
 

 

 
 

De vakgroep Heelkunde zoekt per 1 januari 2017 een  

 

Traumachirurg met tweede aandachtsgebied  

in onderling overleg (1,0 fte) 

 

De vakgroep 

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 (fellows gastro-intestinale chirurgie en oncologische chirurgie, 

longchirurgie, vaatchirurgie en traumachirurgie). Ook wordt op dit moment een PA ten behoeve 

van de traumazorg opgeleid. Vanzelfsprekend biedt het ziekenhuis ook onderwijsfaciliteiten aan 

voor semi-artsen en co-assistenten. 

 

Het subspecialisme 

De traumazorg wordt in de volle breedte – inclusief de opvang en de behandeling van polytrauma 

patiënten en complexe mono-letsels, waaronder letsels aan thorax, abdomen, bekken en 

acetabulum – voor de adherentie van het Zuyderland MC (+/- 435.000 inwoners) aangeboden. De 

complexe en klinische traumazorg is geconcentreerd op de locatie Heerlen van Zuyderland MC. De 

traumazorg vindt plaats in samenwerking met de vakgroep orthopedische chirurgie en de start 

van een MTU is voorzien in het begin van 2017.  Hiervoor staat een recent gebouwd acute zorg 

centrum ter beschikking. Hierin bevinden zich een volledig geoutilleerde spoedeisende hulp (o.a. 2 

traumakamers, 1 shockroom en een CT scanner), een operatiekamercomplex met een state of the 

art hybride operatiekamer en een level 3 Intensive Care met 24 bedden alsmede een nieuwe 

polikliniek - exclusief voor traumazorg - met 7 kamers met gipsfaciliteiten met ondersteuning van 

4 gipsmeesters en een eigen secretariaat. Nauwe samenwerking met de trauma-unit van het 

MUMC staat ook in de nabije toekomst te gebeuren. Tevens is er samenwerking met het regionale 

revalidatiecentrum Adelante voor polytrauma patiënten en diverse verpleegtehuizen met 

revalidatiefaciliteiten o.a. voor heupfractuur patiënten.  
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Profiel 

Wij zoeken  

� een NVT gecertificeerd traumachirurg (ATLS / DSTC / H-MIMS gecertificeerd); 

� met een tweede chirurgisch aandachtsgebied (afhankelijk van de interesse van de kandidaten); 

� waarbij: 

• instructeur zijn bij onderwijsactiviteiten op het gebied van ATLS, DSTC, MIMMS, AO of OTC 

een pré is; 

• ervaring na de differentiatie jaren meegenomen is; 

• interesse in een expertgebied op prijs wordt gesteld of nader afgesproken kan worden. 

 

Van de kandidaat wordt verwacht: 

� teamspeler eigenschappen; 

� uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden; 

� aantoonbare wetenschappelijke belangstelling, bij voorkeur blijkend uit afgeronde promotie 

of een lopend onderzoek; 

� bereidheid tot: 

• actieve, coördinerende rol in de multidisciplinaire behandeling van patiënten; 

• een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten, co-assistenten en 

verpleegkundigen; 

• participatie aan innovatieve projecten en deelname aan managementtaken; 

• leveren van een proactieve bijdrage aan het ziekenhuis en MSB in het bijzonder. 

 

Ons aanbod  

Toetreding tot de vakgroep Heelkunde vindt plaats volgens gemaakte afspraken met  

MSB Zuyderland. Het MSB kent een uniforme toetredingsregeling. Er geldt een proefperiode  

voor de duur van een jaar. 

 

Inlichtingen 

Informatie kan worden ingewonnen bij de traumachirurgen mw. drs. A. Pijnenburg (0653309782), 

dr. P.A. Hustinx (0651340722), drs. E.R. de Loos (0621415180), drs. B. Meesters (0655171267) of 

drs. P. Gorissen, vakgroepmanager (0650614480).  

Gezien de samenwerking met het subspecialisme traumachirurgie van het MUMC zal een van de 

traumachirurgen aldaar deel uitmaken van de selectiecommissie evenals een van onze 

orthopedisch chirurgen gezien de op te richten MTU.  

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 3 februari 2017 gestuurd 

worden naar het Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf  Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB 

Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl  

 

 

 


