
 
 

 
De Dienst NKO  campus Middelheim en campus St-Vincentius zoeken een collega NKO met 
interesse in de esthetische en reconstructieve chirurgie. Op beide campussen zijn in totaal 
12 NKO-artsen werkzaam die naast NKO basiszorg garant staan voor topklinische expertise in 
alle domeinen van de NKO.  
 
VACATURE NKO 
 
Jouw uitdaging:   
 
Je participeert in de klinische en poliklinische zorgen voor NKO met focus op esthetische en 
reconstructieve gelaat- en halschirurgie.  
 
Je zet je in voor de continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg op de dienst   
 
Je bent bereid om actief deel te nemen aan de organisatie van de dienst.   
 
Je bent bereid tot deelname aan organisatorische activiteiten en permanente bijscholing.   
 
Je hebt een interesse voor wetenschappelijke projecten en klinische studies.   
 
Je denkt actief na over mogelijke verbeteringen en/of veranderingen in zowel het 
zorgaanbod als de organisatie van de dienst.   
 
Je zal actief deelnemen aan de supervisie en opleiding van fellows, assistenten en stagiaires.  
 
Je neemt actief deel aan de wachtregeling.   
 
Je bent bereid tot het campus-overschrijdend werken binnen de verschillende locaties v, 
met voornaamste plaatsen van tewerkstelling: binnen campussen Middelheim en St-
Vincentius   
 
Jouw troeven:  
 
Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist in de NKO.  
 
Bijkomende bekwaming in in esthetische en/of reconstructieve heelkunde zijn een 
meerwaarde.  



 
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, andere talen zijn een 
pluspunt.   
 
Je bent een teamgerichte persoonlijkheid en hebt een aantoonbare ondernemingszin en 
interesse in innovatie.  
 
Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.  
 
Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.  
 
Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.  
 
Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.  
 
  
 
Dit mag je van ons verwachten:   
 
Een statuut als zelfstandig arts met een voltijdse invulling: halftijds op campus Middelheim 
en halftijds op campus St-Vincentius.  
 
Prettig werkklimaat in een groot en multidisciplinair team met de nodige ondersteuning voor 
jouw ambities.  
 
Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België: Het Ziekenhuis aan de Stroom staat 
voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.  
 
 
 


