
 
 

                        
 
 

 
UITNODIGING 

 
UITREIKING SARTON MEDAILLE 2022-2023  

 

Prof. em. dr. Joris Delanghe 
 

PRIJS MEDISCHE CULTUUR UGENT 
 

Prof. em. dr. Robert Rubens 

 
donderdag 15 december 2022 om 16u 

Het Pand (gelijkvloers, zaal Refter) - Onderbergen 1 9000 Gent 

 

 
Programma academische zitting 
 
16u00  Verwelkoming                 Prof. dr. Robert Rubens 

16u10  Laudatio Prof. dr. Joris Delanghe              Prof. dr. Marijn Speeckaert 

16u25  De geschiedenis van scheurbuik en vitamine C deficiëntie       Prof. dr. Joris Delanghe 

17u10   Uitreiking Sarton Medaille               Prof. dr. Piet Hoebeke, decaan 

   Uitreiking Prijs Medische Cultuur UGent          

18u00   Receptie 

 
 

stadskledij - toga 

Graag uw aanwezigheid tegen 9 december 2022 bevestigen via Rita.Malfliet@UGent.be. 
 

 
George Sarton (1884-1956), die mee aan de basis lag van de geschiedenis van de wetenschappen als een 
academische discipline, was een alumnus van de Universiteit Gent. In 1912, een jaar na zijn afstuderen als doctor 
in de wiskunde en fysica, schreef hij aan een vriend: “J'ai décidé de vouer ma vie à l'étude désintéressée de l'histoire 
des sciences”. Hij vestigde twee leidende tijdschriften in het vakgebied (Isis in 1912 en Osiris in 1934) en de History 
of Science Society in de Verenigde Staten. In 1984, exact 100 jaar na de geboorte van Sarton, besloot de Universiteit 
Gent de Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis van de Wetenschappen op te richten. Elk jaar selecteert het 
Sartoncomité, bestaande uit vertegenwoordigers van alle faculteiten van de Universiteit Gent, een 
Sartonleerstoelhouder en verschillende Sartonmedaillisten. De Sartonleerstoelhouder en de medaillisten worden 

uitgenodigd om lezingen in het vakgebied van de geschiedenis van de wetenschappen te geven. De lezingen worden gepubliceerd in het 
tijdschrift Sartoniana (www.sartonchair.ugent.be). 
 

 

De "Prijs voor Medische Cultuur van de Universiteit Gent" wordt om de drie jaar toegekend ter waardering van werk op het gebied van de 
medische cultuur, inzonderheid van de geschiedenis en de filosofie van de geneeskunde, de gezondheids- en ziekenzorg en van de medische 
ethiek. De jury voorgezeten door de decaan van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen selecteert de laureaat. De Prijs 
omvat tevens een medaille van de Heymans Stichting, sponsor van de Prijs. De Heymans Stichting werd opgericht ter nagedachtenis van 
professor Corneel Heymans, laureaat van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 1938. 
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