
 

	 	 	

Zuyderland Medisch Centrum (MC) is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-
Nederlandse zorgmarkt. De organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch 
Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern. De professionals werken bij 
Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het 
topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg 
(Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de 
gastvrije omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele 
collega’s bij nodig die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken.	
	

De vakgroep Heelkunde Zuyderland MC heeft een vacature voor een	

Fellow Vaatchirurgie	
	
 

ONZE AFDELING	
	
De vakgroep Heelkunde bestaat uit 20 chirurgen. Het chirurgisch palet wordt in de gehele 
breedte op de locaties in Heerlen en Sittard/Geleen uitgevoerd. De vakgroep heeft een 
regionale functie als slokdarm-, maag-, bariatrisch en longchirurgisch centrum. Er zijn 
fellows aanwezig en een chef de clinique mammachirurgie. De vakgroep heeft een 
volledige officiële opleidingsbevoegdheid binnen Regio VIII. Er zijn in totaal 22 AIOS en 11 
ANIOS werkzaam. Tevens participeert de vakgroep in de opleiding van SEH-arts KNMG 
en verzorgt de vakgroep chirurgische vervolgopleidingen voor alle aandachtsgebieden 
(gastro-intestinale- en oncologische chirurgie, longchirurgie, vaatchirurgie, 
traumachirurgie). Vanzelfsprekend biedt het ziekenhuis ook onderwijsfaciliteiten aan voor 
semi-artsen en co-assistenten.	
	
DE FUNCTIE	
	
De vaatchirurgie is sinds 1 januari 2016 gelateraliseerd naar locatie Heerlen. Dat willen 
zeggen dat alle operatieve open en endovasculaire procedures, alsook alle klinische 
opnames plaatsvinden op deze locatie. Op zowel locatie Heerlen, alsook locatie Sittard-
Geleen wordt poli gedaan. Op locatie Brunssum is sprake van veneuze spreekuren. Er 
bestaat een lange traditie met vasculaire chirurgie, endovasculaire interventies en de 
opleiding hierin. Het ziekenhuis beschikt over een hybride operatiekamer en er is ook 
uitgebreide toegang tot de angiokamer.	



	
Vaatchirurgie wordt over de volle breedte uitgeoefend. Speciale aandacht bestaat voor 
niersparende behandelingen middels duplex-guided pta’s en evars. Het endovasculaire 
palet beslaat zowel perifere alsook centrale procedures, waarbij ook branched procedures 
verricht worden. Er lopend verschillende onderzoekslijnen en er wordt deelgenomen aan 
meerdere (internationale) trials.	
	
UW PROFIEL	

• Een gedreven chirurg, collegiaal en met hart voor de patiënt.	
• Participatie in wetenschappelijke activiteiten.	
• Affiniteit met opleiding van arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten.	
• Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden, zowel in 

omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers.	

	
ONS AANBOD	

• Het betreft een full-time aanstelling voor de duur van één jaar.	
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch 

Specialisten).	
• Werktijden: in onderling overleg.	

 
INLICHTINGEN 
 
Informatie over de functie fellow vaatchirurgie wordt verstrekt door dr. C.J.J.M. Sikkink, 
vaatchirurg en gemandateerde deelspecialisme vaatchirurgie, email 
k.sikkink@zuyderland.nl. 
 
AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken 
van de sollicitatieprocedure. 
 
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden 
verstrekt. 
 
Bij gelijke geschiktheid tussen interne en externe kandidaten zal de interne kandidaat, 
conform vacaturebeleid, voorrang krijgen. 
 
SOLLICITEREN 
 
Belangstellenden worden uitgenodigd vóór 10 april 2017 per email te reageren. Sollicitaties 
vergezeld van CV kunt u richten aan manager vakgroep Heelkunde drs. P. Gorissen, 
p.gorissen@zuyderland.nl o.v.v. vacaturenummer H3.17.02. 
 

	


