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Voorwoord door minister Maggie De Block

Een hele carrière lang heeft Frank Lippens zicht ingezet voor de patiënt,
en dit vanuit verschillende rollen en functies. Frank Lippens nam deel
aan menige projecten in het bijzonder op vlak van spoedgevallenzorg
en was actief binnen heel wat belangrijke overlegorganen, waaronder de
Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening en de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Met duidelijke en progressieve ideeën heeft Frank ons gezondheidszorgbeleid en in het bijzonder
het zorglandschap van de dringende geneeskundige hulpverlening,
zowel pre-hospitaal als hospitaalgebonden, doorheen de jaren mee
vorm gegeven.
Over meerdere decennia heeft hij zijn expertise ter beschikking gesteld
aan de opeenvolgende federale ministers bevoegd voor Volksgezondheid, waarvoor hij steeds gewaardeerd werd. Hij liet zich opmerken
door zijn transversale kennis van het terrein, zijn uitstekende netwerk
van contacten en een bewonderenswaardige gedrevenheid om problemen op te lossen. Frank wist zich ook te positioneren als een bruggenbouwer, diegene die tot een gemeenschappelijk draagvlak wist te komen
tussen de verschillende partijen en standpunten.
Beste Frank, graag wil ik je van harte feliciteren met je rijke carrière en
bedanken voor alles wat je voor de gezondheidssector en in het bijzonder de dringende geneeskundige hulpverlening gedaan hebt. Ik wens je
het allerbeste toe voor je pensioen!
Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
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Lijst van de ministers van Volksgezondheid
in de Vlaamse Gemeenschap

1981-1985:

Roger De Wulf (SP) (gezondheidsbeleid)

1985-1988:

Jan Lenssens (CVP) (volksgezondheid en leefmilieu (’85’88), welzijn, gezin en volksgezondheid (’88))

1988-1992:

Hugo Weckx (CVP) (volksgezondheid)

1995-1999:

Wivina Demeester (CVP) (gezondheidsbeleid)

1999-2003:

Mieke Vogels (Agalev) (welzijn en gezondheid)

2003-2004:

Adelheid Byttebier (Groen!) (welzijn en gezondheid)

2004-2007:

Inge Vervotte (CD&V) (welzijn, volksgezondheid en
gezin)

2007-2008:

Steven Vanackere (CD&V) (welzijn, volksgezondheid en
gezin)

2008-2009:

Veerle Heeren (CD&V) (welzijn, volksgezondheid en
gezin)

2009-heden:

Jo Vandeurzen (CD&V) (welzijn, volksgezondheid en
gezin)

IX

geheel.meer.dan.som.book Page x Wednesday, March 6, 2019 1:59 PM

geheel.meer.dan.som.book Page xi Wednesday, March 6, 2019 1:59 PM

Voorwoord door minister Jo Vandeurzen

Een doorzetter, een bruggenbouwer, een bemiddelaar en iemand die
makkelijk contacten legt en onderhoudt, zo ken ik Frank Lippens.
Franks kwaliteiten kwamen voor het eerst op de Vlaamse en federale
radar in 1996. Op 27 februari van dat jaar vond een massaal auto-ongeluk plaats op de E17 van Gent naar Kortrijk, in het Oost-Vlaamse Nazareth. In het licht van dat dodelijk accident en de kunde waarmee Frank
Lippens die dag de hulpverleners aanstuurde, werd hij door de toenmalige ministers Colla en De Meester gevraagd om mee te werken in
diverse beleidscommissies. Tevens werd hij benoemd tot voorzitter van
de federale beleidsgroep voor het noodnummer 112.
Zijn carrière is de belichaming van integrale zorg. Frank was actief in de
ziekenhuizen, de ouderenzorg, de zorg voor personen met een handicap
en in de zorg bij het levenseinde. Zijn ongelofelijk brede kijk, maar ook
zijn accuraatheid, multidisciplinair handelen, wil tot samenwerken en
daadkracht zijn mij steeds opgevallen. Steeds met zachte stem en
warme hand de hoofd- van de bijzaak onderscheidend. Op zijn conto
prijken onder andere de protocolakkoorden voor de ziekenhuisnoodplannen, de hervorming van de opleiding van de ambulanciers en het
rapport van de basis-specialistische zorg spoedeisende hulp. De afgelopen jaren heb ik met Frank, als voorzitter van de commissie niet-dringend liggend patiëntenvervoer, veel samengewerkt.
Waar in het begin van de legislatuur in de beleidsbrief stond: ‘we gaan
het niet-dringend liggend patiëntenvervoer onderzoeken’, is dit door
toedoen van Frank Lippens, als voorzitter van de commissie, op het
einde van de legislatuur omgebogen tot: ‘we realiseerden decretaal werk
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VOORWOORD DOOR MINISTER JO VANDEURZEN

rond niet-dringend liggend patiëntenvervoer én stelden een dynamische commissie samen die werk maakt van kwalitatief toegankelijk
niet-dringend liggend patiëntenvervoer’.
Beste Frank, de sector is je bijzonder dankbaar voor de vele genereuze
inspanningen voor de sector gedurende je hele professionele carrière. Ik
wens je namens de sector hiervoor van ganser harte te danken. Geniet
van je pensioen en de verwondering voor wat was en wat nog komen
mag.
Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

