
 

Beknopt curriculum vitae Dr. Marc MOENS 

 

 ° 22.11.1950 te Dendermonde, gehuwd, 3 kinderen, 6 kleinkinderen. 

 Humaniora Latijn-Wiskunde, Heilige Maagdcollege, Dendermonde 1962-1968. 

 Doctor in de genees-, heel- en de verloskunde, Rijksuniversiteit Gent, 15.07.1975. 

 Geneesheer-specialist in de Klinische Biologie via K.U. Leuven, 15.07.1980. 

 Klinisch bioloog, Imeldaziekenhuis, Bonheiden 01.08.1980-30.11.2017. 

 Sinds februari 1988, afwisselend voorzitter en secretaris (februari 1992 tot februari 

2016) van de Belgische beroepsvereniging van artsen - specialisten in de medische 

biopathologie  bij het VBS-GBS). Ondervoorzitter sinds 23.02.2016. 

 Secretaris-generaal Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen -   

Specialisten / Groupement des Unions professionelles belges de médecins spécialistes 

(VBS-GBS), Brussel, 03.02.1990-03.02.2018. Sindsdien ere-secretaris-generaal. 

 Voorzitter (29.03.1998 – 10.03.2001, 28.03.2004 – 24.03.2007, 08.05.2010 – 

15.05.2013 en 03.06.2016 – 18.05.2019) en ondervoorzitter (11.03.2001 – 27.03.2004, 

25.03.2007 – 07.05.2010 en 16.05.2013 - 02.06.2016) van de Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten / Association belge des Syndicats Médicaux (BVAS – ABSyM). 

 Sinds 1990 lid van een aantal organen binnen het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV), o.a. Algemene Raad, Verzekeringscomité 

(ondervoorzitter sinds 24.02.2010), Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, 

Technisch geneeskundige raad, o.m. voorzitter werkgroep klinische biologie (voorzitter 

sinds 1990) Accrediteringsstuurgroep (voorzitter 16.10.2003 – 15.12.2018) en van een 

wisselend aantal ad hoc werkgroepen. 

 Lid van een aantal organen binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, o.a. Hoge Raad voor geneesheren-specialisten en 

huisartsen, Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen (tot 08.2016) 

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (ondervoorzitter), Multipartitestructuur 

betreffende het Ziekenhuisbeleid, Nationale raad en technische commissie voor 

paramedische beroepen en, in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, lid van 

de Commissie voor Klinische Biologie (WIV-Sciensano) (tot 19.12.2017). 

 Effectief lid Raad van bestuur Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

(KCE) sinds 02.05.2003. 

 Effectief lid van het Beheerscomité van het eHealth-platform, sinds 01.11.2008 

 Mede-stichtend lid, ondervoorzitter (29.01.2010 tot 25.04.2013) en voorzitter 

(26.04.2013 – heden) van de vzw Recip-e die een federaal systeem voor elektronisch 

medisch voorschriften heeft ontwikkeld en uitrolt (momenteel reeds 5 miljoen 

voorschriften/maand).   

 Ondervoorzitter Medische Raad, Imeldaziekenhuis, Bonheiden, 3.12.2002-30.11.2017 

 Meerdere publicaties inzake klinische biologie en laboratorium hematologie.  
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