
Senior ASO  - Nefrologie - 100%

Tewerkstellingspercentage: 100%
Referentie: 204193
Dienst/zorgzone: Nefrologie
Campus: Gasthuisberg

Situering :

De dienst nefrologie beoogt klinische topzorg te leveren aan patiënten met nierziekten. Als senior-assistent word je
actief betrokken bij alle aspecten van de multidisciplinaire zorg: acuut nierfalen, chronisch nierlijden,
nierfunctievervangende therapie en transplantatie. Wij bieden verdere ontwikkeling en bekwaming op het gebied van
de diverse dialysetechnieken, nieuwe dialysetoepassingen, chronische zorgpaden zoals chronisch nierlijden en
niertransplantatie, glomerulonefritis, erfelijke nieraandoeningen en vele andere zeldzame ziekten alsook de diverse
aspecten van klinische transplantatie.

De dienst verricht ieder jaar ongeveer 28 000 chronische hemodialyse sessies, 1 500 acute dialyse procedures
waaronder ook leverdialyse, plasmaferese en adsorptietechnieken. Er worden jaarlijks ongeveer 11 000 poliklinische
contacten verwerkt evenals 3 000 dagzaal contacten. Ongeveer 40 PD patiënten en home-HD patiënten worden
ambulant gevolgd. De dienst nefrologie beschikt over twee hospitalisatieafdelingen: algemene nefrologie (27
bedden) en transplantatie (27 bedden). Er worden jaarlijks 140 niertransplantaties uitgevoerd en meer dan 650
niertransplantatie patiënten zijn in chronische opvolging in UZ Leuven.

Wat je functie inhoudt :

De senior-assistent zal de kans krijgen zich te verdiepen in de klinische zorg voor de nierpatiënt.•

Je staat autonoom in voor de klinische zorg op de acute en/of chronische hemodialyseafdeling, de dagzaal en de

raadpleging. Dit gebeurt steeds in samenwerking met  een vast medisch staflid.

•

Er wordt ook de mogelijkheid geboden om verdere technische bekwaming te verwerven in de plaatsing van

vasculair acces, het opvolgen van AV-fistels door middel van radiologische technieken en het uitvoeren van nier-

en botbiopsies.

•

Wat wij vragen :

Je bent in het bezit van een erkenning nefrologie.•

Je neemt actief deel aan de klinische opleiding van jongere collega’s ASO en co-assistenten en bij de

implementatie van dienstprotocollen.

•

Je neemt actief deel aan de ASO wachtdienst en aan de multidisciplinaire overlegmomenten.•

Je neemt ook deel aan diverse vormen van postgraduaat opleidingen.•

Je bent beschikbaar vanaf 1/4/ 2017.•

Wat wij bieden :

Een boeiende werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop staan•

Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen•

Interesse?

Stuur vóór 15/2/ 2017 uw motivatiebrief met curriculum vitae en vermelding van het referentienummer 204193
zowel t.a.v. prof. dr. Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer alsook t.a.v. prof. dr. Dirk Kuypers, medisch diensthoofd
nefrologie naar UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of via mail naar johan.vaneldere@uzleuven.be en
dirk.kuypers@uzleuven.be
Reageren kan tot en met: 15-02-2017
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