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Zaalarts geriatrie (M/V)  
 
Functieomschrijving 
 
Ter ondersteuning van de dienst Geriatrie gaan we op zoek naar een zaalarts. 

 Je bent mee verantwoordelijk voor de kwalitatieve zorg aan patiënten die gehospitaliseerd 
zijn op de afdeling geriatrie, in samenwerking met de verantwoordelijke arts specialist. 

 Je onderhoudt vlotte contacten met de spoedafdeling en maakt in overleg met de 
verantwoordelijke arts afspraken om patiënten vanuit spoed vlot door te laten stromen naar 
de afdeling geriatrie. 

 Je neemt actief deel aan interdisciplinair overleg. 

 Je hebt aandacht voor de omgeving van de patiënt en onderhoudt contacten met 
familieleden. 

 Je werkt samen met de andere disciplines binnen het ziekenhuis in belang van de 
patiëntenzorg. 

 
Wat verwachten wij: 

 Je bezit een diploma Master geneeskunde met sterke affiniteit/interesse voor geriatrie. 
 Je hebt affiniteit met geriatrische patiënten en benadert hen op een warme, empathische 

manier. 
 Je hebt een goede basiskennis van de aandoeningen bij de oudere patiënt en je bent bereid 

je medische kennis in de geriatrie verder uit te bouwen. 
 Je beschikt over goede klinische en organisatorische vaardigheden. 
 Je werkt vlot samen met de medische, verpleegkundige en paramedische teams. 
 Naast ambitie en enthousiasme beschik je over goede sociale en communicatieve 

vaardigheden. 

Wat bieden wij: 
 

 Je doet een interessante professionele ervaring op in een door JCI geaccrediteerd ziekenhuis. 

 Wij bieden een overeenkomst als arts/specialist voor onbepaalde duur. 

 De periode van het contract en het werkregime (voltijds / deeltijds) zijn bespreekbaar. 
 

Interesse? 

 

Sollicitatiebrief met cv te richten aan Dr Jan Meirhaeghe, diensthoofd interne 
(jan.meirhaeghe@sjki.be, 051 33 47 16) en Dr Geert Luyckx, hoofdarts (geert.luyckx@sjki.be, 051 33 

47 75). 
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