Het AZ Jan Portaels kreeg onlangs de definitieve goedkeuring voor de bouw van het nieuwe
“Ziekenhuis van de toekomst” als enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Hierbij
zal ingezet worden op een duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan
en de beste zorg krijgen. Binnen dit nieuwe gezondheidshuis zullen we ten volle investeren in
preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar
daghospitalisaties.
Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de
eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar gaat ook op zoek naar
partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk ziekenhuizen voor bepaalde
ondersteunende activiteiten. Ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zullen we
in het ziekenhuis van morgen investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van
hernieuwbare bronnen. De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde
en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit, ook voor onze medewerkers.
Kan jij je vinden in deze toekomstvisie en wil je graag meewerken aan/in het nieuwe
gezondheidshuis? Momenteel zijn wij op zoek naar een voltijds neuroloog.
Je functie










Als neuroloog maak je deel uit van een multidisciplinair vast team van artsen, therapeuten,
verpleeg- en zorgkundigen.
Je bent vertrouwd met acute beroertezorg en begeleiding van CVA-patiënten van
Spoedgevallen tot transfer naar de afdeling Revalidatie.
Je functioneert vlot in teamverband met verpleegkundigen en therapeuten van afdelingen
Stroke Unit en Neurologie met een kwaliteitsvolle begeleiding van neurologische patiënten
als doel.
Met jouw grondige kennis in alle domeinen van de neurologie en in de elektrofysiologie
bouw je zowel in ons ziekenhuis als indien gewenst ook in de satelliet-consultaties een
ambulante raadpleging uit voor zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten.
Je hebt een interesse in neuro-inflammatoire ziektes en bij voorkeur reeds een erkenning als
MS-expert.
Daarnaast draagt jouw expertise bij tijdens consulten op andere diensten in het AZ Jan
Portaels.
Een subspecialisatie in de polyklinische activiteit is mogelijk in overleg met het team
neurologen.

Je profiel



Je bezit een erkenning als arts-specialist in de neurologie.
Je hebt de nodige communicatieve en collegiale eigenschappen om flexibel en constructief
in team te functioneren, en bent dynamisch en geëngageerd om samen de dienst
Neurologie verder uit te bouwen binnen het ziekenhuis en in een toekomstige
netwerkstructuur.
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Ons aanbod
Een uitdagende, voltijdse functie in een dienst met groeipotentieel, samenwerking met een
gemotiveerd team in een professioneel en dynamisch geleid ziekenhuis.
Inlichtingen



Dr. Andrea Brunen, medisch diensthoofd Neurologie, 02 257 59 16
Dr. Véronique Fabré, medisch directeur AZ Jan Portaels, 02 257 59 30

Interesse?
E-mail jouw Curriculum Vitae naar:



Dr. Andrea Brunen, Medisch diensthoofd Neurologie, andrea.brunen@azjanportaels.be en
Dr. Véronique Fabré, Hoofdarts, veronique.fabre@azjanportaels.be
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