
 

 

 

 

 

 

 
AZ Turnhout is een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis 
van het woord. Met ruim 2000 medewerkers en 200 artsen zijn we één van de grootste werkgevers in de 
Kempen. De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de 
beleving van de patiënt en zijn of haar naasten.  
 
Wij zijn op zoek naar een m/v: 

 

         Arts-specialist in de  
   Medische Oncologie Ref. 20-MED-041-DOC

            
  

Situering en kerntaken  

 U zal werkzaam zijn binnen de dienst Radiotherapie - Medische Oncologie - Hematologie in 
een team van 9 stafartsen. 

 Als medisch oncoloog wordt u ingeschakeld in en bent u medeverantwoordelijk voor de 
volledige medisch oncologische praktijkvoering. 

 U werkt in een multidisciplinair team samen met gemotiveerde collega-specialisten, 
verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten etc. 

 Het ziekenhuis beschikt naast twee lineaire versnellers, een uitgebreide 
dagziekenhuisactiviteit en een goed draaiende polikliniek ook over een erkende borstkliniek en 
heeft een erkenning voor stamceltransplantatie. 

 Binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen functioneert de dienst als onderdeel van het Netwerk 
Oncologie Kempen. Hierbij wordt gestreefd naar een ziekenhuis overschrijdende associatie. 
Naargelang de noden zullen de artsen op meer dan 1 campus werkzaam zijn.  

Wij zoeken 

 Een dynamische medisch oncoloog met communicatieve en collegiale vaardigheden om ons 
multidisciplinair team te versterken. 

 Iemand met ambitie om de dienst verder mee uit te bouwen en om hoogstaande kwalitatieve 
zorg aan te bieden. 

 Iemand die over de grenzen van het ziekenhuis wil meewerken aan de uitbouw van de 
oncologie in de Kempen. 

 Bij voorkeur een collega die in 2020 kan starten maar gezien de verwachte groei binnen de 
oncologie mogen ook andere collega’s solliciteren. 

Wij bieden u  

 Een uitdagende functie in een dynamische dienst met groeipotentieel, die collegialiteit en 
samenwerking hoog in het vaandel draagt. 

 Initieel een deeltijdse tewerkstelling (arbeidsbreuk te bespreken) met de mogelijkheid om 
later uit te breiden. 

 Tewerkstelling in een modern ziekenhuis / op een modern uitgeruste dienst. 

 Een aangename werksfeer en een professionele werkomgeving waar patiënt- en 
medewerkerstevredenheid een centrale rol innemen. 

Hoe solliciteren?  
Graag ontvangen we uw sollicitatiebrief en cv tegen 30/4/20 op volgend e-mailadres: 
jean.meyskens@azturnhout.be  

Inlichtingen zijn te bekomen bij: 

dr. Jean Meyskens, medisch diensthoofd Radiotherapie/Oncologie/Hematologie, tel. 014 40 69 07. 

mailto:jean.meyskens@azturnhout.be

