AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de
letterlijke betekenis van het woord. Ons ziekenhuis telt 650 bedden, en met ruim 2000 medewerkers en
200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de Kempen. Momenteel bestaat het
ziekenhuis uit twee campi (campus Sint Jozef en campus Sint Elisabeth). Er is een masterplan voor de
bouw van een nieuwe unieke campus. Het ziekenhuis behaalde het Qualicor kwaliteitslabel en maakt
deel uit van het ZNK (Ziekenhuisnetwerk Kempen) met AZ Geel, AZ Mol en AZ Herentals.
De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving
van de patiënt en zijn of haar naasten. We willen een kwalitatieve, veilige en excellente brede basiszorg
aanbieden met een uitstekende service in nauwe samenwerking met onze zorgpartners.

Voor het Netwerk Oncologie Kempen zoeken we in AZ Turnhout een

HEMATOLOOG
22-MED-104-DOC

Situering en kerntaken






De dienst Oncologie-Hematologie van het AZ Turnhout bestaat uit een team van 5
enthousiaste oncologen en hematologen.
AZ Turnhout heeft een eigen oncologisch-hematologische hospitalisatieafdeling,
incl 2 transplantkamers, en een oncologisch-hematologisch dagziekenhuis.
De dienst is JACIE geaccrediteerd voor het autoloog stamceltransplantatie
programma.
De dienst heeft een sterk uitgebouwd studiebureau en datamanagement met heel
wat lopende studies.
We zijn erkend als opleidingsplaats voor 10 ASO inwendige geneeskunde.

Profiel









Je bent internist met bijzondere beroepstitel hematologie.
Je hebt een brede kennis van alle facetten van de hematologie, zowel maligne als
benigne hematologie als stollingsstoornissen.
Je hebt ervaring met autologe stamceltransplantaties en opvolging van allogene
stamceltransplantaties.
Je hebt affiniteit met kwaliteit en patiëntveiligheid en je bent vertrouwd met het
JACIE kwaliteitsprogramma.
Je bent bereid mee te werken in klinische studies.
Je bent flexibel inzetbaar in de netwerkziekenhuizen (AZ Turnhout – AZ Mol), met
hoofdactiviteit in AZ Turnhout en nevenactiviteit in het H Hartziekenhuis van Mol.
Je bent communicatief, empathisch en betrokken, je kan werken in een team.
Je beheerst vlot de Nederlandse, Franse en Engelse taal.

Wij bieden je







Een contract van onbepaalde duur.
Je werkt 80 %.
Een overeenkomst als arts, in het statuut van zelfstandige.
Een toffe werksfeer in een multidisciplinair team van verpleegkundigen, sociaal
werkers, trajectbegeleiders en psychologen.
Een professionele werkomgeving waar patiënt- en medewerkerstevredenheid een
centrale rol innemen.
Een goede work-life balance.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan per mail met bijgevoegd CV naar Inge.Vrelust@azturnhout.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij :




Dr. Inge Vrelust, Hematoloog, tel. 014 40 69 38, Inge.Vrelust@azturnhout.be.
Dr. Gino Pelgrims, Medisch oncoloog en diensthoofd associatie, 014 40 69 15,
Gino.Pelgrims@azturnhout.be.
Dr. Goedele Beckers, vertegenwoordiger van Paramarsa BV en medisch directeur,
tel. 014/ 44 46 67.

