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De diensten geriatrie van de samenwerkende ziekenhuizen willen in
de regio een ruim en kwalitatief aanbod voor de geriatrische patiënt
ontwikkelen door een intense samenwerking en uitwisseling tussen de
zorgprogramma’s voor de geriatrische patiënt van de betrokken
ziekenhuizen.
In dat kader hebben we momenteel een interessante opportuniteit
voor meerdere stafleden geriatrie waarbij kan gewerkt worden in het
brede domein van de geriatrie binnen de samenwerkende
ziekenhuizen. Dit spitst zich toe op pluridisciplinaire geriatrische acute
en subacute zorg en revalidatie, geriatrische raadpleging en
daghospitalisatie,
geriatrische
interne
en
externe
liaison,
valproblematiek, osteoporose en cognitieve problematiek.
Functie
• U staat in voor en coördineert de zorg op de raadpleging, het
daghospitaal, de G- diensten en de liaison geriatrie.
• U bent werkzaam in 1 of meerdere van de ziekenhuizen waar
een intense samenwerking mee wordt uitgebouwd.
• U begeleidt stagiairs geneeskunde, artsen en geriaters in
opleiding.
• U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan fundamenteel,
translationeel of klinisch onderzoek in het domein van de
geriatrie en ouderdomsgebonden pathologie/problematiek.
Profiel
• U behaalde een erkend diploma in België/Europese unie als arts
en specialist in de geriatrie.
• U weet binnen de klinische
vernieuwend te werken.

zorg

kwaliteitsgericht

en

• In een positieve geest van interdisciplinaire en transmurale
samenwerking bent u een sterke teamplayer, bouwt u
constructieve relaties uit en beschikt u over sterke
communicatieve
vaardigheden
inzake
overleg
en
informatiedoorstroming.

Aanbod
• Een boeiende complexe organisatie en
continue uitdagingen op inhoudelijk vlak.
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