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Antwerpen, 1 juli 2015 

 

Persbericht: Dr. Marc Moens verkozen als nieuwe voorzitter Vlaams Artsensyndicaat 

 

Antwerpen – Dr. Marc Moens werd gisteren unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van het 

Vlaams Artsensyndicaat (VAS). Hij volgt in deze functie dr. Hilde Roels op die meermaals 

het mandaat van voorzitterschap op zich heeft genomen.  

Dr. Marc Moens, klinisch bioloog in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden, oefende voorheen 

reeds drie maal de functie van voorzitter van de BVAS uit. Hij is momenteel tevens één van 

de twee Nederlandstalige ondervoorzitters van de BVAS.  

Verder werden verkozen als ondervoorzitters: dr. Dirk Scheveneels, huisarts te Wilrijk, en dr. 

Patrick Dhaenens, uroloog te Lokeren.   

In zijn dankwoord huldigde dr. Marc Moens de jarenlange inzet van de aftredende voorzitter 

Dr. Hilde Roels, die de huisartsen in Vlaanderen met veel overtuiging heeft verdedigd en ook 

een duidelijke stem heeft gegeven in de vele commissies en raden waarin zij actief was.  

Daarnaast onderstreepte hij het belang van de zesde staatshervorming waardoor significante 

verantwoordelijkheden in de welzijns- en zorgsector werden overgedragen van het federale 

naar het regionale niveau.  

Binnen deze nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet het nodige 

beleid uitgetekend worden. Hierbij is inspraak van de betrokken sector primordiaal. Het VAS 

heeft om die reden ook steeds gepleit voor een gestructureerd overlegkader, zodat eventuele 

maatregelen of beleidswijzigingen met de sector op voorhand worden besproken en 

uitgewerkt. 

In zijn nieuwe functie als voorzitter beschouwt dr. Moens het dan ook als een uitdaging om de 

artsen maximaal te betrekken én verdedigen bij de toekomstige ontwikkelingen in de Vlaamse 

gezondheidszorg. 

Namens de Raad van bestuur van het Vlaams Artsensyndicaat 

 
Voor meer informatie over dit persbericht, kan u contact opnemen met het VAS-secretariaat op 

info@vlaamsartsensyndicaat.be of 03/238.98.60. 
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