Fellowship Klinische Somnologie
Functiebeschrijving:
Fellowship in de klinische somnologie op de dienst longziekten voor een periode van 12 maanden

Tijdsbesteding:
Het betreft een voltijdse activititeit; nevenactiviteiten o.v.v. wachtdiensten en vervangingen zijn toegestaan tot maximaal 0,2 FTE en voor
zover verenigbaar met de werkindeling

Opleidingsdoelen:
 Onderricht in evidence-based, multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van het volledige spectrum slaapstoornissen, met
specifieke verdieping in de ademhalingsgebonden slaapstoornissen





Leren aanbrengen van registratieapparatuur voor slaaponderzoek
Scoring en protocollering van polysomnografieën volgens internationale richtlijnen (AASM-guidelines)
Wetenschappelijk onderzoek: uitvoeren, analyseren en presenteren van klinische studies met betrekking tot de somnologie

Wat wij vragen:
 Gewenste basisopleiding: longarts, internist, neuroloog, psychiater, NKO arts
 Je bent bereid je te verdiepen in de specifieke pathologie en de verschillende zorgprogramma's en werkt aan de verdere
ontwikkeling van je competenties.






Je werkt graag in een multidisciplinaire omgeving en levert een actieve bijdrage in het team.
Je bent empathisch naar patiënten en familie, je bent een constructieve en loyale collega.
Je bent dynamisch en gedreven en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
Je bent nauwkeurig en hebt verantwoordelijkheidszin

Wat je functie inhoudt






Je werkt in een dynamische omgeving met een brede waaier aan zorgprogramma’s en een professionele multidisciplinaire
samenwerking met Europees gecertificeerde artsen en paramedici
Je verleent kwalitatief hoogstaande zorg, informatie, educatie en begeleiding aan de jou toegewezen patiënten en hun familie.
Je verwerft inzicht in de medisch-technische aspecten van slaaponderzoek, je scoort en protocolleert polysomnografieën en
gerelateerde onderzoeken
Je doet consultaties somnologie evenals supervisie op de hospitalisatieafdeling van het slaapcentrum
Je verricht wetenschappelijk onderzoek in de somnologie en neemt actief deel aan wetenschappelijke vergaderingen

Wat wij bieden





Een degelijke opleiding in de klinische somnologie op academisch niveau, bijdragend tot het behalen van de bijzondere
beroepstitel in de somnologie (in ontwikkeling).
Je werkt in een boeiende werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop staan, in een slaapcentrum
uitgerust volgens strenge internationale standaarden met een capaciteit van 56 slaapstudies per week bij volwassenen.
Je maakt deel uit van een enthousiast multidisciplinair team met Europese certificatie. De Gentse Universitaire Slaapkliniek is een
samenwerking van de diensten Longziekten; Neurologie; Kinderpsychiatrie; Algemene inwendige ziekten, infectieziekten en
psychosomatiek; Tandheelkunde en Neus-, keel-, oorheelkunde.
Verloning conform vergoeding ASO UZ Gent.

Contact:
Prof. Dr. Guy Joos, Diensthoofd Longziekten
Dr. K. Hertegonne of Dr F. Bauters, Gentse Universitaire Slaapkliniek
Dienst Longziekten 7K12E – Ingang 12 route 1409
Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent - België
katrien.hertegonne@ugent.be of fre.bauters@ugent.be
+32 9 332 26 11

