
 

Vacature Pneumoloog m/v in AZ Rivierenland voor campus Bornem & 

Willebroek. 
 

AZ Rivierenland is een middelgroot ziekenhuis in regio Klein Brabant. AZ Rivierenland wil haar 

patiënten dicht bij huis een ruim pakket aan gespecialiseerde zorg aanbieden. Samen met 1270 

medewerkers en 220 artsen zorgen we dagelijks voor een kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg 

voor onze patiënten. Je kan ons terugvinden op 3 campussen: Rumst, Bornem en Willebroek, waarbij 

we in zijn geheel beschikken over 416 bedden en 140 bedden op het dagziekenhuis. AZ Rivierenland 

is lid van het Helix-netwerk. 

 

Studeer je bijna af, ben je net gestart of heb je ruimere werkervaring en draag je betrokkenheid, 

respect, integriteit en ondernemerschap hoog in het vaandel, dan zoeken wij jou als nieuwe collega! 

Functiebeschrijving: 

In AZ Rivierenland werken momenteel 4 pneumologen. De dienst pneumologie op campus Bornem is 
op zoek naar een derde collega longarts met een brede interesse voor COPD, astma, allergie, 
infectieziekten, interstitiële longziekten en longoncologie. Een bijkomende bekwaming in 
interventionele technieken en interstitieel longlijden is een pluspunt. 
De hoofdactiviteit bestaat uit raadplegingen en zorg voor de gehospitaliseerde patiënten. 
AZ Rivierenland beschikt over een zuurstofconventie en een erkenning voor een zorgprogramma 
oncologische basiszorg. 

Jouw profiel: 

• je bent een erkend arts pneumoloog. Ook artsen in opleiding tot pneumoloog komen in 
aanmerking voor deze vacature 

• je hebt bewezen capaciteiten om autonoom én in teamverband te werken 
• je bent gedreven en bereid om de dienst mee verder uit te bouwen waarbij je de kans krijgt 

eigen interesses verder uit te diepen 
• je bent communicatievaardig 

Wij bieden jou 

• een contract voor onbepaalde duur, na een proefperiode van 2 jaar 
• een functie als zelfstandige met maximaal 4/5de activiteitsniveau (minimaal 1 recupdag per 

week) 
• een associatief verband met de huidige twee pneumologen, met verloning via een poolsysteem 
• een brede waaier aan pneumologische pathologie en de mogelijkheid tot uitvoeren van de 

verschillende technische activiteiten binnen het pneumologisch specialisme 
• een wachtregeling i.s.m. de collega’s van de dienst pneumologie campus Rumst (1 op 5) 

Interesse? 

Gelieve jouw kandidatuur met CV schriftelijk te richten aan Dr. Boeykens- diensthoofd pneumologie 

campus Bornem 

Via e-mail eva.boeykens@azr.be of per brief: Kasteelstraat 23, 2880 Bornem.  
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