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Vacature klinisch bioloog met bijzondere ervaring/interesse in de 
medische microbiologie 

Wat maakt Imeldaziekenhuis aantrekkelijk? 

Hier adem je natuur en gemoedelijkheid. Dit is nog eens een ziekenhuis op mensenmaat. Waar we hartelijk 
met elkaar en de patiënten omgaan. Waar we innovatieve technieken en werkmethoden toepassen. Waar we 
een flexibele structuur hebben om snel te schakelen. En jij de kans krijgt om je te ontwikkelen en te groeien. 

Je zal werken in een algemeen ziekenhuis met 624 bedden waarvan 502 erkende klassieke 

hospitalisatiebedden en 122 dagziekenhuisbedden en een brede waaier van alle medische disciplines. 

Je functie 

Als klinisch bioloog werk je samen – in associatief verband – met de andere klinisch biologen van 
Imeldaziekenhuis. 

Leiding geven over de dagelijkse werking microbiologie en moleculaire biologie samen met een enthousiast 

team van 3 microbiologen  

Valideren en implementeren van nieuwe projecten en technieken binnen het labo microbiologie 

Geven van adviezen rond diagnostiek en therapie van infectieziekten: zowel proactief op geleide van 

resultaten geproduceerd in het labo als door deelname aan het Multidisciplinair Infectie Team en wekelijkse 

infectietoer 

Actieve rol binnen het team voor ziekenhuishygiëne en de antibioticabeleidsgroep  

Deelname aan het wachtsysteem binnen het domein microbiologie. 

 

Wie ben jij? 

Je bent klinisch bioloog met bijzondere interesse voor en kennis van de medische microbiologie of je behaalt 

deze erkenning ten laatste in de loop van 2023. 

Je bent ambitieus en communicatief. Je bent een teamspeler en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. 

Je bent klinisch geïnteresseerd en een vlot contact met de clinici schrikt je niet af. 

Je behaalde een master in de ziekenhuishygiëne alsook het getuigschrift bijzondere opleiding 

antibioticabeleid of bent bereid deze opleidingen op korte termijn te volgen. 

Een erkenning als medisch microbioloog is een meerwaarde. 

 

Je draagt de waarden van Imeldaziekenhuis hoog in het vaandel: 
#totaalzorg#topgeneeskunde #actievepatiënt#samen#medewerker #excellent#ondernemend 
#groen#hartelijk 

Je bent dynamisch en gemotiveerd om samen met de collegae klinisch biologen de dienst verder uit te 
bouwen. 

Je bent vooruitstrevend en innovatief in de verdere uitbouw van de dienst klinische biologie. 

Je geeft kwaliteit en veiligheid topprioriteit. 

 

Wat hebben we je te bieden? 

Een vol- of deeltijds contract van onbepaalde duur. 
Aanvangsdatum in onderling overleg 
 

BONHEIDEN 
18-01-2023 
 
REF. 
Klinische biologie 2022 
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Je werkt op zelfstandige basis in associatief verband met de andere klinisch biologen, met een individuele 
overeenkomst met Imelda vzw 

 

Kandidaturen aan 
Voorzitter raad van bestuur – prof. M. Casteels p/a Imeldaziekenhuis – Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden met 
kopie aan de voorzitter van de medische raad – dr. L. Haenen vóór 24-03-2023. 

 

Inlichtingen via 

Medisch directeur – dr. Ph. Rijkers – philip.rijkers@imelda.be – 015/50 61 07 

Voorzitter medische raad – dr. L. Haenen – luc.haenen@imelda.be – 015/50 51 94 

Laboratoriumdirecteur – dr. A. Smismans – annick.smismans@imelda.be – 015/50 54 66 
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