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Als regionaal ziekenhuis in evolutie willen we het accent leggen op samenwerking, informatie, 
toegankelijke kwaliteitsvolle en veilige zorg in de nabije omgeving van de patiënt. De bevolking 
spreekt nog steeds over de Kliniek van Izegem, vandaar dat we het belangrijk vonden om de K 
centraal te plaatsen. De K betekent kwaliteitsvolle en veilige zorg. Om dit verder te kunnen 
optimaliseren is de renovatie van diverse verpleegafdelingen in een afwerkingsfase. We behaalden in 
2017 het kwaliteitslabel JCI. We hebben gekozen om nauw samen te werken  met AZ Groeninge , 
verankerd in het grotere  E17 netwerk. We zoeken naar de verdere uitbouw van een nog nauwere 
samenwerking met de eerste lijn 
 
 
Voor de uitbouw van ons dynamisch team zijn we op zoek naar een: 

 
 

Arts specialist in de  
anesthesie en reanimatie (m/v) 

met de bijzondere interesse in locoregionale anesthesie. 
 
 

 
U komt dan  terecht in een associatie van 8 anesthesisten, waarvan 3 intensivisten, 2 algologen en 2 
urgentie-artsen.  
 
Kerntaken 

 

 U werkt mee in het operatiekwartier . 

 U neemt deel aan de wachtdiensten anesthesie en intensieve zorgen . 

 Een bijkomende beroepstitel Intensieve Zorg is een pluspunt. 
 

 
Wij bieden u 

 

 Een goed draaiend operatiekwartier met 5 zalen plus endoscopiezaal en mogelijkheid tot 
uitbreiding. 

 Een voltijdse overeenkomst. 

 Een aangename werksfeer en een uitdagende, professionele werkomgeving die openstaat 
voor eigen initiatief en creativiteit.  

 Een intensieve zorgen afdeling met 7 bedden, een ruime volledig vernieuwde functie 
gespecialiseerde spoedopname en een MUG functie. 

 Een  interessante verloning. 
 

Hoe solliciteren? 
 
Solliciteren en vraag om inlichtingen kan best per mail met bijgevoegd CV naar 
patrick.vanhoorebeeck@sjki.be of frauke.beyls@sjki.be . Indien nodig kunnen bijkomende 
inlichtingen verstrekt worden via telefoon: 051/334737 of 051/334735. 
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