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Medisch diensthoofd – Dienst Pneumologie 
 

 Referentie 2090 
 Solliciteren tot : 10 december 2022 

 

Situering 

De dienst pneumologie is een nationaal en internationaal leidend klinisch – en 

onderzoekscentrum in de pneumologie. In 2020 stond de dienst in voor 23000 

raadplegingen, 4000 dagzaal bezoeken,  22000 bezoeken op functiemetingen, 5500 

endoscopische procedures  en 3200 opnames op jaarbasis. Alle zorgprogramma’s binnen de 

pneumologie zijn vertegenwoordigd, en er is eveneens een belangrijke transplantactiviteit 

met een 60 – tal transplantaties per jaar.  De medische staf bestaat momenteel uit 18 

voltijdse stafleden en 10 consulenten. 

Wat je functie inhoudt 

 Je bepaalt in overleg met de directie het strategisch beleid van de afdeling en vertaalt 

dit beleid in concrete, te realiseren doelstellingen. Naast een klinische taak is er 

binnen een universitaire opdracht ook een belangrijk aandachtspunt voor opleiding en 

wetenschappelijk onderzoek  en je neemt hierin  een actieve rol op . 

 Je hebt een inspirerende en stimulerende rol bij het wetenschappelijk onderzoek , 

bewaakt  een evenwicht tussen de klinische en wetenschappelijke opdracht van de 

dienst . 

 Je staat garant voor continue optimalisering en innovatie binnen uw vakgebied. 

 Je draagt de visie en waarden van UZ Leuven als internationaal medisch 

expertcentrum uit.  

 Je bezit de nodige managements capaciteiten, vlotte communicatievaardigheden en 

je weet je medewerkers te inspireren  en constructief  aan / bij te sturen om 

kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken. 

 Tevens heb je oog voor de praktische organisatie van de dienst en streef je naar een 

optimale multidisciplinaire samenwerking tussen medici, paramedici, 

verpleegkundigen en andere beroepsgroepen.  

 

Wat wij vragen 

 Je behaalde een in België/Europese Unie erkend diploma als arts en specialist in 

pneumologie. 

 Je hebt relevante klinische expertise; ervaring in wetenschappelijk onderzoek en 

management is een pluspunt . 

 

Wat wij bieden 

• Een boeiende complexe hoogtechnologische ziekenhuisorganisatie met continue 

uitdagingen op inhoudelijk vlak. 
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• Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen 

 
 

Interesse? 

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae met vermelding ref.nr. tegen uiterlijk 10 

december 2022 per mail naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche, 

gert.vanassche@uzleuven.be. 

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. G. Verleden 

via tel. secretariaat 016 / 34 68 12 (Sabine Meers) of via het algemeen nummer secretariaat 

016 / 34 68 02. 
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