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De dienst orthopedie van het AZ Sint-Lucas Gent, 
ORTHO.GENT, wenst aan te werven:

Orthopedisch chirurg
Wervelkolom

ORTHO.GENT is een jonge associatie met 
verregaande subspecialisatie en hoge ambities. 
De dienst bestaat uit 10 stafleden en 1 arts-
consulent. In de loop van volgend jaar starten 
nog 3 nieuwe stafleden. 

De dienst orthopedie is ook een opleidings-
centrum voor ASO’s, HAIO’s, stagiairs genees-
kunde en fellows. 

AZ Sint-Lucas Gent heeft een groot drainage-
gebied voor electieve pathologie. De artsen 
zijn werkzaam in het ziekenhuis, in de externe 
poliklinieken en in een privésetting. Bovendien 
is er een uitgebreid traumatologisch aanbod met 
drukke spoedgevallendienst.

Voor de openstaande functie zoeken  
de stafleden:

• een orthopedisch chirurg gespecialiseerd  
in wervelkolom

• fellowship trained

• met tevens ervaring in algemene 
orthopedische traumatologie

• die beschikt over een goede teamgeest

• met ambitie voor verregaande 
subspecialisatie

• en een teacher met wetenschappelijke 
interesse.

 

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, enz.), bijna alle 
ziekenhuisfuncties met in het bijzonder de MUG en 
voor de meeste technische diensten zoals onder meer 
radiotherapie en MRI. 

AZ Sint-Lucas heeft de tweede grootste materniteit 
van Vlaanderen. De dienst spoedgevallen 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 betrouwbare zorg en aan een 
patiëntveilige en aangename omgeving.

Verder vormt het met AZ Oudenaarde, AZ Jan-Palfijn 
en UZ Gent het Ziekenhuisnetwerk Gent. 
AZ Sint-Lucas is NIAZ-geaccrediteerd.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij dr. Van  
der Bracht, medisch diensthoofd orthopedie,   
09 224 65 90 - hans.vanderbracht@azstlucas.be 
of bij dr. De Ketelaere, medisch directeur,   
09 224 62 20 - katrien.deketelaere@azstlucas.be 

Richt uw sollicitatie met curriculum vitae vóór 
15 januari 2023 aan dr. Dirk Maes, algemeen 
directeur en dr. Katrien De Ketelaere, medisch 
directeur, via medische.directie@azstlucas.be  
of via de post. 


