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Clinical Fellow heup - en bekkenchirurgie – 

Orthopedie/Traumatologie 
 

 Referentie: 2304 

 Solliciteren mogelijk t/m 31-03-2023 

 Tewerkstellingspercentage: 100% 

 Campus: UZ Gasthuisberg, Leuven 

 Periode: 1 jaar 

 

Situering 

Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten 

van UZ Leuven. In België en Europa spelen we een toonaangevende rol die we willen 

behouden en verder uitbouwen. Daartoe bundelen meer dan 10.000 gedreven medewerkers 

elke dag hun expertise.  

Momenteel hebben we een opportuniteit voor een fellowship heup - bekkenchirurgie voor 

de duur van 1 jaar. 

Binnen ons tertiair universitair opleidingscentrum wordt een breed spectrum aan 
heup- en bekkenpathologie behandeld. Onze voornaamste focus ligt op: 

- (Complex) primaire heupprothesiologie 

- Revisie heupprothesiologie 

- Heupsparende chirurgie (zoals heuparthroscopie, open chirurgische dislocatie, 
periacetabulaire osteotomie)   

- Periprothetische infecties 

- Periprothetische fracturen 

- (Proximale) femurfracturen 

- Acetabulum- en bekkenfracturen 

Het zorgprogramma is tevens sterk academisch georiënteerd en werkt nauw samen 
met het IORT (Institute for Orthopaedic Research and Training, KU Leuven) en het 
TRAIL (Trauma Research And Innovation Center Leuven, KU Leuven) . 
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Wat je functie inhoudt 

 U werkt als klinische fellow zowel op de dienst orthopedie als traumatologie.  

 Voor de standaard primaire heupprothesiologie wordt gebruik gemaakt van een 

direct anterieure benadering. Voor de complex primaire en revisie arthroplastie 

wordt doorgaans gebruik gemaakt van een (extended) posterolaterale 

benadering. De prothesen worden zowel conventioneel als met behulp van 

navigatie geplaatst en zowel gecementeerd als ongecementeerd.  

 Wat betreft de heupsparende ingrepen mag u een relatief hoge blootstelling aan 

open chirurgische luxaties verwachten.  

 Er worden tevens jaarlijks rond de 40 patiënten met een PJI heup behandeld. 

Dit in een multidisciplinaire setting en indien mogelijk single-stage.  

 Verder is er een ruim aanbod aan proximale femurfracturen, periprothetische 

fracturen, acetabulum en bekkenfracturen en zijn wij een verwijscentrum voor 

fractuur-gerelateerde infecties.  

 Bij interesse, is er eveneens de mogelijkheid om ervaring op te doen met 

pediatrische en oncologische heuppathologie, inclusief tumorprothesiologie.  

 Uw activiteiten zullen bestaan uit het meedraaien op de raadplegingen en op 

de operatiekamers, waarbij de zelfstandigheid uitgebreid kan worden in functie 

van de ontwikkeling. U draagt verantwoordelijkheid voor de dagdagelijks 

opvolging van de patiënten op zaal. Tevens vragen wij u een wetenschappelijk 

activiteit te ontwikkelen met als doel minstens één publicatie aan het eind van 

uw fellowship. Als laatste verwachten wij een bijdrage aan de onderwijstaken 

van onze dienst.  
 

Wat wij vragen 

 U bent orthopedisch chirurg  
 U hebt een bewezen bijzondere interesse in heupchirurgie 
 Taalvereisten: Nederlands C1 
 Aanbevolen doch niet verplicht: 

o Afgerond fellowship heupchirurgie 
o Aangetoonde wetenschappelijk interesse 

 

Wat wij bieden 

 Een uitdagende, gevarieerde functie in een jong, dynamisch team met een zeer 
afwisselend aanbod aan pathologie. 

 Binnen UZ Leuven werkt U in een bediende statuut. 
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Interesse? 

Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae met vermelding referentienummer 2304 
voor 31-03-2023 naar UZ Leuven, t.a.v. de hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche via e-
mail naar gert.vanassche@uzleuven.be, Prof. Dr. Lieven Moke via email 
lieven.moke@uzleuven.be en Prof. Dr. Willem-Jan Metsemakers via email willem-
jan.metsemakers@uzleuven.be. 

Meer informatie kan tevens bekomen worden via Dr. Stijn Ghijselings, Prof. Dr. Michiel 
Herteleer en Dr. Joris Vles op aanvraag. 

 


