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Momenteel hebben we een vacature voor een (m/v):  
  

Seksuoloog 
Zelfstandige basis 
Functie 
• U behandelt en begeleidt patiënten en eventuele partner met 

seksuologische problemen d.m.v. individuele gesprekstherapie en partnerrelatietherapie; 
• U maakt verslagen en rapporten op en staat in voor een kwalitatief patiëntendossier; 
• U geeft samen met een collega de polikliniek seksuologie van AZ Herentals verder vorm 
• U werkt multidisciplinair samen, voornamelijk met urologie en gynaecologie; 
• U werkt mee aan projecten en zet samenwerkingsverbanden op die bijdragen tot een kwalitatieve zorg 

voor de patiënt; 
• U bent bereid bijscholing/presentaties te geven over een bepaald zorgtopic m.b.t. de seksuologie; 
• U werkt op zelfstandige basis. 

Profiel 
• U beschikt over een master in de seksuologie; 
• Aanvullend een opleiding psychotherapie begonnen zijn of afgerond hebben is een meerwaarde; 
• Werkervaring in de ziekenhuissector en/of als seksuoloog is een sterk pluspunt; 
• U bent administratief vaardig en kan vlot met een computer werken; 
• U bent een toegankelijk en patiëntvriendelijk persoon die respect hoog in het vaandel draagt; 
• U kan zelfstandig werken; 
• U beschikt over voldoende assertiviteit en bent sterk in communiceren en anticiperen; 
• Empathisch, stressbestendig en integriteit zijn enkele van uw positieve eigenschappen; 
• Zelfreflectie en intiatiefname is u niet vreemd om zo uw hulpverlening telkens te kunnen verbeteren; 
• U bent bereid u regelmatig bij te scholen in uw vakgebied. 

Aanbod 
• We bieden een contract van onbepaalde duur als zelfstandige; 
• Tewerkstelling in een dynamische en innoverende werkomgeving; 
• U houdt 2 van de 3 weken gedurende 1 dag per week consultatie in het ziekenhuis; 
• Praktijkruimte in moderne infrastructuur; 
• Aangename werksfeer met aandacht voor een goede work-life balance. 
 

 

 

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt. Het beschikt 
over 243 bedden, verspreid over verschillende verpleegafdelingen. 
Onze missie als regionale zorginstelling bestaat erin een professionele basiszorg te bieden aan alle patiënten, 
waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de sleutelbegrippen zijn die gehanteerd worden door 130 artsen, 700 
ziekenhuismedewerkers en het bestuur. Om ons motto “Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!” waar te maken, 
zijn we op zoek naar gedreven medewerkers. 
 
Wil je meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken. 

Surf naar www.azherentals.be/vacatures en solliciteer online. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Els Thijs 
– zorgmanager: t 014 24 62 48. 


