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Vacature arts-specialist in de verloskunde gynaecologie met 
bijzondere bekwaming in de senologie 
 

Wat maakt Imeldaziekenhuis aantrekkelijk? 
Hier adem je natuur en gemoedelijkheid. Dit is nog eens een ziekenhuis op mensenmaat. Waar we hartelijk 
met elkaar en de patiënten omgaan. Waar we innovatieve technieken en werkmethoden toepassen. Waar we 
een flexibele structuur hebben om snel te schakelen. En jij de kans krijgt om je te ontwikkelen en te groeien. 

Je zal werken in een algemeen ziekenhuis met 624 bedden waarvan 502 erkende klassieke 
hospitalisatiebedden en 122 dagziekenhuisbedden en een brede waaier van alle medische disciplines. 

Je functie 
Als gynaecoloog werk je samen – in associatief verband – met de andere gynaecologen van 
Imeldaziekenhuis. 

 
Wie ben jij? 

Je beschikt over een erkenning als specialist in de gynaecologie verloskunde met bijzondere bekwaming in 
de senologie. 

Je draagt de waarden van Imeldaziekenhuis hoog in het vaandel: 
#totaalzorg#topgeneeskunde #actievepatiënt#samen#medewerker #excellent#ondernemend 
#groen#hartelijk 

Je bent dynamisch en gemotiveerd om samen met de collega’s gynaecologie verloskunde de dienst verder 
uit te bouwen 

Je hebt een goede opleiding gehad in de senologie of je volgt hiervoor momenteel bijkomende training 
waardoor je helemaal mee bent met de nieuwste ontwikkelingen. 

Je bent vooruitstrevend en innovatief in de verdere uitbouw van de dienst gynaecologie. 

Je geeft kwaliteit en veiligheid topprioriteit. 

 

Wat hebben we je te bieden? 
Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 
Je werkt op zelfstandige basis in associatief verband met de andere gynaecologen, met een individuele 
overeenkomst met Imelda vzw 

 

Kandidaturen aan 
Voorzitter raad van bestuur – prof. M. Casteels p/a Imeldaziekenhuis – Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden met 
kopie aan de voorzitter van de medische raad – dr. L. Haenen vóór 31-07-2022. 

 

Inlichtingen via 
Medisch directeur – dr. Ph. Rijkers – philip.rijkers@imelda.be – 015/50 61 07 

Voorzitter medische raad – dr. L. Haenen – luc.haenen@imelda.be – 015/50 51 94 

BONHEIDEN 
21-06-2022 
 
REF. 
Gynaecologie 2022 
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Medisch diensthoofd verloskunde-gynaecologie – dr. J. Bosteels – jan.bosteels@imelda.be – 015/50 52 05 


