
Voor onze ziekenhuizen zijn wij op zoek naar een arts-specialist in de:

Anesthesie (tewerkstelling in het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas)  

Ons aanbod:
• U werkt in een gedreven en dynamisch team met mogelijkheid tot individuele ontplooiing.
• Initieel wordt u ingezet om het team anesthesie van het AZ Lokeren te versterken.  

In een latere fase wordt u tevens opgenomen en ingezet in de dienst Anesthesie van het AZ Nikolaas.
• Naast het klinisch werk in het operatiekwartier zijn er activiteiten op de dienst Intensieve zorgen,  

Materniteit, Fertiliteit en het Interventioneel hartcentrum.
• Er wordt een sterk accent gelegd op echogeleide locoregionale anesthesie.
• Wij bieden een aantrekkelijk recuperatie- en verlofsysteem.

Bekwaamheden die strekken tot aanbeveling:
• Intensieve zorgen
• Echogeleide locoregionale anesthesie: u zal samen met de collega’s van het AZ Lokeren de  

echogeleide locoregionale anesthesie verder ontwikkelen.

Startdatum: 1 januari 2021

Dr. Sabine De Rouck  
Medisch diensthoofd Anesthesie AZ Lokeren  
0476 26 02 78 | sabine.derouck@azlokeren.be

Dr. Joris De Smet 
Medisch diensthoofd Anesthesie AZ Nikolaas  
03 760 26 97 | joris.desmet@aznikolaas.be

Dr. Philip Nieberding | Medisch directeur AZ Nikolaas 
03 760 27 52 | philip.nieberding@aznikolaas.be 

Dr. Dirk Van Winckel | Hoofdgeneesheer AZ Lokeren 
09 340 83 83 | dirk.van.winckel@azlokeren.be

Richt uw kandidatuur tot 6 weken na deze publicatie 
aan de medisch directeur / hoofdgeneesheer en de 
gedelegeerd bestuurder, dhr. Koen Michiels. 

Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw  
Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas 
www.aznikolaas.be | www.azlokeren.be

Het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren vormen sinds juli 
2018 samen de Verenigde Ziekenhuizen van Waas 
en Durme. Beide acute ziekenhuizen beheren samen 
ruim 1150 hospitalisatie- en dagziekenhuisbedden,  
verspreid over zes locaties in het Waasland. 
Het AZ Nikolaas heeft vestigingen in Sint-Niklaas, 
Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas.  
Het AZ Lokeren ligt in het centrum van de stad Lokeren. 
Meer dan 300 artsen en circa 3000 medewerkers staan 
voor een ambitieuze, toekomstgerichte visie, waarbij 
patiëntgerichtheid en kwaliteit centraal staan. 
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