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HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN 
GAAT OVER TOT DE VACANTVERKLARING VAN 

 

RADIOLOGIE – STAFLID THORACO-ABDOMINALE EN CARDIALE BEELDVORMING 
8/10e of 10/10e 

 

De dienst radiologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bestaat uit 29 radiologen en 11 arts-
specialisten in opleiding. Jaarlijks vinden er ruim 150.000 diagnostische verrichtingen en interventies 
plaats. De afdeling wordt ondersteund door een jong team van professionele en enthousiaste 
medewerkers en is uitgerust met hoogwaardige apparatuur, waaronder 3 CT-scanners, 3 recent 
vernieuwde MRI-scanners (twee 3T en één 1.5T), twee hybride angiografiezalen, 4 echotoestellen, 2 
mammografen, ... 

Naast hoogkwalitatieve patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleiding en 
wetenschappelijk onderzoek. Er is een nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen. 

Wat ga je doen?  

 je werkt als radioloog met focus op het thoraco-abdominale en cardiale beeldvorming 

 je staat in voor de beeldvorming van thorax en abdomen, en dit voor de verschillende 
onderzoeksmodaliteiten (RX, echografie, CT en MRI), je hebt eveneens interesse in het uitvoeren 
van niet-vasculaire interventies binnen dit domein 

 je staat in voor cardiale CT en MRI 

 je neemt actief deel aan de opleiding van assistenten in opleiding en de begeleiding van stagiairs 
geneeskunde 

 je werkt mee aan wetenschappelijke onderzoeksopdrachten 

 je neemt deel aan het algemeen wachtsysteem van de dienst radiologie 

 je levert een bijdrage aan vernieuwende, vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen je vakdomein 

Wie zoeken we?  

 je bent een gedreven arts met een collegiale instelling en goede communicatieve vaardigheden 

 je beschikt over een diploma arts-specialist in de radiodiagnose (erkend in België) met bijzondere 
interesse in de thoraco-abdominale en cardiale beeldvorming 

 je hebt wetenschappelijke interesse 

 je bent gedreven door kwaliteit 

 Wat mag je verwachten? 

 een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een universitaire setting 

 indiensttreding is mogelijk met onmiddellijke ingang 

 een voltijdse aanstelling (8/10de – 10/10de) 

 een groot aanbod aan boeiende pathologie 

 een bediendestatuut met talrijke extralegale voordelen 
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 verschillende kinderopvangmogelijkheden 

 ruime bijscholingsmogelijkheden 

 gratis parking 

 je komt werken bij een TOP employer! 

Interesse om deel uit te maken van ons team? 

Solliciteer dan online via www.uzajobs.be uiterlijk op 30 september 2022. Bijkomende informatie over de 
functie kan je bekomen bij het diensthoofd radiologie, prof. dr. Annemiek Snoeckx op het nummer tel. 03 
821 45 05, e-mail annemiek.snoeckx@uza.be. Bijkomende informatie over de sollicitatieprocedure kan je 
verkrijgen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, tel. 03 821 38 99, e-mail kathleen.dekeirel@uza.be. 
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