
 

 
 

Van bevallingen tot geriatrische behandelingen, van een 
eenvoudige consultatie tot hoogtechnologische MRI scans, van 
een opname van een paar uur tot een verblijf van weken: het 
algemeen ziekenhuis Diest verwelkomt patiënten uit de wijde 
omgeving voor een waaier aan kwaliteitsvolle zorgen. Voorlopig 
bestaat AZ Diest, dat deel uitmaakt van ziekenhuisnetwerk 
Plexus, nog uit twee campussen maar met de reeds gestarte 

     nieuwbouw worden ze samengevoegd tot een eengemaakte 
     zorgcampus die klaar is voor de uitdagingen van   
     morgen. Werken in AZ Diest is deel uitmaken van een  
     enthousiast en gedreven team en bijdragen tot excellente,  
     veilige zorg op een patiëntvriendelijke manier. 

 

VACATURE KINDERARTS 
 

Functie 

Om ons deskundige en dynamische team van kinderartsen te versterken zijn we op zoek naar een 
enthousiaste collega pediater: 

o Als kinderarts zal je actief zijn op de consultaties pediatrie, de hospitalisatieafdeling pediatrie, 
materniteit en neonatologie. 

o Je begeleidt opgenomen patiënten, van pasgeborenen tot tieners met diverse pathologieën. 
o Je neemt deel aan de wachtregeling van de kinderartsen. 

 Profiel 

Je bent een enthousiaste kinderarts; een specifieke bekwaming in een deelgebied van de 
kindergeneeskunde is niet vereist maar wordt zeker aangemoedigd.  
Ook assistenten die momenteel nog in opleiding zijn komen in aanmerking om zich kandidaat te 
stellen. 

Je beschikt over de nodige communicatieve en collegiale eigenschappen om flexibel en constructief in 
team te functioneren, en bent dynamisch en geëngageerd om samen de dienst verder uit te bouwen 
binnen het ziekenhuis. 

Aanbod 

o Een boeiende en aangename werkomgeving in een regionaal ziekenhuis waarin je jouw 
talenten kan ontplooien. 

o Een modern ingerichte afdeling pediatrie met 15 erkende bedden, een materniteit  en N* 
afdeling met meer dan 600 bevallingen per jaar en een zeer actieve polikliniek met eigen 
secretariaat en verpleegkundige ondersteuning. 

o Een gemotiveerd en ervaren kinderverpleegkundig team. 
o De mogelijkheid om je werkzaamheden in AZ Diest te combineren met een bijkomende 

opleiding of specialisatie is bespreekbaar. 
o De mogelijkheid om deeltijds te werken (4/5). 
o Een marktconforme verloning als zelfstandige. 

Bijkomende informatie 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij  

o Dr. Willeke Asscherickx (diensthoofd pediatrie): willeke.asscherickx@azdiest.be 
of 013 35 40 61 

o Prof. Dr. Werner Spileers (hoofdarts): werner.spileers@azdiest.be 
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