
Dienst gastroenterologie 

GZA Sint Augustinus-/Sint Vincentius-/ Sint Jozef-ziekenhuis. 

Werking in huidige COVID-19 pandemie.  

 

Beste collega 

In deze bijzondere tijden die voor iedereen, niet in het minst voor jullie als huisartsen, een 
belangrijke belasting is, willen we jullie wijzen op de actuele manier van werken van onze dienst.  

Elke dag zijn drie gastroenterologen werkzaam in Sint Augustinus en Sint Vincentius.  

 ° De toer arts, die zorgt voor de zaal patienten gastroenterologie in Sint Augustinus en Sint 
Vincentius, alsook voor de nacht en weekend wacht. Te bereiken via centrale, te vragen naar 
gastroenteroloog van wacht.  

 24/3-30/3/2020: Dr. Ingrid Buytaert 

 31/3-6/4/2020: Dr. Frank Van de Mierop 

 7/4- 13/4/2020: Dr. Jozef Wauters 

 14/4-20/4/2020: Dr. Filip Couturier  

 ° De consultatie artsen, één in Sint Augustinus en één in Sint Vincentius, die zorgen voor 
raadpleging en endoscopie op de consultatie/endoscopie afdeling. Deze zijn bereikbaar telefonisch 
voor dringende en semi dringende consultaties en zullen U telefonisch helpen met het maken van 
een afspraak bij de eerstvolgende gastroenteroloog. Colonoscopies worden selectief uitgevoerd, 
doch enkel met thuisvoorbereidende patienten en onder sedatie.  

 Redenen voor consultatie zijn te bespreken doch icterus, voor U verontrustende abdominale 
 pijnen, rectale bloedingen, anemie, positieve ifobtest, vermoeden maligniteit, … zijn enkele 
 redenen van consultaties die zouden kunnen doorgaan.  

 Bereikbaar in  Sint Augustinus op nr: 03/4433608 

   Sint Vincentius  op  nr: 03/2852815 

In Sint Jozef is er geen medische permanentie, doch wel secretariaatsondersteuning op tel 
03/4441207. Zij kunnen U helpen met maken van afspraken in Sint Augustinus en Sint Vincentius of U 
doorschakelen naar de consultatie arts in beide campussen.  

De dagzaal digestieve oncologie wordt bemand en behandelingen worden verder gezet zo er geen 
contraindicaties zijn.  

Dagzaal gastroenterologie voor onze IBD patienten wordt bemand en behandelingen worden verder 
gezet, zo er geen contraindicaties zijn.  

De private praktijken in Karel Oomsstraat, Eilandje, Wijnegem en Zwijndrecht zijn voorlopig gesloten.  

 

U sterkte gewenst in deze harde tijden.  

Dienst gastroenterologie van GZA ziekenhuizen.    


