefonisch (089 71 
35 38) en via e-mail 
(apotheeksynapspark 
@proximus.be)  
bereikbaar.

Om de klantvriendelijkheid en de service 
voor patiënten, bezoekers en medewerkers 
te verbeteren, richtte de Genkse apothekers-
vereniging een apotheek in voor het grote 
publiek op het Synaps Park in Genk, aan de 
vijver vlakbij de hoofdingang en de parking 
van het ziekenhuis. 

Patiënten die op raadpleging zijn geweest of 
die net ontslagen werden na een opname, 
kunnen zo snel en eenvoudig aan hun medica-

tie geraken. Sigrid Olaerts, apotheker-titularis: 
“Het idee is dat je als patiënt het ziekenhuis 
kunt uitwandelen en meteen de voorgeschre-
ven medicatie kan kopen.”

De apotheek maakt deel uit van het Synaps 
Park dat een dynamische en levendige hot-
spot wil zijn waar patiënten en bezoekers te-
recht kunnen voor kwaliteitsvolle, klinische en 
(sub)klinische zorg en gerelateerde diensten 
en producten. 
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