Het Ziekenhuis Oost-Limburg, met activiteiten op drie campussen in de stad Genk en de gemeente
Lanaken, wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met volgende
arts m/v:

GENEESHEER-SPECIALIST IN DE INTERVENTIONELE
RADIOLOGIE
Situering
Het departement Interventionele Radiologie is een sterk uitgebouwde en veelzijdige subdiscipline van
de dienst Medische Beeldvorming met een uitgebreide expertise op vlak van zowel neurovasculaire als
perifere vasculaire interventies. Dit departement functioneert als een autonoom technisch klinisch
specialisme met eigen consultaties en eigen bedden. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met
alle klinische specialismen met zowel ad hoc als georganiseerde multidisciplinaire overlegmomenten.
Er is een 7/24 wachtdienst voor alle zowel perifere als neurovasculaire urgente ingrepen, dit zowel
voor patiënten van ZOL als voor patiënten verwezen uit andere ziekenhuizen.
In 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst met oa. als doel optimalisatie van wachtdienst “acute
beroerte” en centralisatie van neurovasculaire ingrepen ondertekend tussen ZOL en Jessa.
Profiel
Naast een erkenning in de medische beeldvorming-radiologie is bijzondere opleiding en interesse in
Interventionele Radiologie een vereiste:







De kandidaat is gekwalificeerd om op zelfstandige basis invasieve perifere en neurovasculaire
diagnostische onderzoeken uit te voeren.
Hij/zij is in staat om perifere interventies zoals embolisaties (bloedingen, TACE, SIRT, etc.),
perifere vasculaire revascularisatie procedures (PTA, stenting, thrombusaspiratie, thrombolyse
ed.), biliaire (PTCS) en intrahepatische ingrepen (TIPSS, TJLB etc.) uit te voeren.
Hij/zij is bekwaam of zal dit op korte termijn zijn om zelfstandig deel te kunnen nemen aan
het programma “invasieve behandeling van acute beroerte”. Hij/zij is bereid actief deel te
nemen aan andere neurovasculaire ingrepen.
Hij/zij is bereid en bekwaam om niet-invasieve diagnostische vasculaire onderzoeken te
verslaan en dit programma te optimaliseren en verder uit te bouwen.
De kandidaat is bereid om in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Interventionele
Radiologie ZOL-JESSA zowel in het ZOL in Genk als in het Jessa ziekenhuis in Hasselt ingrepen
uit te voeren.
Hij/zij is bekwaam of zal dit op korte termijn zijn om zelfstandig vertebroplasties uit te voeren.

Wat bieden wij?
Met deze arts wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten als zelfstandig
ziekenhuisgeneesheer die, op geïntegreerde wijze en zoals voorzien in de Algemene Regeling,
zijn/haar medische activiteit in het Ziekenhuis Oost-Limburg zal uitoefenen.
Dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur, kan gecontacteerd worden voor informatie omtrent deze
vacature, o.m. betreffende het gewenste profiel (T 089/ 32 15 05 of E griet.vandervelpen@zol.be).
De kandidaatstelling dient te gebeuren bij brief, gericht aan de heer Tom Arts, voorzitter Ziekenhuis
Oost-Limburg A.V., Schiepse Bos 6, 3600 Genk, verstuurd per aangetekende post of overhandigd
tegen ontvangstbewijs.
De kandidaturen dienen de voorzitter te bereiken uiterlijk op 31 juli 2018.

