Het HeiligHartziekenhuis Lier is een acuut basisziekenhuis met een volwaardig zorgaanbod voor
de brede regio. Het maakt deel uit van het zorgnetwerk Briant. Samen met 1200 medewerkers
en 160 artsen bouwt het ziekenhuis aan de gezondheidszorg van de toekomst, met aandacht
voor de beleving van de patiënt en de actieve betrokkenheid van de patiënt en zijn naasten.
De groep anesthesie staat in voor zorgverlening in de operatiezalen, intensieve zorgen,
spoedgevallen en het multidisciplinair pijncentrum. We zijn een dynamisch en ambitieus team
waarbij collegialiteit en work-life-balance belangrijke kernwaarden zijn.
Wij zijn op zoek naar:
Arts-Specialist (M/V/X) in de anesthesie met een bijkomende bekwaamheid algologie
Wat heb jij te bieden?
- Erkend all-round anesthesist met bijkomende ervaring in de pijngeneeskunde
- In bezit van een diploma Fellow in Intervention Pain Practice (FIPP) of Postgraduate
Studies in Algology, of minstens bereid om dit in de nabije toekomst te behalen.
- Gemotiveerd om het multidisciplinair pijncentrum Algolier verder uit te bouwen tot
referentiecentrum voor de verschillende aspecten van chronische pijn
- Bereid om presentaties te geven aan zowel patiënten als zorgverleners
- Extra bekwaamheid in loco-regionale anesthesie is een meerwaarde
- Bereid om deel te nemen aan de wachten in het operatiekwartier en op intensieve
zorgen
- Enthousiast, pro-actief en flexibel met een ‘hart voor zorg’
Wat bieden wij jou?
- Voltijds contract, met evolutie naar 4/5, dat minstens 50% activiteit op het pijncentrum
omvat
- Multidisciplinair pijncentrum dat organisatorisch sterk is uitgebouwd met een hechte
groep van artsen, verpleegkundigen, therapeuten en onthaalmedewerkers
- Waaier van pijninterventionele behandelingen, inclusief neuromodulatie
- Nauwe samenwerking met verschillende extra- en intramurale diensten
- Een warm team anesthesisten die zich polyvalent inzetten in de verschillende
subdisciplines
Meer weten?
- Vacature inhoud: Dr. S. Denkens, Diensthoofd MPC Algolier,
sofie.denkens@heilighartlier.be
Wat houdt je nog tegen?
Solliciteer nu online!
Of
Mail je kandidatuur met CV, motivatiebrief en eventuele aanbevelingen vóór 01/02/2022 naar
Dr. C. Merckx, Diensthoofd Anesthesie, christian.merckx@heilighartlier.be
Dr. J. Debeuf, Hoofdgeneesheer, johan.debeuf@heilighartlier.be
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