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Vacature: Fellow Traumachirurgie (1.0 FTE), 

1 jaar (Ikazia Ziekenhuis / Erasmus MC) 

 

Over de functie 

Ons fellowship traumachirurgie biedt een dynamische baan voor de duur van 12 maanden 

binnen de Organisatorische Eenheid (O.E.) Chirurgie en Plastische Chirurgie van de 

Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI) waarbij u zo mogelijk een deel 

werkzaam kunt zijn in het Erasmus MC. De startdatum is 01-01-2020. Gedurende het jaar 

krijgt u de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in álle aspecten van de zorg rondom de 

traumapatiënt. 

 

Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam is een middelgroot opleidingsziekenhuis met een ambitie 

voor het leveren van hoogwaardige zorg op alle fronten. Hierbij past ook het NVT Level 2 

certificaat voor wat betreft de spoedeisende traumazorg. De O.E. Chirurgie en Plastische 

Chirurgie bestaat uit 11 chirurgen en 3 plastisch chirurgen. De traumazorg wordt 

gecoördineerd door 5 NVT gecertificeerde traumachirurgen. Daarnaast is er een unieke 

samenwerking met de plastisch chirurgen op het gebied van hand- en polschirurgie 

waardoor uitgebreide exposure is gegarandeerd. Naast uw werkzaamheden in de dagelijkse 

traumachirurgische praktijk zult u participeren in algemene en gedifferentieerde 

traumadiensten. Ook participeert u in de opleiding van onze differentianten en arts-

assistenten.  

 

Het Erasmus MC vervult de rol van regionaal (level-1) traumacentrum in Zuid West 

Nederland. De traumazorg in het Erasmus MC wordt geleverd door 8 NVT gecertificeerde 

traumachirurgen. De traumachirurgische zorg in het Erasmus MC bestaat voornamelijk uit 

patiënten met pathologie waarvoor zorg in een tertiair verwijscentrum of regionaal 

traumacentrum nodig is. Daarnaast wordt zowel wetenschappelijk onderzoek als onderwijs in 

de volle breedte bedreven. 

 

Al met al bieden wij een uitdagend fellowship waarbij u ‘perifere meters kan maken’, kunt 

profiteren van een unieke samenwerking op het gebied van hand- en polschirurgie met de 

plastische chirurgie in het Ikazia Ziekenhuis en indien mogelijk kunt participeren in de 

opvang en behandeling van polytrauma patiënten en complexe casuïstiek in het Erasmus 

MC. 
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Wat vragen wij van u? 

U bent een enthousiast, ambitieus en gecertificeerd traumachirurg en een teamspeler. U wilt 

de traumachirurgie in de volle breedte exploreren en uw chirurgische vaardigheden nog 

verder ontwikkelen. Zowel de verbreding als de verdieping in deze uitdaging spreken u aan. 

Hiermee levert u zorg voor de perifere en mogelijk ook voor de academische traumapatiënt. 

 

Wat bieden wij u? 

Een aanstelling voor de duur van 12 maanden als traumachirurg binnen de O.E. Chirurgie en 

Plastische Chirurgie van het MSBI en eventueel de afdeling Traumachirurgie van het 

Erasmus MC. U krijgt een dienstverband binnen de Coöperatie Medisch Specialistisch 

Bedrijf Ikazia U.A. en - indien inpasbaar - een dienstverband binnen de afdeling Heelkunde 

van Erasmus MC, waarbij de arbeidsvoorwaarden conform AMS / CAO-UMC zijn. 

 

Solliciteren? 

Uw sollicitatie, vergezeld van uw Curriculum Vitae kunt u vóór 26 november 2019 richten 

aan: de heer dr. S.P. Knops, traumachirurg Ikazia. Dit kan schriftelijk via Postbus 5009, 3008 

AA Rotterdam of digitaal via s.knops@ikazia.nl.  

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de 

privacyverklaring voor sollicitanten. In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een 

Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van referenties onderdeel uit van onze 

sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register geraadpleegd. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dr. S.P. Knops, 

traumachirurg Ikazia (s.knops@ikazia.nl; 06-14342821). 

 

Over het MSBI 

De vrijgevestigd medisch specialisten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben zich, 

verdeeld over 15 specialismen, sinds 2015 verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch 

Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI). In totaal verlenen 85 medisch specialisten, met daarnaast ANIOS 

en AIOS, en samenwerkend met het personeel van het Ikazia Ziekenhuis, kwalitatief 

hoogwaardige zorg met aandacht voor de patiënt in een brede range van specialismen. 

 

Over Ikazia 

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch 

specialismen in huis. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede  
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bepalend voor de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Het Ikazia is 

een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en 

Leverziekten, Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie. Meer 

informatie kunt u vinden op www.ikazia.nl. 

Over het Erasmus MC 

Het Erasmus MC is het grootste academische ziekenhuis van Nederland. In het Erasmus 

MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van 

morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen in onderzoek, onderwijs 

en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-

of-the-art gebouw.  


