AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke
betekenis van het woord. Met ruim 2000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste
werkgevers in de Kempen. 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. Het ziekenhuis behaalde dan ook recent het
internationale, hoog aangeschreven NIAZ-kwaliteitslabel. Een vlotte samenwerking tussen alle diensten, van
keukenhulp tot arts, van verpleging tot administratie, is daartoe de sleutel.
Voor de dienst medische beeldvorming zijn we op zoek naar een (m/v):

Radioloog-resident
REF. 19-MED-069-DOC

Profiel



U bezit een diploma geneesheer-specialist in de radiologie.
Vereiste bekwaamheden: zelfstandig uitvoeren en verslaan van conventionele onderzoeken,
echografie, mammografie, CT-scan en magnetische resonantie.

Ons aanbod
U zal deel uitmaken van een dienst met 15 vaste stafleden.






Wij bieden een residentschap van 1 jaar, aanvangsdatum in gezamenlijk overleg. Het
residentschap kan maximaal 1 jaar verlengd worden en biedt vooruitzicht op
eventuele doorgroei tot staflid van de associatie.
Er is de mogelijkheid om zich, naar keuze en in onderlinge afspraak, verder te bekwamen in
cardio-CT, orthopedische MRI, neuro MRI, abdominale MRI, echografisch en CT-geleide
interventionele procedures en senologische beeldvorming inclusief mammotoombiopsies,
zowel door werkervaring als door deelname aan bijkomende opleidingen.
Motivatie om zich te verdiepen in abdominale of thoracale beeldvorming tijdens het
residentschap strekt tot aanbeveling.

Hoe solliciteren?
Kandidaturen met motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 30/11/2019 worden gericht aan:
Dr. Hans Cuykx, diensthoofd medische beeldvorming AZ Turnhout
Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout.
Tel. 0474/ 86 93 74 of 014/ 44 40 73
e-mail: hans.cuykx@azturnhout.be
Dr. Filip Van Grimberge, adjunct diensthoofd medische beeldvorming AZ Turnhout
Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout.
e-mail: filip.vangrimberge@azturnhout.be
Dr. Frank Weekers, medisch directeur AZ Turnhout
Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout.
Tel. 014/ 44 46 66
Email: frank.weekers@azturnhout.be

