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2011: Een historisch jaar

Het jaar is nog maar net begonnen of we kun-
nen al meedelen dat 2011 een historisch 
jaar is. Het is dit jaar vijf jaar geleden dat 
professor Marjolein Drent haar stichting in 

het leven riep waarmee wordt beoogd wetenschappelijke 
kennis en kunde ten aanzien van sarcoïdose en andere inter-
stitiële longziekten te vergroten. Deze stichting is van  
eminente betekenis voor de verbetering van de positie van 
patiënten maar ook van hun omgeving. Het eerste lustrum 
van deze stichting is dit jaar een feit en hoe kan dat beter wor-
den gevierd dan met een wereldcongres over deze longaan-
doeningen in Maastricht.

In juni 2011 wordt in Maastricht het tiende WASOGOBAL 
wereldcongres gehouden. Tijdens dit congres ontmoeten 
wetenschappers en andere praktiserende medici uit alle delen 
van de wereld elkaar om samen van gedachten te wisselen, 
om ervaringen te delen, discussies te voeren, om kennis en 
kunde te presenteren en bovenal om nieuwe contacten te  
leggen en vriendschappen aan te gaan. En dat alles met als 
centrale doel om de kennis betreffende sarcoïdose en andere 
interstitiële longziekten te vergroten. Daarmee wordt op-
nieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de onophoude-
lijke inspanning om het leven van patiënten en hun omge-
ving te verbeteren.

En Maastricht is hiervoor the place to be. De Universiteit 
Maastricht heeft een visie op internationalisering die tot uit-
drukking komt in haar missie: we zijn een ontmoetingsplek 
voor mensen uit alle delen van de wereld, met verschillende 
achtergronden, met een variëteit aan talen, godsdiensten, 
culturele bagage enzovoort. Een grote diversiteit aan mensen 
draagt bij aan een beter wederzijds begrip. We doen dat door 
middel van het internationaliseren van ons onderwijs en het 
wetenschappelijk onderzoek. We maken van onze wereld een 
‘global village’ en nemen zo onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Wederzijds begrip is een absolute voorwaar-
de om van deze wereld een betere plek te maken, voor ons, 
voor onze kinderen en voor eenieder die daarna komt. 
   
Het vergroten van kennis en inzicht in ziektebeelden, het 
bevorderen van wederzijds begrip en het bij elkaar brengen 
van mensen, hoe verschillend ook, dat gebeurt in 2011 in 
verhevigde mate. Daarmee wordt een goede traditie voort-
gezet die voor wat betreft sarcoïdose meer dan vijftig jaar  
geleden begon met een eerste congres in London, UK. Daar 
kwamen toen tweeëntwintig deelnemers bij elkaar uit acht 
verschillende landen, en het was de opmaat naar de wereld-
omvattende World Association of Sarcoidosis and other 
Granulomatous diseases (WASOG) die in 1987 werd opge-
richt. Dit jaar zal het aantal deelnemers aanmerkelijk groter 
zijn. 

Ik wil de organisatoren van harte gelukwensen met deze  
wereldmanifestatie en hen succes en alle goeds toewensen. 
Tegelijkertijd ben ik hen namens de academische gemeen-
schap van de universiteit Maastricht dank verschuldigd voor 
hun inspanning op dit voor eenieder zo wezenlijk terrein van 
ziekte en gezondheid.
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