
 

 

 

 
 
De v.z.w. Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) is het samenwerkingsverband tussen het AZ Turnhout, het St.-
Dimpna ziekenhuis Geel, het AZ Herentals en het AZ Mol. De 4 ziekenhuizen vormen ondertussen een solied 
netwerk en hebben de ambitie om de 2de lijn gezondheidszorg doelmatiger en efficiënter te maken. 
De diensten pathologie van de 4 ziekenhuizen hebben de handen in elkaar geslagen en streven naar een 
doorgedreven samenwerkingsverband met een goed uitgerust en kwalitatief hoogstaand laboratorium. 
 
Momenteel zijn wij op zoek naar een: 

 

 

Patholoog Anatoom (0,8-1FTE) 
 
 
 
Functie en Situering 

• Je komt terecht in een geaccrediteerd ziekenhuislaboratorium waar je de anatomopathologie in al 
haar facetten uitoefent.  

• Je werkt als patholoog samen met 5 ervaren collega’s in een open en collegiale werksfeer. 

• Je werkt hoofdzakelijk in het core-lab van het ZNK doch voert, in meer of mindere mate en net zoals 
de andere collegae, activiteiten uit op de verschillende campussen. 

 
Profiel 

• Je bezit een diploma geneesheer-specialist erkend in de pathologische anatomie. 

• Je bent een all-round patholoog met kennis van de verschillende deelgebieden van het specialisme. 

• Ervaring met en interesse in moleculaire technieken zijn een sterk punt. 

• Je bent kwaliteitsgericht en werkt actief mee aan het behouden van de BELAC accreditatie. 

• Je bent een teamspeler en je beschikt over de nodige communicatieve en collegiale eigenschappen 
om medewerkers te begeleiden en te leiden. 

• Je staat de artsen van de ZNK ziekenhuizen daadwerkelijk bij in de klinische diagnostiek. 

 

Ons aanbod 

• Wij bieden je een voltijdse betrekking (in zelfstandigenstatuut) in een geaccrediteerd laboratorium. 

• Je komt terecht in een uitdagende omgeving en kan jouw specialisme in haar volledigheid uitoefenen. 

 

Meer info  

Voor inlichtingen kan je je richten tot dr. K Segers, diensthoofd pathologie AZ Turnhout, dr. E Van den Heuvel, diensthoofd 
pathologie St.-Dimpna Geel of dr. L Van Leuven, diensthoofd pathologie te AZ Herentals 
 

Solliciteren  

De schriftelijke kandidaturen, vergezeld van een omstandig curriculum vitae, dienen uiterlijk 15 september 
2019 per mail of brief toe te komen op volgende adressen: 
 
Dr. F Weekers, hoofdarts      Dhr. R Van Ballaer 
AZ Turnhout       AZ Herentals 
Steenweg op Merksplas 44     Nederrij 133 
2300 Turnhout       2200 Herentals 
Mail: frank.weekers@azturnhout.be    Mail: rudy.vanballaer@azherentals.be 
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