
 
 
 
 
 
 

 

  

  

De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf in het BovenIJ ziekenhuis U.A. zoekt per 1 september 
2022 een  

Chirurg (fulltime) – met aandachtsgebied algemene en traumachirurgie 

De Organisatorische Eenheid (OE) Chirurgie in het BovenIJ ziekenhuis bestaat uit 5 chirurgen 
waaronder 1 chef de clinique. Deze laatste plek wordt omgezet in een maatschapsplek. De 5 
chirurgen zijn onderdeel van de Chirurgen Maatschap Amsterdam (CMA). Deze stadsmaatschap 
bundelt chirurgische topzorg van twee vooraanstaande Amsterdamse ziekenhuizen: BovenIJ 
ziekenhuis en OLVG. 

Wij zoeken een enthousiaste collega die zowel de algemene chirurgie als de traumachirurgie 
beheerst. Werkzaamheden vinden primair plaats op locatie BovenIJ ziekenhuis (3 dagen per week), 
maar daarnaast ook op de verschillende locaties van OLVG. Tevens wordt er geparticipeerd in de 
gezamenlijke opleiding Heelkunde.  

De CMA levert een groot deel van de Level 2 en 3 traumazorg in de regio Amsterdam-Amstelland. De 
CMA participeert in het SpoedZorgNet en valt onder de opleidingsregio A. 

Naast (NVT gecertificeerde) traumachirurgische expertise verwachten we ervaring en commitment 
voor de algemene chirurgie, zoals bijvoorbeeld (laparoscopische) liesbreukchirurgie en/of  
galblaaschirurgie. We zoeken nadrukkelijk iemand die de algemene chirurgie verder wil vormgeven 
(innovaties en zorgpaden) en daarvoor aanspreekpunt is binnen de CMA. Wij zoeken een teamspeler 
die zich wil inzetten (in commissies en verbeterprojecten) om samen verder te bouwen aan de 
ontwikkeling van de algemene chirurgie en de multidisciplinaire Trauma Unit. De sollicitatieprocedure 
bestaat uit een gesprek waarbij we vragen een pitch te houden met jouw ideeën over het verder 
ontwikkelen van de algemene chirurgie (liesbreukchirurgie) en een focuskliniek traumachirurgie, 
eventueel aangevuld met een 2e gesprek en/of een meeloopdag. 

De Chirurgen Maatschap Amsterdam kent geen goodwill. 

Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-
Noord dat kleinschaligheid combineert met een persoonlijke, patiëntgerichte aanpak met moderne 
medische technologieën. Een ziekenhuis dat veilige en kwalitatief goede medische specialistische 
behandeling en diagnostiek levert en hét electieve centrum is voor de regio Amsterdam, Zaanstreek 
en Waterland. 
Ons motto is: “zorg goed voor elkaar”. We willen daarom niet alleen de zorg voor onze patiënten goed 
voor elkaar hebben; maar ook als collega’s goed voor elkaar zorgen. Zodoende spelen we samen in 
op veranderingen in de zorg. 

Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen meteen van de chirurgen  
Dr. B.A. Twigt (traumachirurg; 020-6346227 b.twigt@bovenij.nl), Drs. R.J. Klicks (algemeen en 
oncologisch chirurg; 020-6346228 r.klicks@bovenij.nl) of mevrouw S. van Wilgenburgh, 
maatschapsmanager CMA (06-52716221). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 
uiterlijk 6 april uitsluitend per e-mail richten aan Bedrijfsbureau Coöperatie MSB onder vermelding van 
vacature chirurg (e-mailadres: e.peetam@bovenij.nl).  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


