
 
 
Sint-Vincentiusziekenhuis v.z.w., Schutterijstraat 34 te 9800 Deinze  
 

Het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze is een streekziekenhuis dat gaat voor een persoonlijke, 
patiëntgerichte aanpak. Met onze 170 erkende bedden bieden we een totaal zorgaanbod waarin 
samenwerking, in het bijzonder met AZ Maria Middelares in Gent, centraal staat. 
We beschikken over alle basisdiensten (C-D-G-E-M), alsook over een erkende functie gespecialiseerde 
spoedgevallenzorg en een PIT (112-ziekenwagen), een functie intensieve zorgen en een dienst voor 
collectieve autodialyse (CAD). 

Met veel professionalisme zorgen onze meer dan 400 medewerkers en 60  artsen dagelijks voor 
kwaliteitsvolle zorg. Zin om ons gedreven team mee te versterken? 
 
Momenteel hebben we in functie van de groei en de continuïteit volgende vacature : 
 

Pediater (M/V) full-time en uitsluitend 
 
Alle assistenten in opleiding van het academiejaar 2020/2021/2022 alsmede de assistenten in 
opleiding vanaf het derde jaar komen ook in aanmerking voor deze vacature. 
 
Het kinderartsenteam bestaat momenteel uit 5 pediaters:  
dr. Lut Van den Berghe lut.Van.den.Berghe@azstvdeinze.be, 
dr. An Heyneman an.heyneman@azstvdeinze.be,  
dr. Sarah Maesen sarah.maesen@azstvdeinze.be.  
dr. Anneleen Notebaert anneleen.notebaert@azstvdeinze.be 
dr. Rik Van Hooimissen rik.vanhooimissen@azstvdeinze.be 
 
Een bijkomende opleiding kinderpneumologie-allergologie zien we als een extra troef.  
Als team hechten we veel belang aan warme en kwaliteitsvolle zorg voor het kind en zijn ouders, een 
goede werksfeer en een goede work-life balance.  
We nodigen u graag uit voor een kennismaking met het ziekenhuis en met de collega’s. 
 
U kan met elk van ons contact opnemen, zowel met de kinderartsen als met de directie of de medische 
raad. 
 
Kandidaten dienen hun Curriculum Vitae te sturen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur de heer 
Christof Gheeraert en de Voorzitter van de Medische Raad Dr. Caroline Labit 
(caroline.labit@azstvdeinze.be) 
 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij het diensthoofd pediatrie Dr. Lut Van Den Berghe 
(lut.van.den.berghe@azstvdeinze.be) of bij de hoofdarts Dr. Wim De Groote 
(wim.de.groote@azstvdeinze.be) 
Voor meer informatie verwijzen we ook naar onze website www.azstvdeinze.be/vacatures/artsen. 
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