
AZ Sint-Vincentius Deinze is een regionaal ziekenhuis in een personele unie met AZ Maria Middelares 

en lid van het E17-ziekenhuisnetwerk. 

Naast kwaliteit en veiligheid zetten wij in op totaalzorg met een persoonlijke en patiëntgerichte aanpak. 

Onze materniteit draagt het BHFI-label en het ziekenhuis is door Qualicor Europe geaccrediteerd. 

Momenteel hebben we in functie van onze groei en continuïteit de volgende vacature: 

 

 

PEDIATER 

 

Wie zijn we? 

 Afdeling pediatrie met 15 erkende bedden, waar warme en kwaliteitsvolle zorg voor het kind en zijn 

ouders centraal staan.  

 Recent vernieuwde materniteit en dienst neonatologie, inclusief georganiseerde postnatale zorg 

vanuit het ziekenhuis.  

 Medisch Centrum Aalter: een gloednieuwe polikliniek sinds september 2021 

Aanbod 

 Een multidisciplinaire samenwerking (fulltime of parttime) met 

- de huidige 6 kinderartsen en het enthousiaste team van verpleegkundigen en vroedvrouwen, 

twee spelbegeleidsters, een kinderpsycholoog en een psychosociaal medewerkster. 

- de andere artsen binnen het ziekenhuis, in het bijzonder met de gynaecologen en NKO-artsen. 

- de collega’s van de ziekenhuizen binnen het E17-ziekenhuisnetwerk (toekomstgericht). 

 Ondersteuning van de poliklinische activiteit door het secretariaat pediatrie. 

 Een goede werksfeer. We hechten veel belang aan een goede work-life balance. 

Profiel 

Je bent een enthousiaste pediater of pediater in opleiding. Een subspecialisatie is niet vereist, maar zeker 

welkom. 

Neem zeker een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact op met een van ons.  

 Dr An Heyneman - an.heyneman@azstvdeinze.be  

 Dr Lut Van den Berghe - lut.van.den.berghe@azstvdeinze.be 

 Dr Sarah Maesen - sarah.maesen@azstvdeinze.be 

 Dr Anneleen Notebaert -  anneleen.notebaert@azstvdeinze.be 

 Dr Rik Van Hooimissen - rik.van.hooimissen@azstvdeinze.be  

 Dr. Sarah De Jonckheere – sarah.dejonckheere@azstvdeinze.be 

Interesse? 

Richt je kandidatuur met curriculum vitae aan: 

 de voorzitter van de raad van bestuur: dhr. Christof Gheeraert – christof.gheeraert@outlook.be 

 de hoofdarts: dr. Wim De Groote wim.de.groote@azstvdeinze.be   

 de voorzitter van de medische raad:  dr. Isabel Deblaere - isabel.deblaere@azstvdeinze.be    
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 medisch diensthoofd pediatrie: dr An Heyneman - an.heyneman@azstvdeinze.be 
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