
  
 
 
 

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 (1054 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 70 artsen en 
+/- 640 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: 
 
 

OOGARTS (m/v) − VOLTIJDS 
 
 
 

Van de kandidaat wordt volgend profiel verwacht: 

 u bent erkend als oftalmoloog 

 u bent flexibel en communicatief 

 u beschikt over de vaardigheden om in teamverband te werken; collegialiteit is een must 

 u bent bereid tot deelname aan het wachtsysteem 

 u bent bereid te werken onder het statuut van ziekenhuisgeneesheer met hoofdactiviteit in het ziekenhuis 

 u bent geïnteresseerd in alle domeinen van de oftalmologie 
 

Aanbevolen : 

 subspecialisatie in medische retina of strabologie 
 
Wij bieden: 

 verdere professionele ontwikkeling wordt actief ondersteund  

 werken in een dynamische omgeving in een nieuw ziekenhuis  

 excellente werkomstandigheden  

 hightech platform ( fluo, laser, oct, speculaire microscoop,…)  

 operatiemogelijkheden met nieuwe uitrusting 
 

Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 01/05/2020 en dient 
gericht te worden aan: 

 de voorzitter raad van beheer az groeninge, dhr. H. VANDAELE, 
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. F. KESTELOOT, diensthoofd oogziekten az groeninge 
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 
tel. 056/63 34 30 
e-mail: frank.kesteloot@azgroeninge.be  
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