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VERKIEZINGEN 5 MAART 2012
ORdE VAN GENEEshEREN OOsT-VlAANdEREN

Met het oog op de verkiezingen van 5 maart 2012 werden volgende kandidaturen die alle voldoen aan de voorwaar-
den gesteld door het Koninklijk Besluit van 28 december 1972, voorgedragen (tussen haakjes aantal te begeven 
mandaten):

1. a) Voor een plaats van GEWOON LID:

District GENT (3) DENDERMONDE (2) OUDENAARDE (2)
 
COSYNS Marc  RYCKAERT Sofie BRACKE Eddy
DOUCHY Frank VAN NIMMEN Dirk LAGASSE Eliane
MOISSE Paul 
VAN RENTERGHEM Wim 
VERMEULEN Tony

 b) Voor een plaats van PLAATSVERVANGEND LID:

District GENT (3) DENDERMONDE (2) OUDENAARDE (2)
 
RUBENS Robert CASSIMAN Peter DESMET Paul
VAN ELSEN Jan DE MOOR Anya HOMBROUCKX Remi
VAN RENTERGHEM Eric  VAN HOLSBEECK Erik

2. a) Lijst van de UITTREDENDE, GEWONE leden:

District GENT (3) DENDERMONDE (2) OUDENAARDE (2)
 
RUBENS Robert CASSIMAN Peter DESMET Paul
VAN ELSEN Jan DE BLEEKER Eugeen HOMBROUCKX Remi
VAN RENTERGHEM Eric 

 b) Lijst van de UITTREDENDE, PLAATSVERVANGENDE leden:

District GENT (3) DENDERMONDE (2) OUDENAARDE (2)
 
BRACKE Eddy VAN NIMMEN Dirk 
MICHIELSEN Walter 

Ten laatste op 5 maart 2012 om middernacht moeten de stembiljetten onder gesloten omslag in een postkantoor 
zijn afgegeven en moet aan de formaliteit van de aantekening voldaan zijn. Wij zorgen ervoor dat de te gebruiken 
stembiljetten u tijdig per aangetekende zending worden toegestuurd.
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Ordenummer 42873
Geboorteplaats en –datum Oudenaarde, 23/07/1949 
Diploma UGent 1974 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9890 Gavere (As)
 Ommegangstraat 22
 09/384.15.17
Med. Domicilie 9890 Gavere (As) 
 Ommegangstraat 22
  09/384.15.17
Kiesdistrict OUDENAARDE

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Ik ben huisarts te Gavere, deelgemeente Asper. Momenteel werk ik samen met een jonge collega en daardoor kan 
ik mij, indien nodig, gemakkelijker vrij maken voor de Orde in Oost-Vlaanderen.
Ik zetelde reeds een aantal keer in de Raad als gewoon en als plaatsvervangend lid.
Uit mijn praktijkervaringen weet ik maar al te goed hoe moeilijk de problemen liggen i.v.m. attesten. Patiënten 
durven soms heel ver gaan om briefjes te verkrijgen en ik weet ook hoe moeilijk het voor ons artsen is om attesten 
te weigeren.
Door mijn Orde-ervaringen kan ik deze druk aan en ik begrijp dat sommigen onder ons daar in de fout kunnen 
gaan, waarbij alle mogelijke verzachtende omstandigheden steeds in aanmerking dienen te worden genomen.
Ik ben van oordeel dat het de boodschap van de Orde is om zoveel mogelijk te informeren zodat de sancties tot een 
minimum kunnen herleid worden. Uiteraard zijn er bepaalde zaken die toch moeilijk te tolereren vallen.
Volgens mij is het de taak van de Orde om zoveel mogelijk advies te geven en openheid te creëren.

Dokter Peter CASSIMAN

Ordenummer 43641
Geboorteplaats en –datum Gent, 12/06/1954 
Diploma UGent 1979 
Activiteit Huisarts
Wett. Domicilie 9320 Aalst (Nie)
 Terbekenstraat 40
Med. Domicilie 9320 Aalst (Nie) 
 Terbekenstraat 40
   0475/91.93.93
Kiesdistrict DENDERMONDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
In 1979 studeerde ik af aan de RU Gent als huisarts. In 1994 was ik stichtend lid van Asklepios, de huisartsenvereni-
ging van de deelgemeenten Bambrugge, Erondegem, Erpe, Mere, Nieuwerkerken, Ottergem en Vlekkem. Ik was er 
voorzitter tot 2008.
Sinds 1979 zetel ik in de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen, waar ik onafgebroken 
in de commissie vennootschappen huisartsen heb gezeteld. Sinds 2006 was ik tevens voorzitter van deze Raad.
Gedurende heel deze periode is het mijn grootste bekommernis geweest de collega’s met raad en daad bij te staan 
in de vaak moeilijke situaties waarin wij als artsen soms moeten werken.
Advies geven is volgens mij de hoofdzaak van een Orde. Het tuchtrechterlijk deel is een opdracht die de wetgever 
ons opgelegd heeft. De Orde is de bewaker van de medische deontologie en als rechter moet de Raad soms sanc-
tionerend optreden. Hier zijn inzicht en wijsheid en gestrengheid, waar nodig, gepast.
De inzichten en de expertise die ik in al die jaren heb opgebouwd, wil ik graag verder ten dienste stellen van de 
collega’s wanneer u mij hiertoe opnieuw een mandaat geeft.

VOORsTEllING KANdIdATEN
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Ordenummer 43980
Geboorteplaats en –datum Kortrijk, 25/09/1954 
Diploma UGent 1981 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9052 Gent (Zw)
 Hutsepotstraat 101
Med. Domicilie 9000 Gent
 WGC Watersportbaan 
 Nekkersberglaan 518
   09/222.26.46
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Sinds 1982 huisarts in een groepspraktijk die in 2010 overgeschakeld is naar een wijkgezondheidscentrum. Sinds 
1984 verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde UGent met speciale interesse voor medische ethiek, recht 
en deontologie. Als ICHO-opleider en coördinator sterk betrokken met de jonge huisartsen. Als HVG-afgevaar-
digde, bestuurder bij het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo. Het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking 
tussen huisartsen, specialisten en andere zorgverleners ligt mij nauw aan het hart. Ik wil positief meewerken aan 
de op til zijnde noodzakelijke hervorming  van de Orde der Geneesheren of eventueel vervanging door een tucht-
recht voor alle gezondheidsberoepen onder de koepel van een  Hoge Raad voor Deontologie. In afwachting wil ik 
constructief meedenken aan ethisch-juridische adviezen vanuit mijn praktijk-, bestuurs- en  universitaire oplei-
dingservaring. In moeilijke tuchtsituaties  wil ik zowel collega’s als patiënten zoveel mogelijk  ondersteunen op een 
transparante en overlegbevorderende wijze.

Dokter Anya DE MOOR

Ordenummer 45987
Geboorteplaats en –datum Aalst, 24/05/1965 
Diploma KUL 1990 
Activiteit Dermatologie 
Wett. Domicilie 9300 Aalst
 August Marcelstraat 47
Med. Domicilie 9300 Aalst 
 August Marcelstraat 47
   053/77.34.00
Kiesdistrict DENDERMONDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
Mijn bezigheden als dermatoloog behartig ik in Aalst, Paliseul en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Reeds 
van jaren voorheen had ik interesse om mij kandidaat te stellen voor de Orde. De behoorlijke werkdruk en famili-
ale plichten hebben mij hiervan weerhouden, tot het voorstel kwam van onze voorzitter om als plaatsvervangend 
lid te fungeren waarbij ik dan geleidelijk aan het echte reilen en zeilen van de Orde kan leren kennen.
Het is belangrijk dat er in aanzienlijke mate respect voor ons beroep blijft bestaan; arts en patiënt varen hier beter 
bij want het is de basis voor een optimale verzorging en gezondheid. De Orde heeft hierin een primaire taak.
Benevens dit mogen we blij zijn dat in geval van geschillen tussen patiënt en arts er bufferende collega’s paraat staan 
tot welzijn van beide partijen. Een rechtstreekse confrontatie met de rechtbank is bijzonder onaangenaam vooral 
omdat personen die niet in het medisch vak zitten een oordeel gaan vellen. Hieraan kunnen meewerken en mee-
helpen zal me veel voldoening geven.
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Ordenummer 41780
Geboorteplaats en –datum Gent, 16/02/1939 
Diploma UGent 1964 
Activiteit Inwendige Geneeskunde/
 Gastro enterologie
Wett. Domicilie 9700 Oudenaarde 
 Edelareberg 27
 055/30.07.96
Med. Domicilie op rust
Kiesdistrict OUDENAARDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
Arts met als ervaring: 
- diensthoofd Inwendige Ziekten gedurende 25 jaar en gewezen hoofdgeneesheer in het AZ Oudenaarde; 
- gewoon lid of plaatsvervangend lid in de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen 
sinds 1982 tot heden: voorzitter van de Raad (1991-1997), plaatsvervangend lid in de Nationale Raad (1994-2000 en 
2006-2012), momenteel verslaggever van de Commissie Vennootschappen Specialisten in onze Raad;
- Ere reserve luitenant-kolonel med.
- lid en/of gewezen voorzitter van o.a. Round Table, Rotary en Probus Oudenaarde.
Hobby’s: tuinieren, golf en archiefonderzoek.
 

Dokter Frank DOUCHY

Ordenummer 44322
Geboorteplaats en –datum Kortrijk, 2/03/1952 
Diploma KUL 1977 
Activiteit Inspecteur
Wett. Domicilie 9620 Zottegem 
 Haagkouter 10
 09/367.66.63
Med. Domicilie 9000 Gent
  RIZIV, Zwijnaardsesteenweg 316 D
   09/321.80.24
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Een vorig mandaat (2003-2009) als raadslid vond ik zeer boeiend door de afwisseling van hetgeen de orde allemaal 
behandelt: inbreuken op de deontologie maar ook (veel minder gekende) preventieve activiteiten via de contrac-
tencommissies en het geven van adviezen. Een correct associatiecontract heeft een preventieve impact op de col-
legiale verhoudingen. 
Als zestigjarige arts ben ik actief in de verzekeringsgeneeskunde als inspecteur bij het Riziv sinds 2004. Ik kom 
regelmatig in contact met de adviserend geneesheren. Het is belangrijk dat een verzekeringsgeneeskundige als 
raadslid verkozen wordt omdat hij een specifieke juridische  kennis bezit die in de curatieve sector dikwijls ontbreekt. 
Gezien ik meer dan 20 jaar  als huisarts werkzaam was en tevens bestuurslid was van een kring ben ik ook vertrouwd 
met alles wat hen aanbelangt. Verder heb ik belangstelling voor bejaardenzorg; gedurende 3 jaar was ik coördinerend 
en raadgevend arts voor het OCMW in Geraardsbergen. Mijn hobby’s zijn fietsen, zwemmen en het volgen van de 
politieke actualiteit.
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Ordenummer 42314
Geboorteplaats en –datum Landen, 7/06/1945 
Diploma UGent 1970 
Activiteit Inwendige geneeskunde op rust
Wett. Domicilie 8300 Knokke-Heist 
 Zwaluwlaan 17
Kiesdistrict OUDENAARDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
Ik heb gedurende 35 jaar gewerkt in het AZ Glorieux van Ronse als diensthoofd Nefrologie-Dialyse. Gedurende 30 
jaar ben ik lid geweest van de Medische Raad en heb er ook 2 termijnen van 6 jaar als effectief lid van de Provinci-
ale Raad op zitten.
Ik heb me steeds ingezet om de patiëntenbelangen te verdedigen enerzijds, en anderzijds heb ik steeds de colle-
gialiteit proberen te verbeteren door dialoog en verzoening.
Momenteel ben ik op rust, maar zou mij toch nog enigszins willen inzetten voor het verdedigen van de collega’s 
tegen dikwijls zeer perfiede klachten.

Dokter Eliane LAGASSE
Ordenummer 42699
Geboorteplaats en –datum Gent, 22/06/1949 
Diploma UGent 1973 
Activiteit Pediatrie
Wett. Domicilie 9620 Zottegem
 Meerlaan 21
   09/360.42.43
Med. Domicilie 9620 Zottegem
 Alg. Ziekenhuis Sint-Elisabeth
   09/364.84.26
Kiesdistrict OUDENAARDE

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Graag had ik mijn ervaring als diensthoofd en gewezen raadslid ten dienste willen stellen van de collega’s. De Orde 
moet gezien worden als een raadgevend orgaan die de plichten maar ook de belangen en rechten van de artsen 
vrijwaart en die vooral moet streven naar een open communicatie met de collega’s.
Evenals de snel evoluerende geneeskunde moet ook de Orde zich kunnen aanpassen en inspelen op de nieuwe 
problemen en uitdagingen.
Verder lijkt het mij belangrijk dat het steeds groeiend aandeel van vrouwelijke artsen vertegenwoordigd wordt in 
de Orde.
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Ordenummer 44149
Geboorteplaats en –datum Gent, 24/03/1956 
Diploma UGent 1982 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9840 De Pinte (Ze) 
 Grote Steenweg 122
 09/385.74.75
Med. Domicilie 9840 De Pinte (Ze) 
 Grote Steenweg 122
 09/385.74.75
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
- Voorzitter Huisartsenkring “Schelde en Leie”
- LOK-Verslaggever (N° 077)
- CRA OCMW De Pinte en OCMW Nazareth
Gezien de evolutie van onze maatschappij, denk ik dat het noodzakelijk blijft essentiële waarden zoals ethiek, col-
legialiteit en beroepsgeheim in ere te houden.
Zonder deze essentiële elementen zal ook de genees“kunst” verwateren en zal daardoor ons “edel” beroep vervagen 
in de oppervlakte van de maatschappij.
Om dit te voorkomen wil ik mij mede engageren in een “garde-fou” die de Orde is en moet blijven: “Science sans 
conscience n’ est que ruine de l’âme!” (Rabelais).

Dokter Robert RUBENS
Ordenummer 41991
Geboorteplaats en –datum Gent, 20/01/1943 
Diploma UGent 1967 
Activiteit Inwendige Geneeskunde/
 Endocrino-dabetologie 
Wett. Domicilie 9840 De Pinte 
 Scheldeveldestraat 28
   09/282.55.88
Med. Domicilie 9000 Gent 
 Universitair Ziekenhuis
   09/332.21.11
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
Na studies in Gent en  Leeds (UK)werd ik assistent inwendige ziekten en  staflid endocrinologie in het Universi-
tair Ziekenhuis Gent. Academisch doorliep ik de ganse loopbaan om in 2008 emeritus te worden als gewoon 
hoogleraar aan de Gentse Universiteit met als opdracht endocrinologie, medische ethiek en medische filosofie. Nu 
ben ik nog  part-time als consulent verbonden aan de universitaire dienst endocrinologie.
In 2006 werd ik verkozen tot zetelend lid provinciale raad Oost-Vlaanderen. In 2005-2009, 2009-2013 werd ik 
benoemd tot lid van het Federaal Raadgevend comité voor Bioethiek. Ik was gedurende 8 jaren voorzitter van het 
Ethisch comité UZ Gent.
Gedurende de komende  mandaatsperiode zou ik graag  mij verder ten dienste stellen van de collegae als plaatsver-
vangend lid.
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Ordenummer 43997
Geboorteplaats en –datum Gent, 08/09/1956 
Diploma UGent 1981 
Activiteit Ophtalmoloog 
Wett. Domicilie 9070 Destelbergen 
 Kerkkouterrede 7
 09/228.56.91
Med. Domicilie 9000 Gent
 Paul Fredericqstraat 110
   09/221.23.80
Kiesdistrict DENDERMONDE

Kandidaat als GEWOON lid

Dokter Jan VAN ELSEN

Ordenummer 42917
Geboorteplaats en –datum Merksem, 19/04/1948 
Diploma UGent 1974 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9040 Gent (SAB) 
 Johannes Hartmannlaan 21
 09/228.37.48
Med. Domicilie 9000 Gent 
 Vlaamse Kaai 56
   09/228.37.48
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
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Ordenummer 44906
Geboorteplaats en –datum Aalst, 28/03/1959 
Diploma KUL 1984 
Activiteit Orthopedie 
Wett. Domicilie 9406 Ninove (Ou) 
 Brakelsesteenweg 395
 054/33.88.96
Med. Domicilie 9620 Zottegem 
 Alg. Ziekenhuis Sint-Elisabeth
   09/364.81.11
Kiesdistrict OUDENAARDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
Ik ben orthopedisch chirurg werkzaam in het ziekenhuis in Zottegem.
Ik heb eveneens het diploma specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.
Er is de wet op de patiëntenrechten maar er bestaat geen equivalent voor de artsen, welke soms in de kou blijven 
staan.
In die mate heb ik een speciale interesse voor werkgroepen wat betreft de medische verdediging en bijstaan van 
artsen in deze materie.

Dokter Dirk VAN NIMMEN

Ordenummer 43183
Geboorteplaats en –datum Gent, 25/12/1951 
Diploma UGent 1976 
Activiteit Inwendige geneeskunde/
 Nucleaire geneeskunde/
 Endocrino-diabetologie 
Wett. Domicilie 9200 Dendermonde 
 Sint-Onolfsdijk 94
 052/22.01.76
Med. Domicilie 9200 Dendermonde 
 Noordlaan 24/2
   052/21.32.90
Kiesdistrict DENDERMONDE

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Wie het medisch handelen af en toe van op afstand kan beschouwen raakt vaak geboeid door de maatschappelijk/
filosofische  en de deontologische aspecten ervan.
Betekenis en werkwijze van de Orde der Geneesheren heb ik beter leren kennen gedurende twee mandaten als 
plaatsvervangend lid van de provinciale Raad Oost-Vlaanderen. 
Daarnaast was ook actieve deelname aan de Medische Raad (aanvankelijk als assistent in UZ Gent, en na speciali-
satie in AZ St. Blasius te Dendermonde) een belangrijke en boeiende leerschool.
“Primum non nocere” blijft voor mij het belangrijkste deontologische uitgangspunt, ook in een hoogtechnologische 
omgeving waarbinnen patiënten wellicht nog meer kwetsbaar zijn. 
Daartoe een nieuwe bijdrage kunnen leveren, lijkt me waardevol.
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Ordenummer 41842
Geboorteplaats en –datum Gent, 14/08/1937 
Diploma UGent 1965 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9820 Merelbeke
 Fraterstraat 49
 09/230.86.68
Med. Domicilie 9820 Merelbeke
 Fraterstraat 49
 09/230.86.68
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid

Persoonlijke voorstelling:
Nog steeds fulltime actief als huisarts in een familiale groepspraktijk.
Universitaire praktijkopleider en erkend HAIO stagemeester.
LOK verantwoordelijke en wachtdienstverantwoordelijke van de Huisartsenkring Merelbeke. Natuurgids als hobby.
Een zesjarig mandaat in de Orde achter de rug. Het was de moeite waard. Je kan er eigen accenten en verduide-
lijkingen brengen in de dikwijls hoogstaande discussies. Blijvend in de praktijk actief zijn is een voordeel: men ziet 
en (be)oordeelt meer realistisch en niet zuiver theoretisch. Tot mijn interessesfeer behoren vooral wachtdienstpro-
blemen en de attestenproblematiek.

Dokter Wim VAN RENTERGHEM

Ordenummer 45304
Geboorteplaats en –datum Sint-Amandsberg, 7/06/1963 
Diploma UGent 1988 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9820 Merelbeke 
 Tertzweildreef 14
   0475/23.96.67
Med. Domicilie 9820 Merelbeke 
 Fraterstraat 49
   09/230.86.68
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Mijn medisch professionele activiteiten zijn sinds meer dan twintig jaar verdeeld tussen het werken in een fami-
liale groepspraktijk en het actief zijn in de internationale medische congres- en bijscholingswereld. Dit doorlo-
pende contact met enerzijds de basisgeneeskunde en anderzijds de spitstechnologische geneeskunde hebben 
mij een geprivilegieerde kijk op ons boeiende en unieke beroep gegeven.
In alle aspecten van de geneeskunde moeten zich de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die een 
generatie mag meemaken kunnen reflecteren. Mijn vader, Eric Van Renterghem, leerde me uit zijn ervaring als 
lid van de Raad der Orde begrijpen dat er nood is aan een ruime en open visie op de geneeskunst om deze
ontwikkelingen op een dynamische wijze in te passen in en aan te passen aan de deontologie van ons beroep. 
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Ordenummer 42559
Geboorteplaats en –datum Eeklo, 16/02/1946 
Diploma UGent 1972 
Activiteit Huisarts 
Wett. Domicilie 9990 Maldegem
 Hogenbranddreef 21 D-E
 050/71.21.50
Med. Domicilie 9990 Maldegem 
 Hogenbranddreef 21 D-E
   050/71.21.50
Kiesdistrict GENT

Kandidaat als GEWOON lid

Persoonlijke voorstelling:
Ik wens mijn ervaring in de Orde van Geneesheren verder ten dienste stellen als gewoon lid, om mijn collegae artsen 
in de regio Gent – Eeklo hiermee van dienst te kunnen zijn.


