
 
 

VACATURE PEDIATER 
Omschrijving 

Het Sint-Trudo Ziekenhuis ligt in Haspengouw en maakt deel uit van 
het Vlaams Ziekenhuisnetwerk K.U. Leuven en het regionaal 
ziekenhuisnetwerk Zuid – West - Limburg. De (taal)grens met Wallonië 
is slechts 10 km van onze stad verwijderd. Het Sint-Trudo Ziekenhuis 
heeft in 2018 een JCI-accreditering behaald. 

 
Wij zoeken een enthousiaste, algemene kinderarts om het team van 5 
kinderartsen te vervoegen. Dr. Bert Beullens zal zijn activiteiten de 
komende jaren geleidelijk aan afbouwen. U zal instaan voor een deel 
van de ambulante zorg op de spoedafdeling, op uw raadpleging en 
indien gewenst buiten het ziekenhuis. De associatie van kinderartsen 
heeft jaarlijks 15.000 ambulante patiëntcontacten. Onze honoraria 
worden door de ziekenhuisadministratie geïnd. Voor de consultaties 
wordt er gewerkt met een gemeenschappelijke agenda en 
secretariaat.  



De kleurrijke kinderafdeling telt 15 erkende bedden en een ruime 
speelzaal met spelbegeleidster. De vergoeding, die wij voor de 
verzorging van onze patiëntjes en met tussenkomst van de 
ziekenhuisadministratie innen, wordt gepoold. Jaarlijks nemen we 800 
kinderen op in klassieke hospitalisatie en worden 700 kinderen 
opgevangen in het heelkundig (ORL, urologie, gastro-enterologie, 
stomatologie, oftalmologie) en pediatrisch dagziekenhuis. 

 
   Dr. Winters   Dr. Beullens   Dr. Verhoeven   Dr. Meurice   Dr. Mertens 
           Lore             Bert              Annelies        Catherine      Katrien 

Op de afdeling materniteit zijn er eveneens 15 erkende bedden en een 
dienst neonatologie (N*). Jaarlijks hebben we er 650 geboortes. De 
dienst gynaecologie – verloskunde heeft 5 vaste stafleden. We werken 
nauw samen in een nieuw verloskwartier.  Toezicht op de 
pasgeborenen gebeurt door de kinderartsen volgens een wekelijkse 
beurtrol.  
 

Gewenst profiel 

 Je bent een gediplomeerd en erkend kinderarts. Een 
subspecialisatie is niet vereist, maar is welkom. 

 Je ben in staat om sterke relaties uit te bouwen met alle 
disciplines binnen het ziekenhuis en externe zorgverleners 

 Je bent nauwkeurig, flexibel en stressbestendig 
 Je bent bereid actief mee te werken aan de verdere uitbouw van 

de dienst pediatrie. 



 Je bent bereid tot regelmatige bijscholing om op de hoogte te 
blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Wij bieden 

Een goede dynamiek binnen het team met regelmatig overleg is 
kenmerkend voor onze dienst. Er is een zeer goede en fijne 
samenwerking met onze enthousiaste verpleegkundigen, evenals met 
de collega’s van andere disciplines. Dankzij onze unieke manier van 
samenwerken beschik je over een grote mate van vrijheid en 
flexibiliteit in je werkschema, waarin 6 weken verlof vervat zijn (excl. 
congresverlof). De combinatie van een uitdagende job met een 
aangenaam gezinsleven is perfect mogelijk. Wij bieden opleiding aan 
stagiairs geneeskunde aan. Wachtdiensten en permanentie worden 
gelijkmatig of volgens contractuele afspraken verdeeld. 
 

Arbeidsovereenkomst 

 Te bespreken 

Loonvoorwaarden 

 Te bespreken 
 Wens je meer financiële details? Neem dan contact op met ons. 

Wij voorzien je graag van meer informatie 

Startdatum 

ASAP 

Nog vragen over deze vacature?  

Voor meer informatie of een verkennend bezoek, kan u vrijblijvend 
contact opnemen via ons secretariaat (011/69 96 30)  met 

 Dr. Bert Beullens, diensthoofd pediatrie, bert.beullens@stzh.be 
 Dr. Annelies Verhoeven, annelies.verhoeven@stzh.be 

 en/of met de directie van het ziekenhuis (011/69 90 00) 

  Dr. Joan Vlayen, hoofdarts  joan.vlayen@stzh.be 

 


