Dienst pneumologie Universitair
Centrum St. Pieter te Brussel

Medisch

Wij zijn een dynamisch team van 8 voltijdse artsen met momenteel één assistent
pneumologie & één assistent inwendige ziekten, 6 kinesitherapeuten, ergotherapeuten,
verpleegkundigen, een klinisch psycholoog en een data-nurse.
Onze dienst heeft een hospitalisatie-eenheid voor algemene pneumologie, tevens is er
een specifieke eenheid voor oncologie waar de longartsen zelf hun patiënten opvolgen
en er is eveneens een belangrijke revalidatie-eenheid (zowel hospitalisatie als
ambulant) voor patiënten met longproblemen, voornamelijk patiënten met COPD,
daarnaast is er een slaaplabo met de mogelijkheid tot 8 registraties per nacht.
Er is tevens een ambulante activiteit met algemene consultaties, een belangrijk aantal
endoscopische onderzoeken met heel wat gerefereerde patiënten voor meer specifieke
procedures gezien het expertise-niveau van ons centrum op dit vlak. Daarnaast
voorzien wij een specifieke astma-opleiding voor patiënten met tevens een belangrijke
activiteit van allergie-onderzoeken met onder meer specifieke en gespecialiseerde
allergietesten voor onder meer medicatie. Onze dienst staat nationaal gekend als een
expertisecentrum voor behandeling van tuberculose. Uiteraard beschikt onze dienst
over een longfunctielab met beschikbaarheid van alle moderne technieken. Onze
dienst heeft een uitgebreide conventie voor zuurstoftherapie, cPAP en ventilatie.
Sinds kort ontwikkelden we ook de Brussels Sports Clinic om te kunnen
beantwoorden aan de vraag van een fysieke evaluatie van sportievelingen.
Het team heeft verschillende klinische studies lopende zowel op lokaal niveau als in
multicentrisch verband. Het ganse jaar door voorzien we in een continue opleiding
binnen de dienst en deelname aan externe navorming wordt sterk aangemoedigd. Het
bekomen van een doctoraatsdiploma met onderzoek binnen de dienst is mogelijk.
Het ziekenhuis is gelegen op 3 verschillende sites in het centrum van Brussel in
nabijheid van het Centraal Station en het Zuidstation. De sites liggen op 15 minuten
wandelafstand van elkaar met tevens de beschikbaarheid van fietsen en een
pendeldienst per minibus om zich vlot te verplaatsen tussen de sites.

longarts (m/v)

Onze dienst zoekt een
voor een voltijdse
tewerkstelling op de dienst pneumologie als resident of adjunct kliniekhoofd.
Functieomschrijving:
- Opvolgen van patiënten via consultatie, uitvoeren van endoscopische
onderzoeken
- Mogelijkheid tot subspecialisatie in een specifiek domein van de
pneumologie
- Participatie in het wetenschappelijk onderzoek lopende op de dienst en
opstarten van nieuwe protocols.
Profiel:
-

Arts gespecialiseerd in longziekten

-

Gemotiveerde kandidaat met zin voor organisatie en structuur
Dynamisch & appreciatie van werk in teamverband
Vlotte communicatie in het Nederlands en Frans
Interesse in klinisch onderzoek is een troef

Troeven ziekenhuis:
- Bonus in functie van performantie van de dienst
- Maaltijdcheques
- Interventie in transportkosten
- Makkelijk bereikbaar
- Beveiligde fietsenstalling
- Fitnesszaal
Schaduwzijde :
- Oproepbare wacht (5 à 6 weken per jaar) & weekendtoer (2 à 3
weekenddagen per trimester)
- Inslapende wacht op intensieve zorgen voor residenten

CONTACT:
Vincent.ninane@stpierre-bru.be 02 535 42 76

Marie.bruyneel@stpierre-bru.be

