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De nieuwe praktijk in Sint-Michiels
Voor een flexibele hulpverlening
De jongste jaren vragen steeds
meer patiënten naar consultaties
buiten de kantooruren.
Om tegemoet te komen aan
deze wensen hebben wij onze
praktijk gereorganiseerd en
hebben wij het Centrum voor
Algemene Heelkunde geopend
in de Sneppendreef 2 te 8200
Sint-Michiels.
We hopen met deze realisatie
tegemoet te komen aan de
verwachtingen die u als patiënt
stelt in een moderne
heelkundepraktijk.
De privé-consultaties zijn
mogelijk op woensdagnamiddag,
donderdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag.
Voor een afspraak kunt u bellen
naar 050 67 70 72 of mailen
naar info@dokterferyn.be

Onze missie is dat we de patiënt
centraal stellen en dat we de
kwaliteit hoog in het vaandel
dragen.
In het Centrum voor Algemene
Heelkunde wordt u vriendelijk,
in de allerbeste omstandigheden
en zo snel mogelijk geholpen
waarbij de wachttijden beperkt
worden. De hoge kwaliteit van
zorg is voor ons zeer belangrijk
en daarom hechten wij veel
belang aan een goede communicatie voor, tijdens en na de
behandeling.
Onze uitgebreide kennis van
de algemene heelkunde, de
laparoscopische heelkunde,
de colorectale heelkunde,
de proctologie, de buikwandchirurgie en de hepatopancreatico-biliaire heelkunde
alsook onze expertise liggen

aan de basis van een individuele
dienstverlening.
Om in te spelen op de snelle
evolutie in de chirurgie zijn de
doelstellingen van ons Centrum
voor Algemene Heelkunde
dynamisch en worden deze
telkens bijgestuurd in functie van
de nieuwste ontwikkelingen.
Tijdens de vele innovaties blijven
we echter voortdurend rekening
houden met de noden en de
behoeften van onze patiënten
en hun partner, die we bij dit hele
gebeuren centraal blijven stellen.
Uiteindelijk resulteert dit in een
meer kwaliteitsvolle zorg voor
de patiënten die dagelijks een
beroep doen op onze expertise
en zorg. We willen u dan ook
bedanken voor het vertrouwen
dat u stelt in ons Centrum voor
Algemene Heelkunde.

Met heel veel zorg
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Dr. Tom Feryn is sinds 2004 werkzaam als
chirurg in het AZ Sint-Jan AV te Brugge. Voordien
was hij supervisor op de dienst algemene heelkunde
in het UZ Gasthuisberg te Leuven.
Dr. Tom Feryn heeft voornamelijk zijn opleiding
genoten in Leuven maar heeft ook stage gelopen in
heel wat binnenlandse en buitenlandse centra
waaronder Parijs, Bordeaux, Hamburg, Heerlen en
Brussel.
Dr. Tom Feryn is lid van het Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Heelkunde. Hij is ook lid van het
Belgisch Genootschap voor Endoscopische
Chirurgie.
Dr. Tom Feryn is ook Board member van de
sectie hepato-pancreatico-biliaire heelkunde en lid
van de International Hepato-Pancreatico-Biliary
Association.
Dr. Tom Feryn heeft ook al heel wat publicaties
op zijn naam en is heel regelmatig aanwezig als
spreker op binnenlandse en buitenlandse symposia
en congressen.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar
onze site: www.dokterferyn.be en naar onze sociale
media-sites: www.facebook.com/doktertomferyn
en www.youtube.com/doktertomferyn

