
 

          
       

Personeelsdienst        8/09/2014 

 

Het Universitair Ziekenhuis Brussel, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is een universitair ziekenhuis gelegen op de 

campus Jette samen met de Faculteit Geneeskunde en Farmacie. Met meer dan 700 bedden en 3500 personeelsleden bekleedt 

dit ziekenhuis een belangrijke positie in de verzorgingssector. 

 

De dienst Neonatologie van het UZ Brussel omvat een NICU met 21 verantwoorde NIC-bedden. Het biedt een omgeving waarin 

kwaliteitsvolle hoogtechnologische neonatale intensieve zorgen verenigd worden met ontwikkelingsgerichte zorg (NIDCAP), 

en waar veel aandacht wordt besteed aan het gezin en de ouder-kind binding. Daarnaast bestaat er nog een N* afdeling met 

8 bedden en een materniteit met 2400 bevallingen per jaar. 

De dienst Neonatologie van het UZ Brussel opent een vacature voor een voltijdse betrekking van neonatoloog / fellow 

neonatologie. 

Neonatoloog / Fellow Neonatologie 
 

Functie:   

 

 patiëntenzorg op de NICU en N* afdeling, d.w.z. zelf patiëntenzorg uitvoeren evenals superviseren van de activiteiten 

van de 2 geneesheer-specialisten in opleiding (ASO’s) die toegewezen zijn aan de afdeling, 

 opvang en stabilisatie (en assistentie van de ASO’s daarbij) van de pasgeborene in de verloskamer bij 

risicobevallingen 

 begeleiden van extrauteriene transporten van kritisch zieke pasgeborenen die vanuit regionale ziekenhuizen naar 

onze dienst worden doorverwezen, 

 zorgen voor het welzijn van de gezonde pasgeborenen op de materniteit, 

 raadpleging doen voor ambulante follow-up van ex-NICU-patiënten (1/2 dag per week) 

 participeren in de (oproepbare) wachtdienst tijdens nachten en weekenden 

 onderwijs geven aan ASO’s en verpleegkundigen 

 meewerken aan of zelf opzetten van wetenschappelijke onderzoeksprojecten 

 

Profiel: 

 

 U dient houder te zijn van een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van arts, en specialist te 

zijn in de kindergeneeskunde (met erkenning in België) met de bijzondere beroepstitel in de neonatologie of met 

minstens één jaar opleiding op een afdeling voor neonatale intensieve zorgen. 

 U vertoont affiniteit met het drukke en onvoorspelbare karakter van de neonatale intensieve zorgen en de 

wachtdiensten 

 U hebt aanleg voor het uitvoeren van de delicate technische acten die met de neonatale intensieve zorgen gepaard 

gaan 

 U kunt zich flexibel opstellen naar werktijden toe om het hoofd te bieden aan onvoorziene schommelingen van de 

werklast 

 U bent bereid om op regelmatige basis wetenschappelijke literatuur door te nemen ten einde onze neonatale zorgen 

evidence-based te houden 

 U bent bereid om mee te werken aan lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten, en eventueel om zelf nieuwe 

projecten te ontwikkelen 

 



  

          
 

Aanbod: 

 

 Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie. 

 Wij voorzien in een uitgebreid pakket extralegale voordelen met o.a. aanvullend pensioen, overlijdensverzekering, 

hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, onkostenvergoeding, eigen kinderkribbe, kinderopvang tijdens de 

schoolvakanties, tussenkomst in maaltijden,… 

 

Interesse?  

 

Solliciteren kan via www.werkeninhetuzbrussel.be 

Een kandidaatstellingsformulier kan op de website worden teruggevonden.  

Voor meer informatie kan u terecht bij Prof. dr. Filip Cools – Diensthoofd Neonatologie via e-mail: filip.cools@uzbrussel.be of 

op het nummer 02/476.32.76. (secretariaat: 02/477.67.55) 

http://www.werkeninhetuzbrussel.be/
mailto:filip.cools@uzbrussel.be

