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Vacature arts-specialist in de verloskunde-gynaecologie 
met bijzondere bekwaming in de senologie 
 
 
Wie zijn we? 

Ziekenhuis Geel is een regionaal ziekenhuis dat een waaier van diensten aanbiedt, 
waaronder onze dienst Gynaecologie-Verloskunde, die heden bestaat uit zes gynaecologen. 
Onze verloskamer is goed voor een 750-tal bevallingen/jaar. Onze raadpleging, operatiezaal 
en intensieve zorgen zijn dagelijks beschikbaar voor geplande en dringende zorg. 

Wat zoeken we? 
 
We zoeken een nieuwe collega die geïnteresseerd is in de gynaecologische oncologie en 
senologie om deze functie in associatie uit te voeren.  
 

- Als gynaecoloog werk je samen – in associatief verband – met de andere 
gynaecologen van ziekenhuis Geel en doe je mee aan de wachtdienst. 

- Er is een gespecialiseerde functie borstkliniek in associatie met het Heilig 
Hartziekenhuis van Mol.  

- Voor de gynaecologische oncologie is er een bredere samenwerking in het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen. 

 
Je beschikt over een erkenning als specialist in de gynaecologie – verloskunde met 
bijzondere bekwaming in de senologie. Je bent ook sterk geïnteresseerd in laparoscopische 
chirurgie en oncologische gynaecologie. Het is een pluspunt indien voor dit laatste een 
bijkomende opleiding voorgelegd kan worden. 
Je bent dynamisch en gemotiveerd om samen met de collega’s gynaecologie-verloskunde de 
dienst verder uit te bouwen.  
 
Wat hebben we je te bieden? 
 
Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 
Je werkt op zelfstandige basis in associatief verband met de andere gynaecologen van het 
ziekenhuis Geel.  
Hiernaast maak je enerzijds deel uit van het erkend oncologisch zorgprogramma met 
borstkliniek in Geel in samenwerking met het Heilig Hartziekenhuis Mol, en anderzijds van 
een team gynaecologen gespecialiseerd in gynaecologische oncologie van het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen. 
Op langere termijn staat een integratie van ziekenhuis Geel en Heilig Hartziekenhuis Mol op 1 
campus in de steigers. 
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Kandidaturen aan: 
 
Diensthoofd gynaecologie – Dr. Joke Anthuenis - p/a Ziekenhuis Geel – J.B. Stessensstraat 2 
– 2440 Geel. gynaecologie@ziekenhuisgeel.be 
 
Hoofdarts –Dr. Jos Opheide Wouters - p/a Ziekenhuis Geel – J.B. Stessensstraat 2 – 2440 
Geel  
 
 
Inlichtingen via: 
 
Diensthoofd gynaecologie – Dr. Joke Anthuenis - gynaecologie@ziekenhuisgeel.be –  
014/57 76 54 
 


