Vacature: algemeen radioloog
Omgeving:
Veurne is een kleine provinciestad in West-Vlaanderen. De Westkust is een gebied met veel
toerisme, recreatiemogelijkheden en natuur. Het is een zeer prettige omgeving om te wonen en
werken. Steden zoals Brugge en Gent zijn binnen het uur bereikbaar.
Organisatie:
Az West is een ziekenhuis met 234 erkende bedden, een dagziekenhuis, een erkende dienst
intensieve zorgen, een erkende functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg en een dienst M met 400
bevallingen per jaar, E en N*. Het ziekenhuis is een sterk groeiend regionaal ziekenhuis met
jaarlijks meer dan 800 MUG interventies en 20.000 klassieke opnames en daghospitalisaties.
Het az West biedt een brede waaier van pathologie met een sterke groei van oncologie en geriatrie
(oudere bevolking in de kustregio). Tevens beschikt het ziekenhuis over een neurochirurgische
dienst en goed uitgebouwde dienst orthopedie.
Het az West werkt nauw samen met het KEI in Oostduinkerke waar eveneens een kleine
radiologische dienst aanwezig is, bestaft door de associatie radiologie az west.
Afdeling:
De dienst radiologie bestaat uit 6 stafleden. De afdeling is uitgerust met één up-to-date 3T MRI
toestel (Philips Ingenia), één CT scan (GE Optima 660), één mammografietoestel met
tomosynthese, twee echotoestellen (Canon Aplio i800 en i500) en twee tele-zalen (Siemens). Alle
radiologen participeren in de wachtdiensten waarin de radiologie in de volle breedte wordt beoefend.
Momenteel zouden wij ons team graag versterken met een gemotiveerde en enthousiaste collega
arts.
Profiel:
- U bent specialist in de radiologie of bent nog assistent in opleiding
- U beschikt over goede klinische en organisatorische vaardigheden en kan goed samenwerken met
de medische, verpleegkundige en paramedische teams
- U bent empathisch en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je zet de patiënt en
werken in teamverband centraal.
- U hebt een uitstekende kennis van de algemene radiologie en bent stressbestendig.
- We verwachten een participatie in de werkzaamheden van de associatie, medische staf en
ziekenhuisorganisatie
Wat mag je verwachten:
- Een fulltime aanstelling of te bespreken werkactiviteit.
- Als radioloog ga je een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van de radiologie binnen
az West.
- We bieden je een boeiende en afwisselende werkomgeving met uiteenlopende pathologie in
verschillende subdisciplines. Er is mogelijkheid tot verdere verdieping in 1 of meerdere
subspecialismen.
- Indiensttreding volgens beschikbaarheid of in onderling overleg.
Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze vacature kan je contact opnemen met dr. Y. Lamoral,
(058/33 30 45 of Yves.Lamoral@azwest.be).

Interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar az West, t.a.v. dhr. P. Verhaeghe, voorzitter Raad van Bestuur, dr. H. Lebbinck, voorzitter Medische Raad, en aan dr. O. Debels,
hoofdarts, Ieperse Steenweg 100 te 8630 Veurne (directiesecretariaat@azwest.be)

