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Met 4000 medewerkers en 400 artsen is AZ Delta de grootste werkgever in de streek. Op vier campussen in Roeselare, 
Rumbeke , Menen en Torhout geven artsen en medewerkers het beste van zichzelf om uitstekende geneeskunde, 
omringd door de beste zorg, dicht bij de patiënt te brengen. 
 

Bouw mee aan ons nieuw ziekenhuis als 
 

Neuroloog  (m/v) 
Dienst neurologie 

(Intercampus) 
 
 
De functie 
De dienst neurologie van AZ Delta wenst uit te breiden met  twee enthousiaste en gedreven  collega’s. Als neuroloog 
zal u werkzaam zijn binnen een dienst van  11 neurologen en staat u in voor klinisch werk in een  
multidisciplinair kader. 
 
Naast afdelingen voor acute neurologie met een eenheid voor beroertezorg, beschikt de dienst over een SP-afdeling en 
een dagziekenhuis parkinson. De aanwezigheid van een neurochirurgische en neuroradiologische dienst laat een vlot 
overleg toe. Er is daarnaast ook een programma parkinsonchirurgie en een MS-expertisecentrum. Het ziekenhuis biedt 
voorts uitgebreide mogelijkheden tot multidisciplinaire samenwerking, o.a. op het vlak van neuro-oncologie en 
neurocognitieve revalidatie. Geheugenraadplegingen worden in belangrijke mate ondersteund door een goed 
uitgebouwde neuropsychologische dienst. Er is uitgebreide mogelijkheid tot het uitvoeren van elektrofysiologisch 
onderzoek. De dienst neurologie is tevens een opleidingscentrum voor stagiairs geneeskunde en voor dr. assistenten 
neurologie.  
 
Uw profiel 

 U beschikt over de erkenning als arts-specialist in de neurologie in België of behaalt binnenkort uw 
erkenning. 

 U beschikt over voldoende sociale vaardigheden in omgang met patiënten en collega’s.  
 U bent gedreven en draagt bij tot de verdere groei van de dienst in een geest van samenwerking.  
 U bent bereid om u verder bij te scholen. 
  U hebt een specifieke interesse voor neuromusculaire pathologie of voor epilepsie. 

 
Aanbod 
Wij bieden een uitdagende voltijdse job in een ziekenhuis in volle expansie. Het betreft een functie met een zelfstandig 
statuut. De dienst biedt een brede waaier aan neurologische pathologie. Er is een aantrekkelijke wachtregeling. 
 
Geïnteresseerd?  
Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kan u verkrijgen bij het medisch diensthoofd dr. Clement op 
het telefoonnummer 051 23 74 41 of per e-mail op frederik.clement@azdelta.be. 
 
Gelieve uw motivatiebrief en cv te sturen naar medisch directeur dr. Wostyn via lieven.wostyn@azdelta.be met dr. 
Clement in cc. 
 
 


