
Longarts AZ DELTA 

AZ Delta is een fusie ziekenhuis actief over vier campussen: twee in Roeselare (Campus Rumbeke en 
Campus Brugsesteenweg), één in Menen en één in Torhout. 
 
De functie 
De dienst longziekten van AZ Delta is een team van negen longartsen. Wij wensen onze dienst verder 
te versterken met twee enthousiaste en gedreven collega’s. Naast de klassieke hospitalisatie 
(waaronder ook IZ- en Sp-bedden) en polikliniek longziekten, beschikt onze dienst over een groot 
slaaplabo (met CPAP conventie), dagziekenhuis en endoscopie afdeling (inclusief interventionele 
endoscopie met oa ook endobronchiale volumereductie). Er is reeds doorgedreven subspecialisatie in 
de somnologie, IZ, respiratoire oncologie, interstitiële longziekten, interventionele endoscopie en 
allergologie. Er zijn conventies voor zuurstoftherapie, CPAP en thuisventilatie.  Daarnaast is er ook 
uitgebreide aktiviteit in het domein van klinische studies en zijn er stagemeesters voor Longziekten en 
voor Respiratoire Oncologie.  
 
We hechten veel belang aan teamwork en multidisciplinaire zorg, vaak geconcretiseerd in specifieke 
zorgpaden. We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s, enerzijds voor verdere uitbouw van het slaaplabo 
en de thuisventilatie, anderzijds voor pulmonale revalidatie en interventionele endoscopie.  
 
Uw profiel 

Voor de functie longarts-somnoloog 

 U beschikt over de erkenning als arts-specialist in de pneumologie in België of behaalt binnenkort 
uw erkenning. Ook assistenten in opleiding komen dus in aanmerking voor deze vacature.  

 U beschikt over bijzondere expertise in de thuisventilatie  en somnologie  (inclusief bijkomende 
erkenning in de somnologie), of behaalt binnenkort deze erkenning. 

 U beschikt over voldoende sociale vaardigheden in omgang met patiënten, personeel en collega’s. 
 U bent een teamspeler die flexibel kan functioneren in groepsverband over verschillende 

campussen. 
 U bent ambitieus en draagt bij aan wetenschappelijke uitbouw en innovatie. 

Voor de functie longarts-revalidatiearts 

 U beschikt over de erkenning als arts-specialist in de pneumologie in België of behaalt binnenkort 
uw erkenning. Ook assistenten in opleiding komen dus in aanmerking voor deze vacature. 

 U beschikt over bijzondere expertise en bijkomende erkenning als revalidatie-arts, of behaalt 
binnenkort deze erkenning. 

 U heeft interesse en/of expertise in interventionele endoscopie. 
 U beschikt over voldoende sociale vaardigheden in omgang met patiënten, personeel en collega’s. 
 U bent een teamspeler die flexibel kan functioneren in groepsverband over verschillende 

campussen. 
 U bent ambitieus en draagt bij aan wetenschappelijke uitbouw en innovatie. 

 

 

 



Aanbod 

Wij bieden u een voltijdse functie binnen de associatie Longziekten in een ziekenhuis in volle expansie. 
U bouwt mee aan de uitstraling van ons team en de speerpunten van onze dienst.  

Geïnteresseerd?  

Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kan u verkrijgen bij het medisch diensthoofd 
Prof. dr. Demedts op het telefoonnummer 051 23 72 16 of per e-mail op ingel.demedts@azdelta.be. 

Gelieve uw motivatiebrief en cv te sturen naar medisch directeur dr. Lieven Wostyn via 
lieven.wostyn@azdelta.be met Professor Demedts in cc. 
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