
 
 

 

  

HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN 
GAAT OVER TOT DE VACANTVERKLARING VAN 

 
DIENST NKO 

 
Eén voltijdse betrekking voor een staflid binnen de dienst NKO, Hoofd- en halsheelkunde. De 
kandidaat/kandidate beschikt over een erkenning in de otorhinolaryngologie.  
De functie waarvoor deze vacature geopend wordt, heeft een primaire focus op de diagnose en 
behandeling van NKO problemen bij neonaten en kinderen. Ervaring op vlak van diagnose en 
behandeling van pediatrisch obstructief slaapapnea, complexe luchtwegproblemen en syndromale en/of 
neurologische aandoeningen bij kinderen en neonaten, strekt tot aanbeveling. Het takenpakket bestaat uit 
raadpleging en heelkundige behandeling van NKO problemen bij kinderen/neonaten in nauwe 
samenwerking met de dienst pediatrie, neonatale en pediatrische intensieve zorgen (NICU en PICU). Het 
staflid neemt ook deel aan de opleiding van de ASO en de supervisie van de raadpleging pediatrische 
NKO + raadpleging algemene NKO alsook aan de andere opdrachten va de dienst. Deelname aan 
klinisch wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van de opdracht.  
Tevens zal hij/zij ingeschakeld worden in het oproepbaar wachtsysteem van de dienst NKO voor de ganse 
discipline. De dienst Neus, Keel, en Oorziekten, Hoofd- en Halsheelkunde van het UZA is geaffilieerd met 
de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Aan de dienst 
is een universitair revalidatiecentrum verbonden. De werknemers van de dienst trachten dagelijks 
excellente patiëntenzorg aan te bieden.   
 
 (vacaturenr. :2017/026) 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
De kandidaten dienen : 
1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts; 
2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen; 
3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten; 
4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel. 
 

KANDIDATUURSTELLING 
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan: 
 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen  
T.a.v. mevr. Hildegard Hermans 
Directeur personeel 
Wilrijkstraat    10 
2650         EDEGEM 

 
Uiterlijk op vrijdag 9 maart 2018 voor 17.00 uur. 
Bijkomende informatie bij prof. Paul Van De Heyning, dienst NKO, tel. 03 821 47 90. 
Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA  
tel.: 03 821 51 92 of sigrid.lenaerts@uza.be 

 


