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Motivatiebrief
Voor de geneeskunde en wetenschap was 2020 een interessant maar ook heel moeilijk jaar.

Wereldwijd moesten alle artsen zich supersnel aanpassen aan onbekende en continu veranderende
werkomstandigheden. Zonder aarzelen nam iedereen zijn nieuwe rol op zich. Dit heeft van alle collega’s het
uiterste gevraagd. We hebben collectief blijk gegeven van solidariteit en collegialiteit. We hebben echter ook
de grenzen van ons eigen kunnen en de wetenschap leren kennen.

In een steeds veranderende maatschappij heeft elke arts nood aan correcte informatie en steun over
wetenschap, organisatie en het juridische luik van geneeskunde. De Orde van Geneesheren speelt hier een
zeer belangrijke rol in voor alle collega’s. In een wereld waarin de informatie voor het grijpen ligt via
ontelbare kanalen is het soms net moeilijk om de juiste en concrete handvaten voor de dagelijkse praktijk te
vinden. Ik wil me heel graag engageren om de komende jaren mee de koers te bepalen en om aan alle
collegae de best mogelijke ondersteuning te bieden. Wanneer er klachten of onregelmatigheden bij de
uitvoering van het beroep gemeld worden dan moet er streng maar rechtvaardig opgetreden worden. Het is
echter mijn persoonlijke overtuiging dat de meeste van onze collega’s hun werk met hart en ziel correct
uitvoeren en zij verdienen hiervoor vanuit de Orde alleen maar de best mogelijke steun en advies. Artsen
werken in diverse praktijken, ziekenhuizen en mogelijk andere settings die vaak elk een specifieke aanpak
vragen. Geen enkele arts kan zonder de inzet van andere collega’s: van huisarts tot ziekenhuisarts, CLB-arts
en nog zoveel meer.

Ik vind het een boeiende uitdaging om vanaf 2021 de vragen en noden van elke medische praktijk in kaart te
brengen, oplossingen aan te reiken en hiervoor de gepaste kanalen verder te ontwikkelen zodat elke collega
van de kennis en steun van de Orde laagdrempelig en efficiënt gebruik kan maken.

Graag reken ik op uw stem om deze rol te mogen opnemen als lid van de Orde.

