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JURY KIEST VIJF GENOMINEERDEN – ELKE VRIJDAG PORTRET IN ARTSENKRANT 

Een nieuwe herfst, een nieuwe specialist van het jaar 

De Nederlandstalige specialist van het jaar 2019 wordt een gastro-enteroloog, een psychiater, een 

endocrinoloog, een klinisch bioloog of een longarts.  

Dat kunnen we met zekerheid stellen, nu de jury de volgende genomineerden heeft aangewezen in 

alfabetische volgorde: Luc Colemont, Geert Dom, Chantal Mathieu, Marc Moens en Geert Verleden. 

De vijf genomineerden bij de Franstalige artsen-specialisten zijn urgentiearts Paul Colson, psychiater 

Caroline Depuydt, gynaecoloog Jean-Michel Foidart, anesthesist Jean-Paul Lechat en kinderarts 

Michel Pletincx. Hun portretten worden in vijf opeenvolgende edities van de Artsenkrant 

gepubliceerd, te beginnen op vrijdag 4 oktober. 

Nadat op 31 oktober het laatste portret is verschenen, kunnen alle artsen-specialisten stemmen op 

de kandidaat van hun voorkeur. Stemmen kan via de website van 

de Artsenkrant zal mogelijk zijn tot 22 november, daags voor de 

plechtige uitreiking van de Specialist van het Jaar in Living 

Tomorrow Vilvoorde. 

Iedere arts kan zowel een stem uitbrengen voor een 

Nederlandstalige als een Franstalige kandidaat.  

Die prijsuitreiking zal plaatsvinden aan het begin van een 

symposium, met als thema ‘Een toekomstvisie voor de 

specialistische geneeskunde’. 

Op de sprekerslijst staan o.m. Dr. Jean-Luc Demeere, voorzitter 

VBS, Pedro Facon (directeur-generaal DG Gezondheidszorg FOD Volksgezondheid) en de voorzitter 

van Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, Paul D’Otreppe. VBS-secretaris-generaal Dr. 

Donald Claeys zal deze sessie modereren. Binnenkort zullen het programma en de 

inschrijvingsmodaliteiten bekend worden gemaakt via Artsenkrant en het VBS. 

Dit is de derde editie van de verkiezing van de Specialist van het Jaar. De vorige laureaten waren 

oogarts Dr. Piet Noë (2017) en orthopedisch chirurg Prof. Greta Dereymaeker (2018) aan Vlaamse 

kant, en de anesthesisten Philippe De Vos (2017) en Gilbert Bejjani (2018) aan Franstalige kant.  

De Nederlandstalige 
kanshebbers: 
longarts Geert Verleden, 
klinisch bioloog Marc 
Moens, endocrinoloog 
Chantal Mathieu, 
psychiater Geert Dom, 
gastro-enteroloog Luc 
Colemont  
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ALGEMENE CRITERIA voor de ERKENNING van artsen-specialisten 

Ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot 
vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters 
en stagediensten (B.S. 07.06.2019) 

Art. 1. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene 
criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten, gewijzigd 
bij het besluit van 13 september 2016, wordt vervangen als volgt: 

§ 1. Van de aan in artikel 7 bedoelde stagediensten verbonden stagemeesters treedt, in 
overleg met de kandidaat-specialist, één stagemeester op als coördinerend stagemeester. 

Tijdens de stage kan de coördinerend stagemeester wijzigen in overleg met de kandidaat-specialist 
en mits toestemming van de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. 

§ 2. De coördinerend stagemeester heeft didactische, klinische en organisatorische 
vaardigheden, is erkend in het specialisme waarvoor de kandidaat-specialist na zijn opleiding wenst 
te worden erkend en heeft een aantoonbare klinische activiteit in het specialisme. 
Hij voert klinische wetenschappelijke activiteit uit, die hij kan documenteren. 

Hij heeft een functionele band met een faculteit geneeskunde met een volledig leerplan. 

Hij kan verbonden zijn aan een erkende extramurale stagedienst, zoals bedoeld in artikel 12/1, of aan 
een erkende stagedienst van een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis. 

§ 3. De coördinerend stagemeester stelt een coherent opleidingsprogramma samen in 
overleg met de andere stagemeesters. 

Hij stelt het theoretische vormingspakket samen in overleg met de andere stagemeesters. 

Hij organiseert een periodiek overleg met de stagemeesters met betrekking tot het specialisme 
waarvoor de kandidaat-specialist na zijn opleiding wenst te worden erkend. Dit overleg omvat onder 
andere de kwaliteitsaspecten van de vorming en de evaluatie van de stages. 

Hij begeleidt de kandidaat-specialist bij het opstellen van zijn stageplan en coördineert de volledige 
opleiding. 

Hij ziet er op toe, in overleg met de stagemeesters en de kandidaat-specialist, dat periodiek in 
voldoende mate de eindtermen worden gehaald en geëvalueerd in het kader van een toenemende 
autonomie van de kandidaat, met voldoende aandacht voor de transitiefases. Hij stelt in overleg met 
de stagemeesters en de kandidaat-specialist een verbetertraject op indien deze evaluatie gebreken 
aantoont. 

De coördinerend stagemeester en de kandidaat-specialist sluiten een overeenkomst waarin minstens 
de wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. 

§ 4. De andere stagemeesters bewaken de coherentie en de kwaliteit van de totale opleiding 
gedurende de stageperiode binnen de stagedienst waaraan ze zijn verbonden.". 

Art. 2. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 12/1 ingevoegd luidende: 

"Art.12/1. § 1. De kandidaat-specialist kan maximum 12 maanden van de stage verrichten in 
het kader van een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis, hierna te noemen extramurale stage, 
teneinde bepaalde specifieke vaardigheden te verwerven die beter kunnen worden verworven buiten 
een ziekenhuis. 

§ 2. De kandidaat-specialist kan een gedeelte van zijn stage in het kader van een extramurale 
stage verrichten op voorwaarde dat: 
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1° een erkend stagemeester verbonden aan de erkende extramurale stagedienst verantwoordelijk is 
voor de opleiding van de kandidaat-specialist; 

2° de erkend stagemeester een minimumactiviteit van 6 halve dagen per week in de extramurale 
stagedienst heeft; 

3° de erkend stagemeester van de extramurale stagedienst minstens 3 jaar erkend is als arts 
gespecialiseerd in de medische discipline die in de stagedienst wordt beoefend. 

Vanaf 1 januari 2024 is de stagemeester bedoeld in het vorige lid ministens 5 jaar erkend als arts 
gespecialiseerd in de medische discipline die in de stagedienst wordt beoefend; 

4° de stagedienst beschikt over een voldoende uitgebouwd systeembreed kwaliteits- en 
veiligheidsbeleid enerzijds alsook over een voldoende omvangrijk en divers pathologie-aanbod 
anderzijds om de kandidaat een zo ruim mogelijke ervaring en expertise op zowel diagnostisch als 
therapeutisch vlak te verschaffen binnen het medische specialisme; 

5° de stagemeester de kandidaat, in afwijking van artikel 18, § 3, inschakelt in het systeem van 
medische permanentie in een nabijgelegen ziekenhuis en erop toeziet dat de kandidaat de 
zorgcontinuïteit verzekert.". 
 
 

 
 

Klinische audits RÖNTGENTOEPASSINGEN 

Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 
voorziet het uitvoeren van Klinische Audits voor radiologische installaties.  

Het besluit van 19 juli 2019 houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische 
installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een 
practicus vergund volgens artikel 53.3.1 van het algemeen reglement worden uitgevoerd, maakt de 
klinische audits verplicht vanaf 1 september 2019 voor alle diensten waar er handelingen gebeuren 
onder de verantwoordelijkheid van een practicus vergund voor het gebruik van röntgentoepassingen 
voor medische diagnose.  

Concreet betekent dit dat alle radiologiediensten en alle connexe diensten waar gebruik wordt 
gemaakt van röntgentoepassingen dienen deel te nemen aan deze audits. In een eerste fase zijn voor 
deze diensten enkel zelfevaluaties een verplichting. De zelfevaluaties moeten minimaal tweejaarlijks 
uitgevoerd. De audit gebeurt aan de hand van de criteria beschreven in het B-QUAADRIL dat 
opgesteld werd door het Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP). De meest recente versie van 
het B-QUAADRIL u kan vinden op de website van de FOD Volksgezondheid: 
https://www.health.belgium.be/nl/belgisch-handboek-voor-klinische-audits-de-medische-
beeldvorming. 

Meer uitgebreide informatie over de klinische audits kan u vinden op de website van het FANC via: 
https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/radiologische-
toepassingen/klinische-audits-diensten-die 

Wie vragen heeft, kan mailen naar medicalexposure@fanc.fgov.be. 
 

https://www.health.belgium.be/nl/belgisch-handboek-voor-klinische-audits-de-medische-beeldvorming
https://www.health.belgium.be/nl/belgisch-handboek-voor-klinische-audits-de-medische-beeldvorming
https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/radiologische-toepassingen/klinische-audits-diensten-die
https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/radiologische-toepassingen/klinische-audits-diensten-die
mailto:medicalexposure@fanc.fgov.be
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Herinnering: verplichte UBO-registratie: deadline 30.09.2019 

Het UBO-register is genoemd naar de Engelse term “Ultimate Beneficial Owner”, wat ‘uiteindelijke 
begunstigde’ betekent. Het is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de UBO’s van de 
informatieplichtigen waaronder vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en met 
trusts en fiducieën gelijkaardige juridische constructies. Dit register heeft tot doel om de natuurlijke 
personen te identificeren die een zeggenschap of controle uitoefenen over de informatieplichtigen 
of die de uiteindelijke eigenaar zijn van een informatieplichtige. Het gaat er dus om te kunnen 
vaststellen wie er effectief achter een juridische constructie staat (zeggenschap) of economisch 
voordeel haalt uit de juridische constructie (eigendomsbelang), en dit om sterker te staan in de strijd 
tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de onderliggende misdrijven. 

U hebt tijd tot 30.09.2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor het eerst te 
registreren. Handleidingen vindt u via https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register 

Omdat veel vennootschappen en organisaties nog niet aan deze verplichtingen hebben voldaan, is er 
een gedoogbeleid tot 31.12.2019. Er komt echter geen officieel uitstel meer.  
 

 

Slokdarm- en pancreaspathologie 

Met ingang van 15 juli 2019 is de waarde van de sleutelletter op 0 gezet voor de verstrekkingen 
242012-242023, 242034-242045, 228012-228023, 228174-228185, 228233-228244, 228255-
228266 van de nomenclatuur in het kader van de centralisatie van complexe chirurgie bij slokdarm- 
en pancreaspathologieën. Zoals u weet, kadert dit in de uitvoering van de overeenkomst tussen het 
RIZIV en een aantal ziekenhuizen die toegetreden zijn tot deze overeenkomst voor respectievelijk 
pancreaschirurgie en slokdarmchirurgie. Deze ziekenhuizen moesten aan een aantal criteria voldoen, 
die vooral betrekking hebben op de aantallen ingrepen die in deze centra de voorbije jaren werden 
verricht. 
 

 

NOMENCLATUURWIJZIGINGEN 
 

BELGISCH STAATSBLAD 24.09.2019: 
 KB van 29.08.2019 – art.  17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de nomenclatuur (RADIOLOGIE) 

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 24.09.2019: e-specialist nr. 
754: peroperatieve lokalisatie-CT 

 KB van 29.08.2019 – art.  14, d) van de nomenclatuur (HEELKUNDE OP HET ABDOMEN) 
verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen op 24.09.2019: e-specialist 
nr. 755: wegnemen pancreassequester 

BELGISCH STAATSBLAD 12.07.2019: 
 KB van 26.06.2019 – art.  17quater, § 3, van de nomenclatuur (CARDIOVASCULAIRE ECHOGRAFIEËN) 

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor Hartziekten en de 
Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen op 16.07.2019: e-specialist nr. 749: cardiale 
echografische stress-test 

BELGISCH STAATSBLAD 05.06.2019: 
 KB van 17.05.2019 – art. 33ter van de nomenclatuur (GENETISCHE ONDERZOEKEN)  

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in 
Pathologische anatomie en van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische 
biopathologie op 25.06.2019 : e-specialist nr. 745: wijzigingen nomenclatuur genetische onderzoeken 
vanaf 01.07.2019 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2076&cHash=177a191c6e395f6bbf52cd6d04026520
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2076&cHash=177a191c6e395f6bbf52cd6d04026520
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2077&cHash=cdfa89a2f91fda0b5ba1ab352deaa1d5
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2077&cHash=cdfa89a2f91fda0b5ba1ab352deaa1d5
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2050&cHash=4f9da08fb742631acd0a603f7747d721
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2050&cHash=4f9da08fb742631acd0a603f7747d721
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2003&cHash=cc6b66c42960fb1caeb3ab3b4e9444de
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2003&cHash=cc6b66c42960fb1caeb3ab3b4e9444de
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TEACH THE TEACHER 08.10.2019 

 SYMPOSIUM VOOR STAGEMEESTERS 

 

PROGRAMMA 

19.00 – 19.15 Stagemeester – specialist in opleiding – student? 
Dr. Jean-Luc DEMEERE 
Voorzitter VBS 

19.15 – 20.30 
Combining multiple techniques in bringing the 
best out of trainees 

Prof. Dr. Jan Gutermuth  
VUB 

20.30 – 20.45 Vragen en discussie 

20.45 – 21.00 Koffiepauze 

21.00 – 22.00 How pilots help doctors 
Dr. Nanni Allington  
CHR Citadelle Liège 

22.00 – 22.15 Vragen en discussie 
 

Simultaanvertaling 

PLAATS :  
Koninklijke Bibliotheek van België 

Keizerlaan 4  
1000 Brussel 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN:  
Secretariaat VBS 

Loubna HAMI 
loubna@gbs-vbs.org  

 

Schrijf u online in via deze link of via  

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
(terug te sturen naar: VBS,  Symp. TEACH THE TEACHER,  Kroonlaan 20, 1050 Brussel –  

fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org) 
 
Naam:  ........................................................... Straat + nr.:  ...............................................................        
Postcode:  ...................................................... Plaats:  .......................................................................  
RIZIV-nr.:  ....................................................... E-mail:  .......................................................................  
 
Lid  ja  nee 
 

 Ik neem deel aan het symposium TEACH THE TEACHER van 8.10.2019 en maak het volgende 
bedrag over:  

     Tot en met 30.09.2019  Vanaf 01.10.2019 
Leden                 40 €  55 € 
Niet-leden                65 €  80 € 
Kandidaat-specialisten                10 €  10 € * 

Ter plaatse:  100 €  
 

Op rekeningnummer BE53 0682 0957 1153 van het VBS 
met in de mededeling: NAAM, VOORNAAM, RIZIV-nr. en “Teach the Teacher  2019” 

  

mailto:loubna@gbs-vbs.org
http://eepurl.com/gy-73H
mailto:loubna@gbs-vbs.org
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16 november 2019 – Belgian Society of Radiology  

 
 

BSR ANNUAL MEETING 2019 
Pelvic imaging and leadership-management quality 

 

 
Brussels 44 Center - (Passage 44) - Kruidtuinlaan 44 Bld du Jardin botanique, 1000 Brussels 

Accreditation requested 

 
Please register online at: https://bsr.formstack.com/forms/bsrsymposium19   

 
Registration fees (incl. lunch) 

 Before 31/10 After 31/10 On site 

BSR member € 130 € 150 € 180 

Non-member € 180 € 200 € 220 

Radiologist in training € 60 € 60 € 60 

 

 
 

BEROEPSVERENIGING ANESTHESIE 
BSAR 

JAARLIJKS CONGRES ZATERDAG 18.01.2020 

BluePoint Brussels 

PROGRAMMA BINNENKORT BESCHIKBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG 
  

08:30-09:00 Registration 

09:00-10:30 

PARALLEL SESSION – REGULAR MEETING PARALLEL SESSION – YRS MEETING 

Male pelvic imaging 
Moderators: Lieven Van Hoe (OLV Aalst-Asse-Ninove), 

Katelijn Pannecoeck (UZ Gent, YRS) 
Lecturers:  Pieter De Visschere (UZ Gent), Geert 

Villeirs (UZ Gent), Puttemans Thierry (CSP Ottignies) 

Challenges and opportunities in radiology: a case-based 
approach 

Moderators: Cedric Bohyn (UZ Leuven, YRS), Martijn 
Grieten (ZOL Genk) 

Lecturers: Martijn Grieten (ZOL Genk), Walter de 
Wever (UZ Leuven), Frederik Maes (KU Leuven) 

10:30-11:00 Coffee break 

11:00-12:30 

PARALLEL SESSION – REGULAR MEETING PARALLEL SESSION – YRS MEETING 

Female pelvic imaging 
Moderators:  Barbara Geeroms (UZ Leuven, YRS), 

Pieter De Visschere (UZ Gent) 
Lecturers: Astrid Van Hoyweghen (UZ Antwerpen), 

Andrea Rockall (Imperial College London, UK), 
Vincent Vandecaveye (UZ Leuven) 

How to improve the reputation of radiology 
Moderators: Mathieu Deltomme (UZ Leuven, YRS), 

Kristof De Smet (AZ Delta Roeselare) 
Lecturers: Martin Lavaerts (UZ Leuven, YRS), Olivier 
Ghekiere (Jessa Ziekenhuis Hasselt), Lieven Van Hoe 

(OLV Aalst-Asse-Ninove) 

12:30-14:00 Lunch 

14:00-14:30 Message from the President – Geert Villeirs 

14:30-16:00 

Radiation protection 
Moderators:  Anne-Sophie Vanhoenacker (UZ Leuven, YRS), Nicolas De Vos (UZ Gent, YRS) 

Lecturers:  Katrien Van Slambrouck (FANC/AFCN), Patrik Aerts (OLV Aals-Asse-Ninove), Hilde Bosmans (UZ 
Leuven), Philippe Clapuyt (UCL Saint-Luc Woluwe-Saint-Lambert), Aart J. van der Molen (UMC Leiden, NL) 

 

https://bsr.formstack.com/forms/bsrsymposium19
http://www.vbs-gbs.org/
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Consensusvergadering 05.12.2019 

Nieuwe consensusvergadering op 5 december 2019, georganiseerd door het RIZIV: “Het rationeel 
gebruik van niet-opioïde analgetica in de behandeling van chronische pijn”. 

Wenst u al een plaats te reserveren, dan kan dat via consensus@riziv-inami.fgov.be.  
 

 

Ziekenhuismanagement voor Artsen – EHSAL Management School 
 
EHSAL Management School (EMS) organiseert in samenwerking met het VBS 
het opleidingsprogramma Ziekenhuismanagement voor Artsen. 
De opleiding ‘Deskundig participeren in het ziekenhuisbeleid’ maakt artsen in 
korte tijd vertrouwd met strategische, juridische en financiële kennis om mee 
te kunnen participeren in het beleid. De opleiding omvat 7 dagsessies, 
gegroepeerd in 3 modules:  

Module 1: Juridische context (2 sessies) 

Sessie 1 – vrijdag 25.10.2019 

 9u-12u45: Besluitvorming rondom het medisch beleid en het statuut van de ziekenhuisarts (Filip 
Dewallens) 

 13u45-15u45: Het medisch dossier, de privacy en het beroepsgeheim (An Vijverman) 

 16u00-17u30: Organisatie van de gezondheidszorg in België (Griet Ceuterick) 

Sessie 2 – vrijdag 29.11.2019 

 9u-11u30: Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen (Filip Dewallens) 

 11u45–12u45: Associaties, maatschappen en andere samenwerkingsverbanden tussen 

ziekenhuisartsen (Raf Van Goethem) 

 13u45-17u30: Medische aansprakelijkheid (Thierry Vansweevelt) 

Module 2: Algemeen beleid (2 sessies) 

Sessie 3 – vrijdag 24.01.2020 

 9u-12u45: Kwaliteitsbeleid: wettelijke systemen, operationele en klinische performantie (Hans 

Crampe) 

 13u45-17u30: Quality assurance in health care (Jean-Luc Demeere) 

Sessie 4 – vrijdag 14.02.2020 

 9u-12u45: Ziekenhuisbrede strategie (Joost Baert) 

 13u45-17u30: Medische beleidsplannencyclus (Tom Van Meel) 

Module 3: Financiële informatie en Beleid (3 sessies) 

Sessie 5 – vrijdag 13.03.2020 

 9u-12u45: Inleiding: definiëren van basisbegrippen inzake ziekenhuisboekhouding (Christine Van 

Liedekerke) 

 13u45-15u45: Analytische boekhouding (Erik De Smidt) 

 15u45-17u30: De financiële relatie tussen beheerder en artsen (Erik De Smidt) 

Sessie 6 – vrijdag 03.04.2020 

 9u-12u45: Nomenclatuurgebonden financiering - Budget Financiële Middelen en medisch beleid 

(Constantinus Politis) 

 13u45-17u30: Budget Financiële Middelen en medisch beleid - Lekken in de ziekenhuisfinanciering: 

budgetparameters versus kostenparameters (Constantinus Politis) 

mailto:consensus@riziv-inami.fgov.be
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Sessie 7 – vrijdag 24.04.2020 

 9u-10u45: Financieel beleid en rapportering: Balanced Scorecard (Nathalie Demeere) 

 11u00-12u45: Opstellen ziekenhuisbegroting (Joseph-Michel Boes) 

 13u45-17u30: Analyse van investeringsprojecten - Investeringsfinanciering in het ziekenhuis (Joseph-

Michel Boes) 

Accreditering is aangevraagd in de rubriek Ethiek & Economie. VBS-leden genieten een verlaagde 
inschrijvingsprijs alsook artsen-specialisten die inschrijven binnen de eerste 5 jaar na hun erkenning.  

Aanvullend organiseert de EMS een module ‘Persoonlijke financieel-fiscale planning’ (2 sessies), die plaatsvindt 
op vrijdagen 8 mei en 5 juni, die inzicht wil verschaffen aan artsen-specialisten in de mogelijkheden om op 
fiscaal vlak de meest voordelige keuzes te treffen. 

Locatie : Odisee/KU Leuven Campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel (op wandelafstand van het station 
Brussel-Centraal). Gedetailleerd programma, prijzen, docenten en nog andere info op www.emsbrussel.be > 
Opleidingen professionals > Gezondheidsmanagement. 
 

 

AANKONDIGINGEN – OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG 
 

 
19039 BRUSSEL – Dokters van de Wereld werkt via een Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) dat zich toelegt op de sociale 
begeleiding en re-integratie in het reguliere systeem van de personen die haar zijn toevertrouwd. In dit kader zijn ze op zoek naar 
psychiaters die enkele uren van hun tijd kunnen vrijmaken voor consultaties in het COZO. Als u hun team wilt vervoegen, verstuur dan 
dit formulier https://doktersvandewereld.be/doe-mee/psychiaters Contact: engagement@medecinsdumonde.be 

19037 MECHELEN – Mensura EDPB is, wegens ziekte van een arts, dringend op zoek naar een CARDIOLOOG om inspanningsproeven 
te verrichten bij de firma Continental in Mechelen met ingang van 08.10.2019 en volgens een bepaalde planning. Op zelfstandige basis. 
Contacteer Claire Wyckmans, Mensura SEPP / EDPB, claire.wyckmans@mensura.be, tel. 03 201 55 28, gsm 0478 798 224 

19036 BRUSSEL – De DGGZ Rivage den Zaet zoekt een arts-specialist VOLWASSENENPSYCHIATRIE, 0,50 FTE, zelfstandige of bediende, 
competitief salaris, onmiddellijke indiensttreding. Beschikbaar zijn op dinsdagmorgen; aanwezig zijn minstens 1x per week tot 19u30. 
Tweetaligheid (NL/FR) is een belangrijke troef. Motivatiebrief en CV versturen naar: jobs@rivagedenzaet.be t.a.v. Mazlum Kara, 
Administratief Directeur, Verenigingsstraat, 15, 1000 Brussel. 

19029 BRUSSEL – De FOD Volksgezondheid zoekt een ARTS-GEZONDHEIDSINSPECTEUR CLUSTER OOST- EN WEST-VLAANDEREN. Meer 
info over de jobinhoud vindt u op de website van Selor, en bij Marcel Van der Auwera - Diensthoofd dringende hulpverlening, 
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, tel.: 02/524.92.90, e-mail: 
marcel.vanderauwera@health.fgov.be 

19026  ANTWERPEN – AZ Turnhout (2 campussen) zoekt een arts specialist in FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE. Zelfstandig 
statuut. Info : Dr. Erwin Van Damme, medisch diensthoofd fysische geneeskunde: 014 40 63 46. Dr. Frank Weekers, medisch directeur: 
014 44 46 66. Solliciteren kan per brief met bijgevoegd CV naar AZ Turnhout, t.a.v. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder, Steenweg op 
Merksplas 44, 2300 Turnhout, of per mail naar jo.leysen@azturnhout.be 

19025 – Het Medisch Centrum voor Huisartsen, met vestigingen te Leuven en Wezembeek-Oppem zoekt een RADIOLOOG voor campus 
Leuven. Zelfstandig statuut. Info : www.medischcentrumhuisartsen.be – CV en motivatie bij voorkeur via email: 
vacatures@mchlvwo.be; schriftelijk t.a.v. Dr. Hendrik De Vis, Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven.  
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