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Nicolas Schockaert 
  
Dr. Schockaert  is werkzaam als gynaecoloog  in het Sint-Lucasziekenhuis sinds 1984. Hij  was  
diensthoofd  van de dienst gynaecologie van 1997 tot 2008. In  1998 werd hij benoemd tot  
stagemeester voor de  opleiding van assistenten.   In 1997 werd op  zijn voorstel  de multidiscilinaire 
borstkliniek   in Sint-Lucas opgestart als één van de eerste borstklinieken in het Vlaamse land, dit 
nadat hij  een opleiding in het Bordetinstituut in Brussel had  gevolgd. Hij was  diensthoofd van de 
borstkliniek van 2011 tot 2016. 
 
Naast de algemene verloskunde en gynaecologie gaat zijn  interesse specifiek uit naar de 
endoscopische chirurgie, de oncoplastische borstchirurgie  en de vaginale chirurgie, alsook de 
diagnose van precancereuze letsels van de baarmoederhals (colposcopiekliniek). 
 
Het is zijn overtuiging  dat een behandeling enkel kan slagen op basis van een persoonlijke 
benadering van iedere patiënt , na open overleg over alle mogelijkheden en in wederzijds respect. 
 
 
Opleiding 
  
1971-1978 kandidaturen en doctoraat geneeskunde aan de KUL, beëindigd maxima cum laude. 

1978-1982 KU Leuven: specialisatie Gynaecologie en Verloskunde 

1ste  en  2de. jaar: Universitaire klinieken Sint-Rafaël en Sint-Pieter, diensthoofd 

professor Marcel Renaer 

3de jaar: University of Cape Town, Groote Schuur Hospital, diensthoofd 

professor Davey. 

4de jaar: Universitaire Ziekenhuizen Sint-Rafaël en Sint-Pieter, diensthoofd 

professor Marcel Renaer. 

Augustus 1982 tot december 1982:   bijkomende opleiding in de microchirurgie, CHT Leuven olv 

professor Ivo Brosens. 

 

1982-1983 Militaire dienst als onderlieutenant in Duitsland, in de functie van gynaecoloog in het 

Militaire Ziekenhuis in Soest.  

1983-1984:  part-time activiteit in de dienst Gynaecologische Oncologie AZ Sint-Rafaël, 

diensthoofd professor Jan Bonte. 

Augustus 1984:  Start full-time activiteit als associé in de dienst gynaecologie van het AZ Sint-Lucas te 

Assebroek, in associatie met dr André Bekaert en dr Jan Claerhout . 

Buitenlandse studieverblijven: 

1977:  4 maanden opleiding algemene geneeskunde, gynaecologie-pediatrie, Oxford 

University, The New Radcliffe Hospital 



1980-1981 opleiding gynaecologie-verloskunde, Groote Schuur Hospital, University of Cape 

Town, Zuid-Afrika. 
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