
Vacature Praktijk Lux Leuven voor arts-specialist in de 
Gynaecologie/Verloskunde met bijzondere interesse in laag risico verloskunde 

 

Ons team 

Wij zijn een team van 3 gynaecologen, Hanani Pienaar – Sarah Deckers – An Poppe. Wij zijn vooral 
gespecialiseerd in de opvolging van laag risico zwangerschappen en benigne gynaecologie (inclusief 
colposcopie). Vanaf 10 oktober dit jaar zal Prof Willy Poppe ons team vervoegen. 

Hanani Pienaar en Sarah Deckers nemen vooral de verloskundige zorg (inclusief prenatale echografie) 
op zich; An en Willy Poppe zijn gespecialiseerd in benigne gynaecologie en colposcopie. Voor alle 
techniciteiten (inclusief bevallingen) werken wij zeer nauw samen met de dienst 
Gynaecologie/Verloskunde van UZ Leuven. 

In onze praktijk werken 4 vroedvrouwen. Zij volgen met ons de zwangere vrouwen op. 

Onze praktijk wordt ondersteund door een praktijkmanager en een verpleegkundige. 

Samen zorgen wij voor vrouwen van alle leeftijden, waarbij een persoonlijke kwalitatieve opvolging 
centraal staat. 

 

Uw profie l  

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde enthousiaste collega-specialist Gynaecologie/Verloskunde, 
met bijzondere interesse in laag risico verloskunde, die mee de zorg voor zwangere vrouwen in onze 
praktijk op zich wil nemen. Hieronder vallen de prenatale consultaties, screeningsechografieën, CTG, 
bevalling en postpartum controle. De verloskundige activiteit zal dan gecombineerd worden met 
benigne gynaecologische raadpleging en echo. 

Onze raadpleging gaat door op 2 locaties: de hoofdlocatie is onze nieuwe privépraktijk in de 
Tervuursestraat in Leuven (aan de voet van Gasthuisberg, wat ideaal is voor onze verloskunde). 
Daarnaast hebben we ook een halve dag per week raadpleging in het MCH in Leuven. 

Wij zoeken een collega op korte termijn, voor onbepaalde duur of ad interim. U maakt als zelfstandige 
deel uit van onze associatie en hebt een individuele overeenkomst met UZ Leuven en MCH. Wij bieden 
bij voorkeur een 4/5 of 5/5 statuut aan, maar alle opties zijn bespreekbaar. 

 

Contact  

U mag uw vragen, CV en motivatiebrief sturen naar Hanani, Sarah of An: hanani.pienaar@uzleuven.be,  
sarah.deckers@uzleuven.be of an.poppe@uzleuven.be. 

U mag ons ook steeds aanspreken op congressen of evenementen! 


