
  3

vo
o

rs
te

ll
in

g 
ka

nd
id

at
enDokter Marc COSYNS

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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