
 

 

 

 

 

 

 
Chef de Clinique Traumachirurgie (fellow) 
Wegens het vertrek van de huidige fellow traumachirurgie per 1 september, zoeken wij met spoed een 
traumachirurg (0,8 FTE). Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van minimaal 1 jaar. 
 

 
 

Wat ga je doen? 

De Organisatorische Eenheid (OE) Heelkunde van het HMC bestaat uit 23 chirurgen waarvan drie met 

een tijdelijke aanstelling. Deze chirurgen leveren gedifferentieerde zorg op onze drie locaties in de 

Haagse regio. Ook de diensten zijn gedifferentieerd. De traumachirurgie is geconcentreerd op locatie 

HMC Westeinde en wordt in haar volle breedte uitgeoefend door een intensief samenwerkende groep 

van zeven traumachirurgen en twee trauma-orthopeden. Er is een samenwerkingsverband met 

ziekenhuizen binnen de Trauma Regio West. Tevens is er een samenwerking met het Ministerie van 

Defensie en USAR.nl. 

 

HMC Westeinde is een level 1 traumacentrum met een van de grootste SEH’s van Nederland. De 

SEH is uitgerust met drie functionele traumakamers, waarvan er twee beschikken over een verrijdbare 

CT-scan en twee kamers de beschikking hebben over volledige conventionele diagnostische 

mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

 

 Jij bent een enthousiaste (jonge klare) gecertificeerde traumachirurg  

 Jij hebt uitstekende contactuele eigenschappen 

 Jij werkt graag in teamverband en wil meewerken aan het leveren van de traumachirurgie op 
hoog niveau 

 
Bij indiensttreding vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag). 
 

Wat bieden wij jou? 

 

 De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één 
maatschap, het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC (MSB). Je komt in dienst bij het MSB. Het 
betreft een aanstelling voor 0,8 fte met bijkomende diensten voor de duur van 12 maanden 
met mogelijk verlenging met een jaar. Het salaris is conform Arbeidsvoorwaarden Medisch 
Specialisten (AMS) en afhankelijk van kennis en ervaring. 

 Participatie in een grote traumachirurgische en algemeen heelkundige praktijk 

 Participatie in de multiorgaandonatie procedures (in samenwerking met het LUMC) 

 Een veelzijdige en afwisselende functie in een groot topklinisch opleidingsziekenhuis 

 Ruime ervaring opdoen in complexe vakspecifieke problematiek 

 Een stimulerende werkomgeving met een multiculturele patiëntenpopulatie 

 Een multidisciplinaire aanpak van complexe patiëntenzorg 
 
 

Solliciteren en contact 
We zien je reactie graag spoedig, maar vóór 22 juli tegemoet.  

 

Je kunt je brief richten aan Sven Meylaerts (traumachirurg) via deze link: 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/chef-de-clinique-traumachirurgie-

fellow 

 

De ingangsdatum van deze vacature wordt nader overeengekomen, maar is zo spoedig mogelijk. 

 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Sven Meylaerts (traumachirurg), 

via ons secretariaat via 088 979 20 52 of s.meylaerts@haaglandenmc.nl. Uiteraard kun je ook een 

van de andere traumachirurgen benaderen. 

 

Over HMC 
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op 

de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het 

realiseren van onze missie. 

 

We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch 

opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en 

samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en 

Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg. 

 

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. 
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