
            

Vacature: Fellow Traumachirurgie, 2 jaar  

(St. Antonius Ziekenhuis/UMC Utrecht) 

Omschrijving 

Dit reeds ruim 10 jaar bestaande fellowship combineert ‘the best of both worlds’. Het 
eerste jaar bent u werkzaam in het St Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein en 
het tweede jaar in het UMC Utrecht. Gedurende deze 2 jaar krijgt u de mogelijkheid 
om zich verder te verdiepen in álle aspecten van de zorg rondom de trauma patiënt.  

Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische topklinische 
opleidingsziekenhuis van Nederland en heeft een level 2 status voor de 
spoedeisende hulp. De werkzaamheden zullen zich voornamelijk afspelen op locatie 
Utrecht alwaar onze klinische patiëntenzorg en operatieve behandeling volledig 
geconcentreerd is. Dagelijks hebben wij de beschikking over een eigen electieve 
trauma-OK met daarnaast een gedeelde spoedkamer. Er zijn 5 NVT gecertificeerde 
traumachirurgen werkzaam. U draait volledig mee binnen de traumachirurgische 
praktijk. Gedurende dit jaar krijgt u maximale exposure aan de traumachirurgie in 
haar volle glorie (excl. de operatieve behandeling van acetabulum/bekkenring 
fracturen). U zult participeren in de gedifferentieerde traumadiensten en een actieve 
bijdrage leveren aan de opleiding van onze AIOS. Er is veel ruimte en aandacht voor 
klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen onze sectie. Kortom, een uitdagende, 
leerzame en veilige functie om jezelf als (trauma)chirurg te ontwikkelen. 

In het UMC Utrecht ligt het zwaartepunt bij de zorg voor de polytrauma patiënt. Het 
UMCU is het level 1 traumacentrum in de regio en verzorgt de acute opvang van 
circa 10.000 trauma patiënten per jaar. Ruim 2000 keer gaat de traumakamer open 
en worden er jaarlijks 400 meervoudig of zwaar gewonde patiënten met een ISS > 16 
opgevangen en behandeld. Het leveren van de best mogelijke zorg voor juist deze 
patiëntencategorie vormt uw kerntaak. U leert de principes van de ATLS en DSTC in 
de praktijk toe te passen en u zult zich kunnen bekwamen in de specifiek 
academische traumachirurgische ingrepen. Daarnaast participeert u in het (overigens 
goed gecompenseerd) 24/7 dienstrooster en is er voldoende mogelijkheid voor het 
ontplooien van wetenschappelijke activiteiten.  

Uw profiel 

U bent een jonge, ambitieuze en gedreven chirurg en u wilt zich verder ontwikkelen 
binnen de Traumachirurgie. Verder bent u in het bezit van een geldig ATLS certificaat 
(instructeurschap is een pré) en een uitgesproken teamspeler. Zowel de breedte als 
de diepte in dit vak spreken u aan en u omarmt met enthousiasme zowel de zorg 
voor de perifere als voor de academische traumapatiënt. Participatie in onderwijs en 
opleidingstaken is voor u vanzelfsprekend.  
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Wat bieden wij? 

Een dynamische  baan voor de duur van twee jaar in een plezierige, collegiale sfeer 
binnen achtereenvolgens de afdelingen Traumachirurgie van het St. Antonius 
Ziekenhuis en het UMC Utrecht. Startdatum is 1-1-2023. 

 

Sollicitatie 

Bent u geïnteresseerd? Reageer dan vóór 12 juni door uw motivatiebrief en cv te 
mailen naar Mirjam de Jong, traumachirurg UMC Utrecht (m.b.dejong-
33@umcutrecht.nl, 088-7571238) of Jort Keizer, traumachirurg St Antonius 
Ziekenhuis (j.keizer1@antoniusziekenhuis.nl, 088-3201913). Nadere informatie kan 
uiteraard ook bij bovenstaande contactpersonen worden ingewonnen.  
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