
 Sint – Niklaas 

 Oktober  2022 

 Prak�sch bericht aan de collega’s huisartsen van onze regio 

 Dag collega’s, 

 We ze�en graag in op vlo�e samenwerking. We houden  u graag op de hoogte van onze huidige 
 werking  . 

 Voor  collega’s artsen  is  de kinderarts  van ‘dienst’  7/7 24/24 rechtstreeks  bereikbaar  voor  dringende 
 vragen  : bvb doorverwijzingen op nummer 03/760 76  08 

 De kinderarts die toert op materniteit en neonatologie kan u op  weekdagen  rechtstreeks bereiken 
 van 9u  tot  13u  op het nummer   03/ 760 74 48  als u iets wil vragen over een opgenomen pa�ëntje 
 op materniteit of neonatologie . 

 Dit nummer  NOOIT  aan ouders doorgeven , dit is voor  jullie 

 Voor minder dringende zaken, afspraken, belt u best via het secretariaat van de raadpleging: 03 760 
 76 15 

 U krijgt dan een keuze menu: 

 Voor administra�eve zaken, niet dringende zaken   gaat het keuzemenu naar het secretariaat ; voor 
 zieke kinderen en dringende  consulta�es wordt er doorverbonden met de pediatrisch 
 verpleegkundige  . Als u belt met een nummer dat bij het ziekenhuis kan herkend worden  als  uw 
 nummer   (  NIET anoniem bellen dus  ), dan krijgt u voorrang  op de pa�ënten die eventueel in de 
 wachtrij hangen . 

 Er is één mailadres voor secretariaat, verpleegkundige en alle artsen samen: 
 kindergeneeskunde@vitaz.be 

 Gebruik dit mailadres  NIET  voor dringende vragen 

 Bij zieke kinderen wordt door de verpleegkundige een telefonische triage gedaan ten einde de 
 dringendheid van de consulta�e te bepalen  - we zijn  bezig deze triage te valideren  . Als u er 
 opmerkingen of vragen bij hee�, mag u dit ook gerust doorgeven via mail . Dit  kan voor ons erg 
 nu�g zijn. 

 Twee van onze collega’s hebben een erkenning  kinderneurologie  :  collega  Maes M en collega Stals T  . 
 Kinderen met een neurologische problema�ek  kunnen vaak  ook aanmelden via de eigen kinderarts 
 en hoeven niet rechtstreeks bij de kinderneuroloog in eerste instan�e , dit kunnen wij dan na 
 aanmelding vlot onderling doen . 

 Collega  Ellen Maris  is  het aanspreekpunt voor de  kinderdiabetesconven�e  . 
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 Binnen de afdeling en raadpleging pediatrie kunnen pa�ënten terecht die de lee�ijd van  15 jaar niet 
 bereikt hebben .  Tussen  15  en  18 jaar oud is er een overgangsperiode voorzien voor kinderen die al 
 langer bij de pediater gekend zijn 

 Raadplegingen gaan door  op verschillende loca�es 

 St Niklaas  campus Lodewijk De Meesterstraat  ( “ straat  945”  ) 

 campus Beveren 

 campus Temse 

 campus Sint-Gillis-Waas 

 campus Lokeren 

 Namens mijn collega’s 

 Ann Covents, diensthoofd kindergeneeskunde Vitaz 

 Dr Thijs J  St-Niklaas  Temse 
 Dr Vanlede K  St- Niklaas  Temse 
 Dr Maris E  St- Niklaas  Temse 
 Dr Coppens A  St- Niklaas  Beveren 
 Dr Van Bogaert V  St- Niklaas  Beveren 
 Dr Van Damme L  St- Niklaas  Beveren 
 Dr Ryckaert  I  St-Niklaas  St-Gillis –Waas 
 Dr Maes  M  St-Niklaas  St-Gillis –Waas 
 Dr Covents  A  St- Niklaas  Lokeren  St-Gillis –Waas 
 Dr David S  St- Niklaas  Lokeren 
 Dr Stals T  St- Niklaas  Lokeren 


