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Vacature voor anesthesioloog 

 

De dienst Anesthesiologie van het Imeldaziekenhuis zoekt voor de uitbreiding van het team een 
anesthesioloog voor een activiteit op het operatiekwartier. 
Ons ziekenhuis telt 624 bedden waarvan 502 erkende klassieke hospitalisatiebedden en 122 
dagziekenhuisbedden en een brede waaier van alle medische disciplines, waaronder ook cardiochirurgie, 
neurochirurgie, thoracale chirurgie, endovasculaire vaatheelkunde en lever- en pancreaschirurgie. De dienst 
Intensieve Zorgen bestaat uit 28 erkende bedden Intensieve Zorgen waar zowel chirurgische als 
internistische patiënten behandeld worden. 
 
Je functie 

Als anesthesioloog werk je samen – in associatief verband – met de andere 19 anesthesiologen en 
(momenteel) 3 ASO’s anesthesie van het Imeldaziekenhuis. Je roteert mee in alle activiteiten op het 
operatiekwartier. 

Wie ben jij? 

Je bent dynamisch en gemotiveerd om samen met de collega’s anesthesiologen de dienst verder uit te 
bouwen. 
Je bent vooruitstrevend en innovatief in de verdere uitbouw van de dienst anesthesie/intensieve zorgen. 
Je geeft kwaliteit en veiligheid topprioriteit. 
Je engageert je mee in de opleiding en begeleiding van ASO’s. 
Je draagt de waarden van Imeldaziekenhuis hoog in het vaandel: #totaalzorg#topgeneeskunde 
#actievepatiënt#samen#medewerker #excellent#ondernemend #groen#hartelijk 
Je bent erkend specialist in de Anesthesiologie in België. 
Je bent houder van de Bijzondere Beroepstitel Intensieve Zorg. 

Wat hebben we je te bieden? 

Een voltijd contract van onbepaalde duur. 
Je werkt op zelfstandige basis in associatief verband met de andere anesthesiologen, met een individuele 
overeenkomst met Imelda vzw. 
Het Imeldaziekenhuis is een ziekenhuis ‘op mensenmaat’, waar we hartelijk met elkaar en de patiënten 
omgaan, waar we innovatieve technieken en werkmethoden toepassen, waar we een flexibele structuur 
hebben om snel te schakelen. Jij krijgt er de kans om je te ontwikkelen en te groeien. 
 

Kandidaturen aan 

Voorzitter raad van bestuur – prof. M. Casteels p/a Imeldaziekenhuis – Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden met 
kopie aan de voorzitter van de medische raad – dr. L. Haenen en dr. G. Schols – diensthoofd anesthesie 
voor 15-04-2023. 

 

Inlichtingen via 

Medisch directeur – dr. Ph. Rijkers – philip.rijkers@imelda.be – 015/50 61 07 
Voorzitter medische raad – dr. L. Haenen – luc.haenen@imelda.be – 015/50 51 94 
Medisch diensthoofd anesthesie – dr. G. Schols – guy.schols@imelda.be - 015/50 53 41 

 

BONHEIDEN 
15-02-2023 
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