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Medisch staflid pathologische ontleedkunde 

- 

met specifieke deskundigheid op het gebied 

van long, cytologie en gynaecopathologie 
 

• Referentie: 1853 

• Solliciteren vóór: 15-02-2020 

Situering 

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, 

ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek.   

De afdeling pathologische ontleedkunde maakt deel uit van het UZ Leuven (België, 20 km van 

Brussel) dat beschikt over ongeveer 2000 bedden. Pathologische ontleedkunde heeft een 

hoge klinische activiteit in alle domeinen van de medische zorg.  Alle medewerker hebben een 

specifiek aandachtsgebied, met uitmuntende klinische zorg, gekoppeld aan translationeel en 

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.  

Wij zoeken een medisch staflid en bieden een interessante opportuniteit aan met specifieke 

deskundigheid op het gebied van long, cytologie en gynaecopathologie. 

 

Wat je functie inhoudt 

• U bent medeverantwoordelijk voor de long, cytologie en gynaecopathologie in 
samenwerking met Prof B Weynand en Prof A-S Van Rompuy. 

• U vervangt beide tijdens hun vakantie en congresverlof.  

• U neemt deel aan de wachtdiensten pathologie in UZ Leuven. 

• U begeleidt pathologen in opleiding. 

• U verricht fundamenteel, translationeel of klinisch onderzoek in het domein van 
gynaecopathologie; ook in nauwe samenwerking met de klinische diensten en de UZL 
biobank.  

 

Wat wij vragen  

• U behaalde een erkend diploma in België/Europese Unie als arts en specialist in de 
Pathologie.  

• U behaalde een doctoraat of bent bereid in een PhD traject in te stappen. 

• U bent geïnteresseerd deel te nemen aan de opleiding voor Studenten geneeskunde. 

• U heeft interesse in hoogstaande wetenschappelijke onderzoek, fundamenteel, 
translationeel of klinisch. 

• Buitenlandse klinische en/of onderzoekservaring strekt tot aanbeveling. 
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• U weet binnen de klinische zorg kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken. 

• In een positieve geest van interdisciplinaire samenwerking bent u een sterke team player, 
bouwt u constructieve relaties uit en beschikt u over sterke communicatieve 
vaardigheden. 

• Op het vlak van people management bent u in staat om medewerkers aan te sturen, te 
inspireren en continu te ontwikkelen of bent u bereid deze competenties te ontwikkelen. 

• U spreekt Nederlands of bent bereid Nederlands te leren. 
 

Wat wij bieden 

• 80% te werkstelling 

• Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met 

veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak. 

• Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen. 
 

Interesse? 

Neem contact op met prof. dr. B. Weynand, medisch diensthoofd Pathologische 

Ontleedkunde en/of de hoofdarts van UZ Leuven voor verdere informatie en toelichting over 

de dienststructuur en toekomstplanning. 

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en referentienummer 1853 naar UZ Leuven, 

t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. Gert Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via e-mail naar 

gert.vanassche@uzleuven.be en naar birgit.weynand@uzleuven.be 
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