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Vacature              
 

Het Algemeen Ziekenhuis Vesalius is een mooi vernieuwd perifeer ziekenhuis met 326 

erkende bedden. Het ziekenhuis is gelegen in het landelijke en toeristische Haspengouw met 

een vlotte toegang tot het autosnelwegnetwerk (E313/E314/E40) en ligt op 20 km van de 

provinciehoofdstad Hasselt en op 20 km van Maastricht.  

 

De campus Tongeren heeft een doorverwijsgebied van ca . 64.000 mensen en beschikt oa. 

over de diensten materniteit, pediatrie, N*, een erkende MUG en gespecialiseerde 

spoedgevallen,  polikliniek, radiologie met CT en NMR, nucleaire geneeskunde. De campus 

Bilzen heeft als activiteiten de daghospitalisatie voor volwassenen en polikliniek. Ruim 110 

artsen en 900 personeelsleden staan er ter beschikking voor een kwalitatieve en 

patiëntvriendelijke medische zorg. 
 

Om het team van 6 pediaters verder te versterken gaan we over tot de aanwerving van: 

 een Pediater 
 

Ons aanbod: 

 Een samenwerking met de huidige 6 kinderartsen,  samen met een gemotiveerd en 

enthousiast team verpleging 

 Er wordt gewerkt in een associatie op niet-concurrentiële basis met de mogelijkheid tot 

raadplegingen op beide campussen van het ziekenhuis . 

 Een mooi en ruim ingerichte afdeling pediatrie, een speelkamer en 2 

polysomnografiekamers. 
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 Een fraaie afdeling materniteit en een modern uitgerust verloskwartier met 2 

arbeidskamers en 2 verloskamers, en een stabiel geboortecijfer van 700 bevallingen per 

jaar 

 Een prima uitgeruste N*dienst 

 Een goed geëquipeerd en ruim operatiekwartier 

 Ondersteuning door een kinderpsychologe en psychosociale medewerksters 

 Een volledige of deeltijdse werkinvulling waarbij het werkschema kan worden afgesteld 

op de noden van uw gezin 

 De mogelijkheid tot 7 weken verlof, waarvan 2 weken congres of studieverlof 

 Een multidisciplinaire samenwerking met de ons omringende centrumziekenhuizen ZOL 

(in Genk) en JESSA ( in Hasselt). 

 Er worden interessante financiële voorwaarden aangeboden aan startende kinderartsen.  
 

 

 

Uw profiel: 

 U bent een enthousiaste pediater of pediater in opleiding die zich graag op de algemene 

pediatrische ziekenhuisactiviteit wil toeleggen. 

 Een specifieke bekwaming in een deelgebied van de pediatrie is niet vereist, maar wordt 

graag verwelkomd. 

 

Is uw interesse gewekt ?  Uw kandidatuurstelling met curriculum vitae dient u  te richten aan de 

voorzitter Raad van Bestuur, de heer Y. Vanbockrijck,  aan de Medisch Directeur, Dr. J. Tack en aan 

Dr. P. Bollen. , kinderarts .  

Of neem gerust en vrijblijvend contact op met:  

- Dr. J. Tack:  012 397 504, tack.jeltsje@azvesalius.be  of  

- Dr. P. Bollen: 012 397 934, bollen.patrick@azvesalius.be 

 

 

Bekijk ook onze website: www.azvesalius.be 
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