
 

AZ Rivierenland is ontstaan vanuit de intensieve samenwerking tussen het voormalige AZ Heilige Familie en de 
Sint-Jozefkliniek. Je kan ons terugvinden op 3 campussen: Rumst, Bornem en Willebroek, waarbij we in zijn 
geheel beschikken over 440 bedden en 138 bedden op het dagziekenhuis. 

AZ Rivierenland wil haar patiënten dicht bij huis een ruim pakket aan gespecialiseerde zorg aanbieden. Samen 
met 1270 medewerkers en 240 artsen zorgen we dagelijks voor een kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg 
voor onze patiënten.  

Deze zorg voor onze patiënten begint bij gedreven, kwalitatieve medewerkers. Dat beseffen we maar al te 
goed! De inzet en de passie van elke medewerker telt om het onze patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. 

AZ Rivierenland maakt deel uit van het HELIX netwerk, samen met UZA, AZ Monica, AZ Klina en  
AZ Voorkempen, met in totaal ruim 2.000 bedden. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar een 

Kinderarts (m/v) – deeltijds,  
met mogelijkheid tot uitbreiding naar voltijdse opdracht  

Functiebeschrijving 
AZ Rivierenland biedt een basiszorgprogramma pediatrie aan: poliklinische raadplegingen; een pediatrisch 

geneeskundig en heelkundig daghospitaal; ambulante eerste opvang van pediatrische spoedgevallen. We 

beschikken over een goed georganiseerde materniteit met 700 bevallingen per jaar en een dienst N*.  

 

Het betreft een deeltijdse betrekking verspreid over 2 campi waarbij u nauw zal samenwerken met onze vier 

kinderartsen.  Er zijn mogelijkheden om uit te breiden naar een voltijdse opdracht. 

Jouw profiel 
 Je beschikt over het diploma van arts-specialist in de kindergeneeskunde.  

Ook (laatstejaars) artsen in opleiding komen in aanmerking voor deze vacature. 
 Je hebt de capaciteiten om autonoom én in teamverband te werken 
 Je bent gedreven en bereid om de dienst mee verder uit te bouwen waarbij je de kans krijgt eigen 

interesses verder uit te diepen 
 Je bent dynamisch en communicatief 
 Je bent praktisch en creatief ingesteld 
 Je bent bereid om continu bij te scholen 

Wij bieden jou 
 Een deeltijdse, met mogelijkheid tot uitbreiding naar voltijdse, opdracht, als zelfstandige voor 

onbepaalde duur na een proefperiode van 24 maanden. 
 Goede verloning 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij 
Dr. K. Nieuwinckel, medisch diensthoofd pediatrie, op het nummer 03 890 16 41 of via 
Katrien.Nieuwinckel@azr.be 
 

Solliciteren 

kan per e-mail naar:  Katrien.Nieuwinckel@azr.be  
of schriftelijk naar: Dr. Katrien Nieuwinckel, Medisch diensthoofd pediatrie p/a AZ Rivierenland Campus 
Bornem, Kasteelstraat 23, 2880 Bornem. 
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