
 

 

ADJUNCT BIJ DE 
MEDISCH DIRECTEUR 

AZ Sint Lucas Gent is een modern en dynamische stadsziekenhuis met 779 bedden hospitalisatie en 122 
bedden dagziekenhuis.  
Voor ondersteuning van de medisch directeur zoeken wij een adjunct bij de medisch directeur. 

Jouw functie 
De hoofklemtonen van uw functie liggen op: 
- de verdere uitbouw en continue verbetering van een geïntegreerd en kwalitatief elektronisch 

patiëntendossier: 
o u sensibiliseert artsen omtrent het belang van een kwaliteitsvolle registratie van medische 

gegevens; 
o u brengt de noden in kaart van de artsen om tot een optimaal EPD te komen; 
o u toetst de kwaliteit van het medisch dossier en geeft feedback aan de artsen;  

- de implementatie van een Clinical Data Warehouse: 
o u bent in staat om in processen te denken en kan dit naar de dagelijkse praktijk vertalen; 
o u heb een duidelijke visie op data en het gebruik hier van en kan dit overbrengen aan 

collega’s op alle niveaus in de organisatie; 
o u volgt de evoluties binnen dit gebied, 

- de dagelijkse operationele leiding / coaching van de teams MZG en kankerregistratie: 
o u volgt de wettelijke wijzigingen; 
o u bewaakt de vooruitgang en de kwaliteit van de codering en de tijdige oplevering van 

bestanden; 
o u voert interne audits uit op de correcte toepassing van de codeerrichtlijnen; 
o u organiseert opleidingen en volgt de ontwikkeling van de medewerkers op; 

- innovatie binnen het medisch departement; 
o u werkt mee aan het medisch beleidsplan op ziekenhuisniveau; 
o u ondersteunt de medische specialismen bij het opstellen en realiseren van hun 

dienstspecifieke beleidsplan. 

Jouw Profiel 
- U bent arts. Ervaring in de ziekenhuiswereld is zeker een pluspunt, evenals een  bijkomende opleiding 

in het beheer van gezondheidsgegevens en / of ziekenhuismanagement. 
- U heeft innoverende ideeën omtrent de organisatie van de gezondheidszorg. 
- U heeft kennis van codering van MZG (ICD-10-BE), kankerregistratie (ICD-O) en SNOMED CT of bent 

bereid u hierin bij te scholen. U onderhoudt deze kennis ook. 
- U kan analytisch denken en projectmatig werken. 

Ons aanbod 
- Een contract voor onbepaalde duur. Jobtime en statuut te bespreken. 
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s aangevuld met een aantal extralegale voordelen. 
Startdatum zo snel mogelijk. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij dr. De Ketelaere, medisch directeur, op het nummer 09 224 62 20 .  

Richt uw sollicitatie met curriculum vitae vóór 1 juni 2021 aan dr. Dirk Maes, algemeen directeur en dr. 
Katrien De Ketelaere, medisch directeur, via medische.directie@azstlucas.be of via de post.  

VZW AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1, 9000 GENT. 
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