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Reumatoloog - Regio Antwerpen (Herentals) (created 2017-12-21)
Reumatoloog (deeltijds of voltijds)
Aanbod
• Een grote patiëntenpopulatie die, wegens het tekort aan reumatologen, nu nog vaak buiten de
regio geholpen moet worden.
• Een dienst die tegelijk verankerd wil zijn in de dienst inwendige geneeskunde en met de dienst
orthopedische heelkunde - fysische geneeskunde.
• Ondersteuning door een reuma-verpleegkundige.
Profiel
• Een enthousiaste collega met een hart voor no-nonsense geneeskunde op mensenmaat.
Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Meer informatie over de functies vindt u bij dr. Luk Corluy (reumatoloog) via
t 014 24 64 80 (raadpleging inwendige geneeskunde) of mail (luk.corluy@azherentals.be [1])
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten tot dr. Luk Corluy (reumatoloog) en dr.
Filiep Bataillie - medisch directeur (t 014 24 61 05) Filiep.bataillie@azherentals.be [2]. .
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Nederrij 133
B-2200 Herentals
t +32 14 24 61 11
www.azherentals.be [3]
Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt, inclusief
verschillende speerpuntdiensten. Het beschikt over 243 bedden, verspreid over verschillende
verpleegafdelingen. Onze missie als regionale zorginstelling bestaat
erin een professionele basiszorg aan te bieden aan alle patiënten, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de
sleutelbegrippen zijn die
gehanteerd worden door 100 artsen, 650 ziekenhuismedewerkers en het bestuur onder het motto ‘Wij staan
borg voor kwaliteit en zorg!’
Arts-specialisten in opleiding worden aangemoedigd om hun interesse in de functie kenbaar te maken.
Herentals is gelegen in het arrondissement Turnhout, een regio met ongeveer een half miljoen mensen, waar
op dit moment maar 2 reumatologen actief zijn. De dienst reumatologie in het AZ Herentals is een jonge
dienst die nog maar anderhalf jaar bestaat. Op dit moment is dr. Luk Corluy er de enige reumatoloog. Hij
zoekt een collega om de dienst te versterken om zo te kunnen voorzien in blijvende adequate zorg voor de
vele patiënten uit de nabije omgeving.
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