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Situering
De drie hoofdopdrachten van de universitaire ziekenhuizen Leuven zijn om te excelleren
in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. In België en Europa spelen we een
toonaangevende rol die we willen behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen meer
dan 10 000 gedreven medewerkers elke dag hun expertise.
Het zorgprogramma ritmestoornissen van de dienst hart- en vaatziekten maakt integraal
deel uit van een hoog-volume cardiologisch referentiecentrum in Europa. Binnen het
zorgprogramma worden meer dan 400 ablaties, 250 nieuwe pacemakers (waaronder
leadless pacemakers) en 100 nieuwe ICDs per jaar uitgevoerd. Er is een goede
samenwerking met het zorgprogramma hartfalen rond resynchronisatie therapie en
andere nieuwe fysiologische pacing technieken in de behandeling van hartfalen.
Naast top-kwalitatieve patiëntenzorg dragen wij ook wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs hoog in het vaandel.
We bieden een fellowship in cardiac devices gedurende 1 jaar te starten vanaf 01-092021.

Wat onze dienst kan bieden







Actieve deelname aan het hartcatheterisatie-programma binnen het ZP
ritmestoornissen
Opleiding in cardiac implantable devices (pacemakers, defibrillatoren,
implanteerbare looprecorders, inclusief cardiale resynchronisatietherapie (CRT) en
leadless pacing) met deelname in het implantatieprogramma en in de ambulante
opvolging.
Inschakeling in de opvolging van ambulante en gehospitaliseerde patiënten met
hartritmestoornissen.
Inschakeling in de ambulante opvolging en echocardiografische oppuntstelling van
patiënten met CRT.
Deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Wat wij vragen







Wettelijk diploma/getuigschrift als erkend cardioloog.
Kennis van het Nederlands is vereist.
Bijzondere interesse in cardiale implanteerbare toestellen.
Actieve deelname aan de dagelijkse intramurale klinische activiteiten van het ZP
ritmestoornissen en de dienst Hart- en vaatziekten.
Interesse voor klinisch wetenschappelijk onderzoek over ritmestoornissen.
Engagement tot minstens één wetenschappelijke voordracht op een internationaal
congres en een publicatie in een peer-review tijdschrift.

Wat wij bieden
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Een uitdagende functie in een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met
veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.



Een degelijk personeelsstatuut.

Interesse?

Neem contact op met prof. dr. R. Willems en/of het diensthoofd hart- en vaatziekten van de
Universitaire ziekenhuizen, Leuven, prof. dr. S. Janssens voor verdere informatie en
toelichting over de dienststructuur en toekomstplanning.
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 01-08-2021 met referentie 2037 naar UZ
Leuven, t.a.v. de hoofdarts, prof. dr. G. Van Assche, Herestraat 49, 3000 Leuven of via email naar gert.vanassche@uzleuven.be met in kopie naar het medisch diensthoofd hart- en
vaatziekten prof. dr. S. Janssens via stefan.janssens@uzleuven.be, naar prof. dr. R. Willems
via rik.willems@uzleuven.be
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