
Naar aanleiding van het pensioen en een herschikking binnen de huidige bestaffi ng is de 

Dienst Medische Beeldvorming op zoek naar een nieuwe arts-specialist in de radiologie 

(m/v) om een 4/5 activiteit in te vullen vanaf 1 december 2022.

Profi el
• Erkend arts-specialist in de radiologie met een 

algemene kennis van de conventionele radiolo-
gie, echografi e, CT en MRI

• interesse en bekwaamheid in de senologie is een 
meerwaarde 

• bereidheid om deel te nemen aan het 
wachtsysteem (oproepwacht 1/7)

• bereidheid om actief te zijn op beide campussen 
(Tongeren en Bilzen)

• bereidheid tot samenwerking in netwerkverband
• uitstekende kennis van het Nederlands, zich vlot 

kunnen uitdrukken in het Frans is een pluspunt

Wat bieden wij ?
Wij bieden u een uitdagende job op onze Dienst 
Medische Beeldvorming in een ziekenhuis waar 
zorg met een menselijk gelaat ook geldt voor de 
medewerkers.
De Dienst Medische Beeldvorming is actief op beide 
campussen en omvat een 40-tal medewerkers 
waaronder momenteel 6 radiologen.
Campus Tongeren beschikt over 3 röntgenzalen, 1 
mammografi ezaal, 1 echografi ezaal, 1 CT en 1 MRI. 
Campus Bilzen (polikliniek) beschikt over 1 röntgenzaal, 
1 mammografi ezaal, 1 echografi ezaal en 1 CT.

Over ons
az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in 
Tongeren en Bilzen. Ons ziekenhuis heeft 326 erkende bedden 
en een doorverwijsgebied van meer dan 100.000 inwoners. Met 
meer dan 130 artsen en 800 personeelsleden maken wij dagelijks 
onze zorg met een menselijk gelaat waar. In az Vesalius staat de 
patiënt centraal en bieden wij kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis.
Samen met het Jessa ziekenhuis in Hasselt, het Sint-Trudo 
ziekenhuis in Sint-Truiden en het Sint-Franciscus ziekenhuis in 
Heusden-Zolder vormen wij een ziekenhuisnetwerk. Deze 
structurele samenwerking biedt de mogelijkheid om binnen ons 
zorggebied een breed pakket aan hoogkwalitatieve zorgactiviteiten 
uit te bouwen.
In juli 2017 ontving az Vesalius het NIAZ-kwaliteitslabel dat 
staat voor deskundige en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde 
veiligheid voor patiënten en medewerkers, en een op verbetering 
gerichte bedrijfscultuur. Meer recent is az Vesalius toegetreden 
tot FlaQuM waar actief aan wordt deelgenomen.

Meer informatie
• Dr. Yves Germeaux, diensthoofd Medische Beeldvorming, 

tel. 012 39 78 22
• Dr. Alex Breugelmans, hoofdarts, tel. 012 39 75 27

Solliciteren kan tot en met 31 juli 2022 via 
www.werkenbijazvesalius.be 

Vacature radioloog
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