
Over az Vesalius
az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in Tongeren en Bilzen.  
Ons ziekenhuis heeft 326 erkende bedden en een doorverwijsgebied van meer dan 
100.000 inwoners. Met meer dan 130 artsen en 800 personeelsleden maken wij dagelijks 
onze zorg met een menselijk gelaat waar. In az Vesalius staat de patiënt centraal en 
bieden wij kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis.

Samen met het Jessa ziekenhuis in Hasselt, het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden 
en het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder vormen wij een ziekenhuisnetwerk. 
Deze structurele samenwerking biedt de mogelijkheid om binnen ons zorggebied een 
breed pakket aan hoogkwalitatieve zorgactiviteiten uit te bouwen.

In juli 2017 ontving az Vesalius het NIAZ-kwaliteitslabel dat staat voor deskundige  
en kwalitatieve zorg, een gewaarborgde veiligheid voor patiënten en medewerkers,  
en een op verbetering gerichte bedrijfscultuur.

Wij zijn op zoek naar EEN CARDIOLOOG
Uw profiel
>  U bent arts-specialist in de cardiologie of 

cardioloog in opleiding die zich wil toeleggen 
op de algemene cardiologie;

>  Bij voorkeur interesse en bijkomende 
bekwaming in cardiale medische 
beeldvorming: echocardiografie, eventueel 
cardiale MRI;

>  U hebt interesse in de cardiale revalidatie en 
u hebt deze opleiding gevolgd of wenst deze 
te volgen (eventueel tijdens de eerste 2 jaren 
van uw start in az Vesalius);

>  U werkt graag in team;

>  U werkt nauwkeurig en stipt;
>  U heeft een uitstekende kennis van het 

Nederlands. Als u zich vlot kan uitdrukken in 
het Frans is dat een pluspunt.

Wij bieden u een uitdagende job met een voltijdse 
werkinvulling. De dienst cardiologie is de afgelopen 
jaren fors uitgebouwd met in 2019 de opstart 
van een nieuwe cardioloog. We beschikken over 
moderne infrastructuur en materiaal. We hebben 
een team van 5 secretaressen en 6 verpleegsters 
op de raadpleging. U komt terecht in een 
multidisciplinair team dat nauw samenwerkt met 
het ZOL Genk alsook met het JESSA ziekenhuis. 

Extra informatie
Voor meer informatie kan u terecht bij onze hoofdarts, dokter Alex Breugelmans, tel. 012 39 75 27, 
en bij het diensthoofd cardiologie, dokter Philippe Stas, tel. 012 39 61 41.

Solliciteren kan via www.werkenbijazvesalius.be 


