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Medisch staflid Radiologie 
Voltijds Uroradiologie of  

Major Uroradiologie en Minor in overleg 
 Referentie: 2302 
 Dienst/zorgzone: Subdiscipline uro/nefroradiologie 
 Voor onmiddellijke indiensttreding 

 

Situering  

Het UZ Leuven profileert zich als centrum voor supraregionale topgeneeskunde, innovatie, 
klinisch onderzoek en opleiding. 
De dienst radiologie heeft een hoge klinisch activiteit in nagenoeg alle domeinen van 
medische pathologie en beschikt over een infrastructuur met geavanceerde toestellen en 
rapporteringsfaciliteiten. 
 

Wat je functie inhoudt  

 Je verzorgt de dagelijkse klinische activiteit, inclusief gerelateerde interventionele 
procedures met diagnostische en/of therapeutische intentie, van uroradiologie en 
eventueel van een zelf in te vullen minor in een andere radiologische subdiscipline. Voor 
deze disciplines overleg je met de verwijzende artsen voor gepaste aanvragen van 
onderzoeken en bij de bespreking van de resultaten ervan tijdens multidisciplinaire 
overlegmomenten. 

 Je werkt samen met collega’s stafleden, assistenten, studenten en paramedische 
medewerkers van de subdisciplines. 

 Je ondersteunt, al naargelang je eigen interesse en in samenspraak met je collega’s, 
wetenschappelijke studies/projecten.  Een persoonlijk wetenschappelijk traject kan ook 
op die manier opgestart worden (bij voorkeur in het major domein uroradiologie). 

 Je participeert in onderwijs en opleiding aan de arts-assistenten, stagiairs 
geneeskunde en radiologisch verpleegkundigen, in verhouding tot je werk in de twee 
subdisciplines. 

 

Wat wij vragen  
 

 Je dient erkend te zijn als arts-specialist in de radiologie, met interesse in de 
uroradiologie en een eventuele andere discipline. Een uitgebreide ervaring is niet strikt 
noodzakelijk, maar interesse voor subspecialisatie en enige ervaring met percutane 
interventies zijn wenselijk. 

 Je spreekt Nederlands of bent bereid op korte termijn Nederlands te leren voor vlotte 
communicatie met patiënten, personeel en verwijzers. 
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Wat wij bieden  

 We bieden je een werkomgeving met uiteenlopende pathologie in onder meer de 
oncologie, infectieuze pathologie, transplantpathologie en genetische afwijkingen. Alle 
radiologische modaliteiten komen aan bod: echografie, CT, MR, PETCT, en fusie van  
modaliteiten. Uitvoeren van invasieve procedures zijn ook mogelijk door gebruik van 
multimodale beeldvorming (fusiebeeldvorming). Software-programma’s zijn 
beschikbaar ter ondersteuning van de diagnostische processen en opvolging onder 
therapie. 

 De functie is uitdagend, met veel verantwoordelijkheid naar organisatie en uitvoering 
van radiologische zorgen, een eerder lage wachtbelasting, en een ruim aanbod aan 
ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak. 

 Er is een degelijk statuut met conforme verloning, extralegale voordelen en aanvullende 
sociale voorzieningen. 

 Leuven is een typische universiteitsstad met een goede levenskwalitieit en 
voorzieningen. Het Universitair Ziekenhuis past zich continu aan in een snel wijzigend 
zorglandschap. De link met de Katholieke Universiteit Leuven biedt opportuniteiten in 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling. 

 
 

Interesse? 

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en ref nr 2302 per mail naar UZ Leuven, t.a.v. de 

hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche via gert.vanassche@uzleuven.be en t.a.v. prof. dr. 

Chantal Van Ongeval, diensthoofd radiologie via chantal.vanongeval@uzleuven.be. 

 

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met prof. dr. Chantal Van 

Ongeval, diensthoofd radiologie (tel. +32 16 34 34 02 of via  

chantal.vanongeval@uzleuven.be . 
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