
 

Beste Collega’s van  huisartsenkring HAAZ, 

 

Hierbij willen wij laten weten dat collega Gerd De Swaef vanaf 1 januari 2023 haar activiteiten in 

onze huisartsenpraktijk afbouwt wegens nakend pensioen. Zij stopt volledig op 31 maart 2023. 

Jammer genoeg vinden wij geen vervangarts. Wij hebben ook gehoord dat er in de komende 

maanden nog collega’s uit de buurt zullen stoppen.  

Daarom hebben wij de patiënten die buiten ons wachtgebied wonen, alsook zij die voorbij de 

Boomse Steenweg wonen een brief gestuurd, zie onderstaande kopie, met de vraag om een huisarts 

dichterbij te zoeken.  

Dit om enerzijds zelf kwaliteitsvolle medische zorg te kunnen blijven verlenen en anderzijds ook op 

termijn de patiënten zonder huisarts in onze buurt  mee te kunnen opvangen. 

Met dank voor uw begrip en collegiale groeten,   

Huisartsen Lelieplaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepspraktijk Sorghvliedt  

Lelieplaats 15, 2660 Hoboken 

03 828 21 31 
 
                      01/12/2022 
       
Beste patiënt, 
 
 

Dokter De Swaef gaat op 31 maart 2023 officieel met pensioen. Vanaf 1 januari bouwt zij haar 

activiteiten af en zal zij niet meer voltijds aanwezig zijn in de praktijk. 

 

Tot onze spijt vinden wij genoeg geen vervanging voor haar.  

Wij  willen kwaliteitsvolle medische zorg blijven verlenen aan al onze patiënten.  

Er is in onze regio een huisartsentekort en nieuwe inwoners van Hoboken hebben ook recht op een 

huisarts in hun eigen buurt.  

 

Vermits jij buiten onze regio woont, willen wij je daarom hierbij dan ook vragen om op zoek te gaan  

naar een huisarts dichterbij.  

Dit heeft ook voordelen voor jezelf: 

- je kan sneller geholpen worden bij een acuut probleem 

- je hebt geen vervoersproblemen, geen bus of tram die te laat komt, geen file 

- je bent niet nodeloos lang onderweg 

- bij een ernstig probleem kan je huisarts op huisbezoek komen. 

 

Wij beseffen dat dit mogelijk niet simpel zal zijn, daarom ben je voorlopig zeker nog welkom om 

 zelf  op raadpleging te komen, huisbezoeken zijn evenwel nooit mogelijk. 

 

Informeer eventueel bij je buren, de lokale apotheker, bakker, ouders van klasgenootjes, vrienden, …   

Op vraag van je nieuwe huisarts sturen wij je medisch dossier zeker door. 

 

 

Dankjewel voor het jarenlange vertrouwen, wij wensen je verder een gezonde toekomst! 

Dr. Naima Aich  -  Dr. Michiel Van Lint  -  Dr. Katy Embrechts  -  Dr. An Verheyen  -  Dr. Gerda De Swaef 

P.S. Heb je ondertussen al een nieuwe huisarts, dan is deze brief uiteraard niet meer van toepassing.  

    


