
AZ Sint-Lucas is een modern uitgerust en 
sociaal geëngageerd ziekenhuis in hartje Gent.  
Het beschikt ook over een medisch centrum in 
Aalter, Zelzate en Lochristi. Het ziekenhuis telt 
779 bedden voor hospitalisatie en 122 
dagziekenhuisposities. 

Naast alle basisspecialismen  zijn er ook 
verschillende subspecialisaties aanwezig. Het 
ziekenhuis is erkend voor alle 
zorgprogramma’s (oncologie, kinderen, 
geriatrie, cardiale pathologie B1-B2 …), bijna 
alle ziekenhuis-functies met in het bijzonder 
de MUG en voor de meeste technische 
diensten zoals onder meer radiotherapie en 
NMR.  

AZ Sint-Lucas heeft de tweede grootste 
materniteit van Vlaanderen. De dienst spoed-
gevallen verwerkt jaarlijks meer dan 43.000 
aanmeldingen. Sinds begin 2018 is ook het 
PET-centrum er actief in associatie met AZ 
Alma, AZ Sint-Vincentius en  AZ Jan-Palfijn. 

Meer dan 220 artsen en 50 arts-specialisten in 
opleiding bouwen elke dag, samen met 
ongeveer 2.200 medewerkers, aan betrouw-
bare zorg en aan een patiëntveilige en aan-
gename omgeving. 

Het ziekenhuis werkt nauw samen met 
huisartsen en andere zorginstellingen. 
Verder vormt het met AZ Oudenaarde, AZ Jan-
Palfijn en UZ Gent het Ziekenhuisnetwerk 
Gent. 

AZ Sint-Lucas is NIAZ-geaccrediteerd. 

De dienst psychiatrie van het AZ Sint-Lucas Gent 
zoekt een: 

psychiater
om in associatief verband de staf - die momenteel 
uit 3 artsen bestaat - op peil te houden. 

De dienst psychiatrie beschikt over een 
hospitalisatieafdeling van 30 bedden en een 
dagkliniek met 8 posities. 
De dienst maakt deel uit Het PAKT, het netwerk 
van GZZ voor volwassenen in de regio Gent-Eeklo-
Vlaamse Ardennen. 
De dienst is tevens erkend als stagedienst voor de 
opleiding van arts-specialisten in de volwassen-
psychiatrie. 

Voor de openstaande functie zoeken de stafleden 
een gedreven collega die geïnteresseerd is in 
algemene ziekenhuispsychiatrie en polyvalent 
inzetbaar is op de consultaties, in PAAZ-, urgentie- 
en liaisonpsychiatrie. 

Start is voorzien voor januari 2022. 
Het betreft een parttime functie, met op termijn 
de mogelijkheid te evolueren naar een voltijdse 
functie. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij dr. Willems, medisch diensthoofd psychiatrie,  09 224 56 01 - 
koen.willems@azstlucas.be of bij dr. De Ketelaere, medisch directeur,  09 224 62 20 - 
katrien.deketelaere@azstlucas.be

Richt uw sollicitatie met curriculum vitae voor 7 juni 2021 aan dr. Dirk Maes, algemeen directeur en dr. 
Katrien De Ketelaere, medisch directeur, via medische.directie@azstlucas.be of via de post.  

VZW AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1, 9000 GENT..
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