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arrOndIsseMenT anTWerPen

> Gewoon lid (3 te begeven mandaten): 

 Kandidaten: - Georges Albertyn
  - Paul Cosyns
  - Patrick Cras
  - Michel Roba
  - Wiebren Tjalma
  - Maria-Elisabeth Van Alsenoy

> Plaatsvervangend lid (3 te begeven mandaten): 

 Kandidaten: - Marleen Daems
  - Christel De Pooter
  - Jean-Luc Desbuquoit
  - Ivan Leunckens

Geachte Collega,

Naar aanleiding van de komende verkiezingen voor uw Provinciale Raad vindt U 
hierbij een korte voorstelling van de kandidaten. 

Ten laatste op maandag 5 maart 2012 om middernacht moeten uw stem-
biljetten onder gesloten omslag in een postkantoor zijn afgegeven en moet aan 
de formaliteit van de aantekening voldaan zijn.
De Provinciale Raad zorgt ervoor dat de te gebruiken stembiljetten U per 
aangetekende post zullen toegestuurd worden omstreeks 23 februari 2012.

Met collegiale groeten. 

De Provinciale Raad van Antwerpen.
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vOOrsTeLLInG van de KandIdaTen

 Zetelen in de Provinciale Raad heb ik steeds gezien als een taak van dienstbaarheid, strevend naar eerlijkheid, 
naar communicatie en naar verzoening.

 De disciplinaire taak van een provinciale raad is niet de prettigste en niet de makkelijkste. 
 De rechten van de verdediging en van de klager moeten nog beter gerespecteerd. Verzoening komt nog niet 

genoeg aan bod. Maar het laatste decennium is gelukkig meer aandacht gegaan naar communicatie, advies en 
overleg. Voor dat alles wil ik me graag blijven inzetten. 

 Als voorzitter heb ik, samen met de ondervoorzitter van de Nationale Raad, een voorstel voor hervorming van 
de orde uitgeschreven, rekening houdend met de noodzakelijke aanpassing aan de maatschappelijke evolutie en 
aan de evolutie van de praktijkvoering. De politiek wilde nog niet volgen; er waren voor hen dringendere zaken.  
Maar ik wil ook daarvoor blijven ijveren.

Georges ALBERTYN
Kandidaat als gewoon Lid

Geboren:  22.06.36
Promotie:  KUL ‘60
Activiteit:  Gynaecologie
Woonplaats:  Acacialaan 5 - 2020 Antwerpen
Praktijk:  Bosmanslei 17 A - 2018 Antwerpen

>  Gewezen voorzitter (1988-91 en 2006-09) van de Provinciale Raad 
van de Orde van Artsen

>  Gewezen diensthoofd AZ Sint-Augustinus
>  Gewezen e.a. lector en praktijkdocent UA

Ivan LEUNCKENS 
Kandidaat als gewoon lid 

Geboren:  01.08.47
Promotie:  RUG ‘71
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Kleinebeerstraat 21 bus 1 - 2018 Antwerpen
Praktijk:  Lange Leemstraat 385 - 2018 Antwerpen

 Sinds 2000 ben ik ononderbroken verkozen als lid van de Provinciale Raad van Antwerpen hetzij als gewoon 
lid, plaatsvervangend lid of voorzitter (2003-3006) en tevens als plaatsvervangend lid van de Nationale 
raad. Ik betreur dat de politieke overheid het voorbije decennium niet ingegaan is op onze voorstellen 
om de ouderwetse wettelijke regelgeving van de orde (1967!) beter te laten aansluiten op de huidige 
maatschappelijke context.

 In afwachting stel ik voor dat de Provinciale raad toenemend creatief zou zijn 
	 	 •		in	 het	 (preventief	 en	 snel)	 advies	 verlenen	 aan	 de	 collegae	 over	 concrete	 deontologische	

problemen die zij in hun praktijk tegenkomen
	 	 •	in	het	bemiddelen	in	conflictueuze	situaties	om	erger	te	voorkomen
	 	 •		in	het	voorstellen	–in	de	mate	van	het	mogelijke	-	van	probleemoplossende	maatregelen	in	

tuchtzaken als alternatief voor (doorgaans steriele) straffen.

 Samen met de magistraatassessor en de door u gekozen collegae wil ik waken over een correcte toepassing 
van de voornaamste taken van de Orde, namelijk de collegialiteit binnen de beroepsgroep, de kwaliteit van 
zorgen en  de toepassing van de medische deontologie. 

Paul COSYNS  
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  20.02.43 
Promotie:  KUL ‘67
Activiteit:  Psychiater
Woonplaats:  Walenstraat 46 - 3070 Kortenberg
Praktijk:  UZA - 2650 Edegem

>  Directeur Universitair Forensisch Centrum (UZA) en gewezen hoog leraar 
psychiatrie en medische deontologie UA

> Lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
> Lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
>  Lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijke onder-

zoek op Embryo’s in vitro (FCE)
>  Verkozen voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
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 Heden diensthoofd van de afdeling Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), behaalde 
ik mijn artsendiploma aan de Universiteit Antwerpen (UA) in 1983. Nadien was ik als research fellow actief 
aan de UA, de afdeling Anatomopathologie van het UZA en dankzij een Fogarty Fellowship aan de Case 
Western Reserve University, Cleveland (Ohio, USA). Mijn wetenschappelijk onderzoek situeert zich in de 
neuropathologie en genetica van neurodegeneratieve aandoeningen en resulteerde in meer dan 200 artikels 
in internationale tijdschriften. 

 Naast voltijds clinicus ben ik voorzitter van de erkenningscommissie neurologie, voorzitter van het paritair 
comité voor de accreditering neurologie, bestuurslid van het centrum Pieter Gillis dat het pluralistische 
karakter van de UA bewaakt, centrale ombudsman en voorzitter van het Ethische Comité UA-UZA. Ik zetel 
voor een derde mandaat in het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en in de adviesraden van meerdere 
patiëntenverenigingen. In mijn vrije tijd sport ik en lees ik graag over middeleeuwse geschiedenis. De ethische 
aspecten van het artsenberoep boeien mij en daarom heb ik ook wetenschappelijk onderzoek lopen rond 
euthanasie, DNR en beslissingsbekwaamheid. 

 Ik doceer gezondheidsethiek en deontologie in 2de master geneeskunde. Mijn 25-jarige klinische ervaring 
heeft me geconfronteerd met de meest uiteenlopende ethische en deontologische problemen. In de 
afgelopen 6 jaar heb ik ervaring opgedaan als plaatsvervangend lid van de Provinciale Raad en ik stel me nu 
kandidaat als volwaardig lid omdat ik van mening ben dat artsen die in de praktijk staan inhoud en vorm 
dienen geven aan een Orde van Geneesheren. Bovendien wil ik mee aan de basis liggen van een nieuw orgaan 
dat het ethische en deontologische kader van de gezondheidsberoepen uittekent.

 Enkele malen heb ik al genoten van het panoramisch zicht op de hoogste verdieping van de “Van Eycklei”. 
Voor degenen onder u die daar geen ervaring mee hebben, betekent dit dat je moet verschijnen voor de 
onderzoekscommissie van de Raad. In tegenstelling tot de wildste geruchten die de ronde doen, ben ik daar 
steeds op een zeer correcte en menselijke manier ontvangen en behandeld. Als u zich niets te verwijten hebt, 
kunt u daar met een gerust gemoed naar toe.

 Zoals steeds staan de beste stuurlui aan wal. Is het echter niet zinvoller zelf de mouwen op te stroppen en 
te handelen in plaats van langs de zijlijn kritiek te spuien en alles af te breken? Daarom heb ik beslist mij 
kandidaat te stellen.

 Daarnaast bemerk ik als cardioloog de laatste jaren dat er ons steeds meer maatregelen opgelegd worden van 
buitenaf. Ook stel ik vast dat de manier waarop wij als geneesheerspecialist in ziekenhuizen moeten werken, 
sterk gewijzigd is tegenover vroeger en dat de verwachtingen van patiënten anders geworden zijn. Hierdoor 
wordt het vaak moeilijk als arts professioneel onafhankelijk en integer te werken. In vele aangelegenheden 
is de correcte uitoefening van ons beroep geen individuele verantwoordelijkheid meer, maar een collectieve 
verantwoordelijkheid:

 1.  Verantwoordelijkheid van alle artsen de middelen die relatief steeds schaarser worden, correct te benutten. 
Hierbij moet men niet enkel de reglementen en wetten volgen, doch ook proberen de richtlijnen opgesteld 
door de wetenschappelijke verenigingen, in praktijk te brengen.

 2.  Verantwoordelijkheid van alle artsen aan de druk van patiënten die steeds meer een technische benadering 
wensen en soms eisen, te weerstaan en met andere collega’s solidair te zijn om medische “shopping” te 
ontmoedigen.

 3.  Verantwoordelijkheid van alle artsen van het ziekenhuis en vooral leden van de Medische Raden en 
hoofdgeneesheren niet in te gaan op vragen om de “productie” op te drijven als compensatie voor de 
chronische onderfinanciering van ziekenhuizen.

 4.  Verantwoordelijkheid van alle artsen die een patiënt als team behandelen, wat steeds vaker voorkomt, 
correct samen te werken in het belang van de patiënt. Dit impliceert dat men deze samenwerking 
structureel goed organiseert, dat de patiënt globaal gevolgd wordt en dat als er beslissingen genomen, 
deze solidair gedragen worden door alle artsen. Meer en meer zijn wij getuigen van pijnlijke taferelen 
waarbij artsen elkaar de zwarte piet doorschuiven als iets misgaat en dit leidt vaak tot onbegrip en 
frustratie bij patiënten en hun familie.

 Deze nieuwe situatie leidt volgens mij tot een fundamentele verschuiving in het deontologisch paradigma: 
het wordt belangrijker te weten wat men als arts moet doen eerder dan wat men niet mag doen zoals vroeger 
veelal het geval was. De Orde moet hierop inspelen op een flexibele manier, aangepast aan de noden van 
onze tijd en moet een cruciale rol blijven spelen indien wij als artsen onafhankelijk willen blijven beslissen 
wat goed en nodig is voor onze patiënten en laat dit nu juist de quintessentie van de deontologie zijn: het 
handelen in het belang van onze patiënten. 

Patrick CRAS 
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  19.06.58 
Promotie:  UA ‘83
Activiteit:  Neuro-psychiater
Woonplaats:  Jan Van Rijswijcklaan 83 bus 6 - 2018 Antwerpen
Praktijk:  UZA - 2650 Edegem

Michel ROBA 
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  14.08.63 
Promotie:  UA ‘88
Activiteit:  Cardioloog
Woonplaats:  Turnhoutsebaan 331 - 2110 Wijnegem
Praktijk:  Emmaüs - AZ. St. Jozef - 2390 Malle
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 De snelheid en de verspreiding van de kennis in de geneeskunde is de laatste jaren explosief toegenomen.  TV 
en google geven allerlei informatie over ziektes en ziektebeelden. Voor alles moet tegenwoordig een attest 
worden geproduceerd met de meest onmogelijke onnuttige details. Deze (over)informatie leidt frequent tot 
een gebrek aan juiste communicatie en een groeide irritatie.  

 Anno 2012 is onze basis taak om voor patiënten te morgen zorgen dezelfde gebleven echter de 
omstandigheden waarin zijn drastisch veranderd t.o.v. enkele jaren geleden. De artsen van vandaag zouden 
een andere richting moeten inslaan in de omgang met patiënten en collegae.  Samenwerking  met artsen 
van uit de eerste, tweede en derdelijn is essentieel, evenals een goede informatie naar patiënten toe.  Het 
aflijnen van de plichten en de rechten is uitermate belangrijk ten einde een deontologische weg te kunnen 
bewandelen die de  hedendaagse en toekomstige noden aankan.  Het is aan de Orde om het juiste  kader te 
creëren waarin  de arts kwaliteitsvolle zorg kan verlenen. De medicollegiale aspecten van ons beroep mogen 
de patiëntenzorg niet overspoelen.

 Dit kader mee helpen realiseren is de reden waarom ik mij kandidaat stel voor de Provinciale Orde! Graag 
kreeg ik hiervoor uw steun!

 Mijn verwachting is dat ik, door deel te nemen aan de werkzaamheden van de Orde der Geneesheren, mee 
kan bijdragen tot het behouden en bevorderen van de COLLEGIALITEIT die ik bijzonder belangrijk vind.

 In het kader van de toenemende “multidisciplinaire teamvorming” in de gezondheids- en welzijnssector 
dreigt het medisch aspect vaak in de verdrukking te komen, en balanceert de medische discipline vaak op en 
met de grens van de MEDISCHE DEONTOLOGIE, zoals medisch beroepsgeheim e.d. 

 In dat kader denk ik dat er een taak is weggelegd voor de Orde,om hierin duidelijke instructies te geven en 
grenzen af te bakenen. 

 Door de toenemende trend naar hoogtechnologische geneeskunde, schuilt echter ook het gevaar voor 
commercialisering en overconsumptie (minzaam” rendabilisering” genoemd). 

 De Orde heeft ook hierin een rol te spelen in het bewaken van de deontologische regels van degelijkheid en 
EERLIJKHEID.

 Tengevolge een ver doorgedreven tolerantie en permissiviteit in onze samenleving, komt vaak ook de 
waardigheid van het beroep (van geneesheer) in het gedrang. Het lijkt me niet verkeerd om, ook tegen de 
tijdsgeest in, geneesheren en hun entourage toch te wijzen op het belang van die WAARDIGHEID zonder 
dewelke de geneeskunde haar “geloofwaardigheid” dreigt te verliezen.

 Graag wil ik bijdragen tot het bewaken en ondersteunen van een kwaliteitsvolle patiëntengericht beroeps-
uitoefening. 

Wiebren TJALMA
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  30.11.67 
Promotie:  UA ‘93
Activiteit:  Gynaecoloog
Woonplaats:  p/a UZA - 2650 Edegem
Praktijk:  UZA - 2650 Edegem

>  Gynaecologische Oncoloog en Borstchirurg, Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen

>  Medisch Coördinator Universitaire Multidisciplinaire Borstkliniek 
Antwerpen 

>  Professor Universiteit Antwerpen sedert  1 Mei 2001

Maria - Elisabeth VAN ALSENOY  
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  27.06.54 
Promotie:  UA ‘79
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Stationsstraat 20 - 9120 - Beveren-Waas
Praktijk:  VCLB 4 - Lysenstraat 36 - 2600 Berchem

>  G1979: werkzaam in MST, St Niklaas, Ankerstraat  
MST, Antwerpen, St Willibrordusstraat

>  Algemene geneeskunde als geneesheer verbonden aan CKG:  
Kapellen Home Flor Mielants, Dennenhof gedurende +/- 3jaar

>  Transfusiegeneesheer, Rode Kruis België
>  Consultatie Kind en Gezin
>  1985: geneesheer in pilootcentrum ter evaluatie van Alternatieve 

programma MST geneesheer Coördinator
>  Sinds 2000 tot op heden: geneesheer in CLB , VCLB de Wissel,  

campus centrum, Hallershofstraat, 7, 2100 Deurne
>  Sinds +/- 1985 tot op heden: bestuurlid Vlaamse Wetenschappelijke 

Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
>  Sinds 2000: bestuurlid LOGO Stad Antwerpen, waarvan gedurende  

5 jaar voorzitter
>  Sinds 2009 tot op heden: ondervoorzitter LOGO Antwerpen.
  Vertegenwoordiger “VZW ziekenhuis zonder grenzen“ , Rotary
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 Een goed draaiende wachtdienst, waarbij collegialiteit en solidariteit zeer belangrijk zijn, is voor mij een 
belangrijke bouwsteen van een huisartsenkring. 

	 Als	vrouwelijk	arts	wens	ik	een	andere	invalshoek	te	geven	–	indien	mogelijk	–	op	de	vragen	en	problemen	
waarmee collega’s zich wenden tot de orde. Ik hoop dat mijn jarenlange ervaring als wachtverantwoordelijke 
en secretaris van mijn huisartsenkring en andere functies en mandaten in diverse verenigingen daarbij van 
nut kunnen zijn. Mijn interesse gaat zeker uit naar de wachtdienstproblematiek, maar ook naar alle aspecten 
die het functioneren als arts binnen de huidige maatschappij beïnvloeden. Correctheid en collegialiteit draag 
ik hoog in het vaandel.

 Gezien mijn diverse functies wens ik mijn eerste mandaat te beperken tot plaatsvervangend lid  om in een 
volgende termijn eventueel te gaan voor gewoon lid van de provinciale raad.

 Velen van u, denk ik, weten dat ik sinds geruime tijd actief ben in de Orde, en dit dankzij herhaalde betuiging 
van steun en vertrouwen bij de verkiezingen.

 Ik ben inderdaad op nog jonge leeftijd voor de eerste keer lid geworden van de Provinciale Raad. Daar had ik 
steeds als hoofddoel de collega’s te steunen in de altijd maar moeilijker wordende problemen van ethische 
en deontologische aard, waarmee ons nobel beroep geconfronteerd wordt.

 Graag zou ik mijn lange weg in de Orde in schoonheid afsluiten door als plaatsvervangend lid van de 
Provinciale Raad met de opgedane ervaring ten dienste te staan van de jongere generaties die de fakkel 
overnemen.

 Alvast hartelijk bedankt voor uw hernieuwde steun.

Marleen DAEMS
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  06.02.60 
Promotie:  KUL ‘86
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  VIIde Olympiadelaan 58 - 2020 Antwerpen
Praktijk:  VIIde Olympiadelaan 58 - 2020 Antwerpen

>  1986: diploma genees-, heel- en verloskunde K.U. Leuven
>  Vestiging als huisarts te 2610 Wilrijk
>  1998: verhuis praktijk naar 2020 Antwerpen-Kiel
>  1989: lid raad van bestuur bij oprichting Huisartsenvereniging Wilrijk 

vzw Wachtverantwoordelijke (tot op heden)
>  1998 tot op heden: tevens secretaris HVW vzw
>	 	1999	–	2005:	lid	raad	van	bestuur	UHAK
>  1990 tot op heden: lid algemene vergadering Het Vlaamse Kruis vzw
>	 	2004	–	2010:	lid	raad	van	bestuur	Het	Vlaamse	Kruis	vzw
>  2010: stichtend lid Wachtpost Zuid vzw en tot op heden lid stuur-

groep en lid Bemiddelingscommissie

Jean-Luc DESBUQUOIT  
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  07.05.42 
Promotie:  KUL ‘66
Activiteit:  Inwendige geneeskunde
Woonplaats:  Drijhoekdreef 13 - 2970 Schilde
Praktijk:  Drijhoekdreef 13 - 2970 Schilde

>  Lid van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van 
Antwerpen van 1979 - 1985; 1988 - 1994 en 1997 - 2003

>  Plaatsvervangend lid van de Provinciale Raad van de Orde der 
Geneesheren van Antwerpen van 2003 - 2006

>  Voorzitter van de Provinciale Raad van 1982 - 1985; 1997 - 2000; 
1988 - 1994

>  Lid van de Nationale Raad van 1988 - 1944 en van 2006 - 2012
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 Jullie weten dat ik al vele jaren actief ben binnen de Orde van ‘geneesheren’ (om hier Orde van ‘artsen’ van 
te	maken	-	en	om	een	aantal	andere	redenen	–	is	een	wetswijziging	dringend	nodig!)	.	

 Mijn ideeën over deontologie (en over de Orde) hebben jullie, zeker de laatste drie jaren, kunnen ontdekken 
o.m. door het lezen ervan in de Mededelingen. 

 De huidige wetgeving maakt het mij onmogelijk mijn kandidatuur als effectief lid te stellen. Persoonlijk vind 
ik dat een goede zaak omdat daardoor de mogelijkheid geboden wordt aan andere ‘jongere’ collega’s om zich 
aan te bieden voor een functie binnen deontologische organen. 

 Toch wil ik mij, om twee redenen, verkiesbaar stellen als plaatsvervangend lid. 

 Eerst en vooral wil ik mijn ervaring en in de loop der jaren opgebouwde kennis ten dienste blijven stellen 
van	de	Orde	en	vooral	–	via	de	Provinciale	raad	-	van	jullie	allen,	collega’s	uit	de	provincie	Antwerpen.	Ik	heb	
steeds benadrukt dat de Orde vooral een adviserend orgaan moet zijn. Ik wil daar mijn steentje blijven aan 
bijdragen.	Anderzijds	zou	ik	het	voor	mezelf	spijtig	vinden	–	geef	ik	toe	-	niet	meer	betrokken	te	zijn	bij	een	
organisatie, waarvoor ik mij jarenlang ingezet heb. 

 Ik hoop te mogen rekenen op jullie stem.

 Zetelen in de orde betekent voor mij wel degelijk het leveren van een positieve bijdrage in het begeleiden 
van een constructief en respectvol overleg, in het geven van adviezen en in het handhaven van een goede 
kwaliteit van medisch handelen. Centraal hierin staat de collectieve patiënt, de gemeenschap, en natuurlijk 
de arts zelf.

 De orde heeft haar nut. Je moet ze kunnen contacteren voor advies inzake vragen die opduiken bij 
de dagelijkse uitoefening van het beroep. Onze deontologische regels en wetten op zich dienen hierin 
vanzelfsprekend gerespecteerd, maar deze moeten steeds gezien worden in een ruimer kader rekening 
houdend met de snelle evolutie van wetenschap en van onze huidige maatschappij.

 Ik ben ervan overtuigd dat de visie van een vrouwelijke arts hierin een meerwaarde is, en wil graag mijn 
steentje blijven bijdragen

Christel DE POOTER, M.D., Ph.D.
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  24.04.59 
Promotie:  Universiteit Antwerpen 06/07/1984
Activiteit:  Radiotherapie - Oncologie
Woonplaats:  Lentelei 85 - 2650 Edegem
Praktijk:  Oncologisch Centrum GZA
 Iridium Kankernetwerk, Sint Augustinus

>  Lid van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van 
Antwerpen:

>  2006-2009 : onderzoekscommissie
>  2009-2012 : ondervoorzitter
>  Opleiding en gewezen staflid AZ Middelheim
>  Behalen van de academische graad van Doctor in de Medische 

Wetenschappen (18/10/1995) Gewezen gastlector klinisch onderwijs 
radiotherapie/oncologie departement geneeskunde , medische en  
farmaceutische wetenschappen UA.

>  Werkzaam als voltijds staflid in het Oncologisch Centrum 
Gasthuiszusters van Antwerpen — Iridium Kankernetwerk

>  Voorzitter Geneeskundige Dagen Antwerpen 09/2011

Ivan LEUNCKENS  
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  01.08.47 
Promotie:  RUG ‘71
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Kleinebeerstraat 21 bus 1 - 2018 Antwerpen
Praktijk:  Lange Leemstraat 385 - 2018 Antwerpen
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arrOndIsseMenT MeCheLen

> Gewoon lid (2 te begeven mandaten): 

 Kandidaten: - Paul Peeters  
  - Ingrid Wittevronghel

> Plaatsvervangend lid (2 te begeven mandaten):  

 Kandidaten: - Leo Jonckheer
  - Guy Peeters

vOOrsTeLLInG van de KandIdaTen

Paul PEETERS
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  31.12.40 
Promotie:  KUL ‘65
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Sint-Lambertuslaan 148 - 2812 Muizen
Praktijk:  Sint-Lambertuslaan 148 - 2812 Muizen

>  Lid (2003 - 2009) van de Provinciale Raad van de Orde van 
Geneesheren van Antwerpen

>  Plaatsvervangend lid (2009 - 2012) van de Provinciale Raad van de 
Orde van Geneesheren van Antwerpen

 Na zes jaar gewoon en drie jaar vervangend lidmaatschap wil ik deze ervaring nogmaals ten dienste 
stellen van de goede werking van de Provinciale Raad. 

> Met mijn 25-jarige ervaring als gynaecoloog denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de goede 
werking van de Orde van Geneesheren. 

Ingrid WITTEVRONGHEL 
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  02.02.57
Promotie:  K.U.L. ’81
Activiteit:  Gynaecologie
Woonplaats:  Liersesteenweg 84 - 2520 Emblem
Praktijk: 	 AZ	St.	Maarten	–	Campus	Rooienberg	-	2570	Duffel
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arrOndIsseMenT TUrnhOUT

> Gewoon lid (2 te begeven mandaten):  

 Kandidaten: - Hendrik Cottenie
  - Marc Nijssens

> Plaatsvervangend lid (2 te begeven mandaten):  

 Kandidaten: - Corneel Boeren
  - Luc Travers

 Als huisarts en uittredend raadslid zou ik mij verder willen inzetten als plaatsvervangend raadslid ter 
ondersteuning van de collegialiteit en samenhorigheid binnen het artsencorps. Graag willen we ook verder 
werken aan de vernieuwingen binnen de Orde en het meer toegankelijk maken van de Raad naar alle artsen 
toe ter verlenen van advies en informatie.

Guy PEETERS  
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  17.09.56 
Promotie:  KUL ‘83
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Sander De vosstraat 24 - 2500 Koningshooikt
Praktijk:  Sander De vosstraat 24 - 2500 Koningshooikt

 Continuïteit van zorgen is niet enkel een dagdagelijks probleem in de medische praktijk maar ook in de 
regulerende, soms sanctionerende, instantie als de Orde der Geneesheren.

 Gepensioneerde geneesheren beschikken niet over meer tijd zoals vaak wordt gedacht. Items als collegialiteit 
en deontologie blijven steeds brandend actueel. Blijkbaar is er toch iets te weinig engagement en 
enthousiasme  vanwege de jongenen, om deze taak op zich te nemen.

 Overbelasting door administratie, wachtdiensten en niet onbelangrijk, familiale verplichtingen, zijn hier mede 
verantwoordelijk voor. 

 Ik opteer voor een functie als plaatsvervanger in de provinciale raad om dit euvel zo mogelijk op te vangen. 
 Na 15 jaar ervaring in de Orde kan ik daadwerkelijk bijdragen tot de medische beroepsuitoefening, onder 

begeleiding van de Orde.

 Het bestaan van de Orde, hoe vaak ook betwist, blijkt meer dan ooit zinvol. 

Leo JONCKHEER
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  09.10.45 
Promotie:  KUL ‘71
Activiteit:  Neuropsychiater
Woonplaats:  Leopoldplein 20 - 2500 Lier
Praktijk:  Leopoldplein 20 - 2500 Lier

>  Lid (1997 - 2003) en (2006 - 2012) van de Provinciale Raad van de 
Orde van Geneesheren van Antwerpen

>  Plaatsvervangend lid (2003 - 2006) van de Provinciale Raad van de 
Orde van Geneesheren van Antwerpen
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 Tijdens afgelopen 6 jaar heb ik de kans gehad om veel ervaring op te doen binnen onze Provinciale Raad. Ik 
hoop dat deze ervaring desgevraagd  nog van nut kan zijn, vandaar dat ik kandideer als plaatsvervanger. Het 
is mijn overtuiging dat de Belgische arts zich nog gelukkig mag prijzen  met een tuchtcollege samengesteld 
door collegae, die immers vanuit de eigen dagelijkse praktijk genuanceerd kunnen oordelen over allerlei 
klachten.

 Dat neemt niet weg dat nog onvoldoende modernisering is gerealiseerd en dat de Orde wellicht voor velen 
te langzaam evolueert conform maatschappelijke en professionele evoluties.

 In de mate van het mogelijke kan en wil ik dan ook mijn bijdrage blijven  leveren, want: je kunt de Orde wel 
afschaffen, maar dan moet je morgen een nieuwe Orde uitvinden.

 In een snel evoluerende medische wereld mag de deontologie niet stil blijven staan. Er moeten nieuwe 
initiatieven genomen worden om de kwalijke en straffende reputatie van de orde om te buigen naar meer 
openheid en  dialoog met alle betrokkenen.

 Ik wil met mijn kandidatuur een steentje bijdragen tot een opener en goed functionerende orde.

Corneel BOEREN 
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  23.11.51 
Promotie:  RUG ‘78
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Mgr. Eestermansstraat 15 - 2328 Meerle
Praktijk:  Mgr. Eestermansstraat 15 - 2328 Meerle

Luc TRAVERS
Kandidaat als plaatsvervangend lid

Geboren:  22.05.65 
Promotie:  KUL ’93
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Herenthoutseweg 127 - 2200 Herentals 
Praktijk:		 Herenthoutseweg	127	–	Herentals

vOOrsTeLLInG van de KandIdaTen

Hendrik COTTENIE 
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  15.06.49 
Promotie:  RUG. ’75
Activiteit:  Huisarts
Woonplaats:  Hofstraat 22 - 2460 Kasterlee
Praktijk:  Hofstraat 22 - 2460 Kasterlee

>  Lid (1994 - 2000) van de Provinciale Raad van de Orde van 
Geneesheren van Antwerpen

>  Sinds 2007 ondervoorzitter van de Provinciale Geneeskundige 
Commissie

>  Plaatsvervangend lid (2009 - 2012) van de Provinciale Raad van de 
Orde van Geneesheren van Antwerpen

 Ik zie de Orde als een heel belangrijk orgaan voor het goed functioneren van de geneeskunde in België.
 Vandaar dat ik mij in het verleden reeds heb geëngageerd eerst als effectief raadslid en daarna als 

plaatsvervangend raadslid bij de Provinciale Raad van Antwerpen en ik nu opnieuw mijn verantwoordelijkheid 
wil nemen om onze regio de komende zes jaar te vertegenwoordigen.

Marc NIJSSENS 
Kandidaat als gewoon lid

Geboren:  18.02.50 
Promotie:  KUL ’78
Activiteit:  Röntgendiagnose
Woonplaats:  Josephine Charlottelei 7- 2300 Turnhout
Praktijk:  A.Z. St. Jozef - 2300 Turnhout

>  Raadslid van de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van 
Antwerpen	(2003	–	2009)

>  Plaatsvervangend lid (2009 - 2012) van de Provinciale Raad van de 
Orde van Geneesheren van Antwerpen

 Gedurende 6 jaar ben ik als effectief raadslid goed geïntegreerd in de werking van de Provinciale Raad.
 De laatste drie jaar heb ik als plaatsvervanger deze activiteiten in beperkte mate kunnen verder zetten.
 Achter de schermen van de contractencommissie ben ik steeds actief gebleven.
 Nu de gelegenheid zich voordoet om opnieuw een effectief mandaat op te nemen, ben ik bereid er me met 

de nodige discretie volledig voor in te zetten.

 Onze beslissingen zullen op neutrale, objectieve en gemotiveerde criteria berusten. 
 De structuurveranderingen die zich aankondigen zijn een bijkomende uitdaging voor de vernieuwde 

Provinciale en Nationale Raad.
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