
 

Vacature Fellowship Rhinologie 
 
Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een 
levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met 
aandacht voor jouw ambities. 
 
Momenteel kijken we uit naar een voltijdse arts in opleiding - Fellowship Rhinologie binnen de dienst Neus-, 
keel- en oorheelkunde voor een periode van 1 jaar (startperiode: augustus/september 2019). 
 
Functiebeschrijving:  

 Je maakt gedurende 1 jaar deel uit van een universitaire dienst en wordt opgenomen als collega 
binnen een enthousiast en gemotiveerd team. 

 Je wordt geacht je verder te bekwamen in rhinologische pathologie, waarbij je gedurende 2 dagen 
per week algemene NKO en meer gespecialiseerde rhinologische consultaties verricht. 

 Er zal de mogelijkheid worden geboden je verder te bekwamen in de rhinologische chirurgie in 
samenwerking met de andere rhinologische stafleden, dit kan  reguliere endoscopische heelkunde, 
endoscopische schedelbasisheelkunde, heelkunde voor OSAS en septo/rhinoplastie omvatten en 
wordt in samenspraak met de stafleden en de fellow vastgelegd. 

 Je neemt actief deel aan stafvergaderingen (NKO-staf, schedelbasisstaf, hypofysestaf en 
somnologie staf)  

 Je werkt actief mee aan de verdere uitbouw van zorgpaden en evaluatie van deze zorgpaden met 
betrekking tot sinusitis, OSAS, hypofyse. 

 Je participeert in wetenschappelijk onderzoek waarbij de presentatie van 1 abstract en 1 
wetenschappelijke publicatie op een rhinologische topic wordt verwacht. 

 Je participeert in de organisatie van endoscopische sinus en skull base courses in UZ Gent.  

 Je participeert in de ASO opleiding via supervisie van consultaties, wachten en heelkundige 
ingrepen.  

 Je stelt de patiënt centraal en je bent in staat de communicatie en informatieverstrekking op maat 
van de patiënt af te stemmen 

 

Profiel: 

 Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent erkend Neus-, Keel-Oorarts. 

 Je bezit een sterke verantwoordelijkheidszin en hebt een flexibele en positieve ingesteldheid. 

 Je kan zelfstandig en in teamverband werken, in de interdisciplinaire en multidisciplinaire 
omgeving gedraag je je communicatief en interactief, constructief en respectvol. 

 

Wij bieden: 

Verloning conform vergoeding ASO UZ Gent voor een periode van 1 jaar.  

 

Selectieprocedure: 

Interview op donderdag 28 februari vanaf 16u. 

 

Contact: 

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team? 
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via 
deze jobsite. 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 24 februari 2019 om 23:59:59 

 
Heb je nog vragen? 
Dan kan je altijd terecht voor administratieve of inhoudelijke inlichtingen bij:  
Prof. dr. T. Van Zele 
Kliniekhoofd Neus- keel- en oorheelkunde 
tel. 09/332 44 45 

 


