
 

 

 

 

 

 

Kinderarts 
Vacature maart 2023 

 

AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen. 

Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt 589 bedden. Meer dan 1700 

gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag samen voor elke patiënt ‘Voluit voor zorg’. 

 

AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. Wij bieden 

patiënten een state-of-the-art infrastructuur, de nieuwste technologie en een brede waaier aan medische disciplines. 

 

AZ Klina beschikt over een afdeling Pediatrie met 18 erkende bedden, een afdeling Materniteit met 1.400-1.500 geboortes per jaar 

en een uitgebreide Spoedgevallendienst. Ook de polikliniek is zeer actief met meer dan 13.000 consultaties per jaar. Op dit moment 

bestaat het team uit 6 voltijdse kinderartsen en 2 assistenten in opleiding Pediatrie. Er is mogelijkheid tot uitbouw van privépraktijk. 

 

Profiel 
 dynamische, ambitieuze kinderarts werkzaam op Pediatrie, Materniteit, Verloskwartier, Neonatologie (n*) en Spoedgevallen; 

 kinderarts met bij voorkeur een subspecialisatie of een bijzondere interesse in een deelgebied (bijv. Pneumologie, 

Immunologie, Allergie, Neurologie, …); 

 ook assistenten in opleiding komen in aanmerking;  

 u werkt in een zelfstandig statuut wat betreft de consultatieactiviteit en in associatief verband voor niet-ambulante patiënten. 

Het gedetailleerde aanbod wordt uitgebreid besproken tijdens het selectieproces. 

 

De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 31 maart 2023 aangetekend gestuurd  worden naar Bart Van Daele, Voorzitter Raad 

van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100,    2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van: 

 een omstandig CV met referenties en aanbevelingen 

 een afschrift van het diploma van arts 

 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag 

 

Voor bijkomende inlichtingen 
 Dr. Johan Hellinckx, Arts-diensthoofd Pediatrie 

o T + 32 3 650 51 71 - johan.hellinckx@klina.be 

 Dr. Christine Cuyt, Hoofdarts 

o T + 32 3 650 50 10 - christine.cuyt@klina.be 

 Dr. Joost Baert, Algemeen Directeur 

o T + 32 3 650 50 10 - joost.baert@klina.be 
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