
  
 
 
 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE KORTRIJK & SINT-JOZEFSKLINIEK IZEGEM 

Het Kortrijkse fusieziekenhuis az groeninge is het eerste niet-universitair ziekenhuis in Vlaanderen dat een JCI-
accreditering heeft verkregen (1065 bedden). Bijna 3000 medewerkers en 270 artsen uit de regio werken sinds 

de fusie samen aan de uitbouw van een multidisciplinaire zorg waarbij de patiënt centraal staat.  
 

De Sint-Jozefskliniek is een regionaal algemeen ziekenhuis met 271 erkende bedden. Een team van 64 artsen en 
+/- 630 medewerkers staan steeds klaar om zorg en bijstand te bieden in een warme omgeving voor patiënt en 

medewerkers. Patiënten mogen rekenen op persoonlijke en gespecialiseerde gezondheidszorg. 
 

De ziekenhuizen Sint-Jozefskliniek Izegem en az groeninge hebben begin dit jaar hun intentie tot nauwe 
samenwerking duidelijk uitgesproken. Met dat engagement willen ze hun complementaire troeven bundelen ten 

gunste van de patiënt. In het kader hiervan zijn de ziekenhuizen op zoek naar een: 
 

 

NEUROLOOG (m/v) − VOLTIJDS 
 

 

 
Van de kandidaat wordt volgend profiel verwacht: 

− erkend zijn of de erkenning behalen als geneesheer-specialist in de neurologie  

− fulltime meewerken aan de groepspraktijk neurologie in al haar deeldomeinen 

− bijzondere interesse in een deelgebied (bv. neuromusculaire aandoeningen, neuro-oncologie …) strekt tot de 
aanbeveling 

 
 
Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 30/09/2018 en dient 
gericht te worden aan: 

− de voorzitter raad van beheer az groeninge, dhr. Ph. DE COENE, 
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− de voorzitter raad van beheer Sint-Jozefskliniek Izegem, mevr. M. DELAERE 
p/a Ommegangstraat 7 te 8870 Izegem 

− de medisch directeur az groeninge, dr. S. VANDERSCHUEREN, 
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− de medisch directeur Sint-Jozefskliniek Izegem, dr. G. LUYCKX 
p/a Ommegangstraat 7 te 8870 Izegem 

 
 
Verdere informatie kan bekomen worden bij: 

− dr. P. BOURGEOIS, diensthoofd neurologie az groeninge 
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 
tel. 056/63 34 30 
e-mail: paul.bourgeois@azgroeninge.be 
 

− dr. H.L. VERSCHELDE, diensthoofd neurologie Sint-Jozefskliniek Izegem 
p/a Ommegangstraat 7 te 8870 Izegem 
tel. 051/33 46 03 
e-mail: hanne-laure.verschelde@sjki.be 
 
 


