Vacature radioloog (4/5)
De radiologen van de coöperatie VMS ZorgSaam te Terneuzen zijn op zoek naar een dynamische
collega algemeen radioloog met specifieke bekwaamheid in mamma-radiologie en abdominale
radiologie voor een vaste betrekking.
Betrekking: 4 dagen per week.
Locaties: hoofdzakelijk Terneuzen (Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen), met ook afdelingen in
Oostburg en Hulst.
Begindatum: richtdatum 1 september, eventueel aan te passen in onderling overleg.
Contract van onbepaalde duur (zelfstandig statuut) in associatief verband na een proefperiode van 1
jaar.
ZorgSaam Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen en de 2e grootste werkgever van
Zeeuws-Vlaanderen. Het is gelegen aan de zuidrand van Terneuzen en is vlot bereikbaar vanaf de
Belgische grens/Zelzate (10 min).
Het ziekenhuis is Qualicor Europe geaccrediteerd (vroeger gekend als NIAZ) en werd enkele jaren
geleden nog uitgeroepen tot nummer 1 streekziekenhuis in Nederland. Er is een uitgebreide
samenwerking met andere ziekenhuizen in zowel België (UZ Gent, AZ Maria Middelares Gent, AZ
Sint-Lucas Gent) als Nederland (ADRZ en Erasmus Rotterdam).
ZorgSaam Ziekenhuis behoort tot de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, met tevens een
uitgebreid netwerk van ouderenzorg en thuiszorg. Er is een doorgedreven samenwerking met de
lokale huisartsen onder de vorm van anderhalvelijnszorg.
De dienst radiologie bestaat uit conventionele radiologie (4 bucky kamers + trauma kamer op de
spoedeisende hulp), botdensitometrie, echografie (4 kamers) + vaatlabo, mammo-afdeling inclusief
tomosynthese en tomogeleide stereotactische vacuümbiopsie, 2 CT’s en 1 MR (3T). Alle toestellen
werden in de laatste jaren vernieuwd om state-of-the-art gezondheidszorg te kunnen leveren.
Het team bestaat uit 6 radiologen, allen in België opgeleid en elk met zijn subspecialisaties.
De mammografie afdeling is apart ingericht binnen de afdeling radiologie met eigen ontvangstbalie
en met onderzoekskamers voor zowel de mamma-verpleegkundigen alsook de mamma-chirurgen.

Bij interesse, graag uw kandidatuur richten tot dr. Thomas De Groote (thomas@zzv.nl,
+31 115 67 70 86) onder vorm van motivatiebrief en CV.
Uiteraard zijn we ook steeds bereikbaar voor meer informatie.

