
 

 
 
Wil jij werken in een topklinisch ziekenhuis? Zoek jij uitdaging in je werk en wil jij je graag blijvend ontwikkelen als 
zorgprofessional? Dan is ZGT de werkgever voor jou!  

 
Chirurgencoöperatie Oost-Nederland (ChirCON) heeft per 1 september 2022 een vacature  
 

FELLOW TRAUMACHIRURGIE (0,8-1,0 FTE)  

met uitzicht op een vaste aanstelling 
 
De vakgroep 
U komt te werken binnen de Chirurgencoöperatie Oost-Nederland Almelo-Enschede-Hengelo-
Hardenberg (ChirCON) op de locaties Almelo-Hengelo en Hardenberg. De coöperatie heeft een 

opleidingserkenning voor de algemene chirurgie en tropengeneeskunde.  
 
Om te garanderen dat 24 uur per dag, zeven dagen per week kwaliteitszorg wordt geleverd, werkt de 
maatschap met gedifferentieerde diensten voor trauma-, vaat- en GE-chirurgie. De vakgroep is zeer 
ambitieus en heeft kwaliteit, veiligheid, innovatie en wetenschap hoog in het vaandel staan. 
 
Wat kunt u verwachten 

De sectie traumachirurgie is 24/7 verantwoordelijkheid voor de traumazorg in het ZGT en het MST en 
bestaat nu uit tien NVT gecertificeerde traumachirurgen en een fellow. De traumachirurgie wordt in de 
volle breedte uitgeoefend met verregaande differentiatie voor wat betreft de behandeling van 
complexe onderste- en bovenste extremiteitsletsels en sportletsels.  Belangrijke speerpunten: 

Geriatrische Traumatologie, Charcot voet reconstructies en de hand/pols poli in samenwerking met 
handtherapeuten ZGT. 

Op wetenschappelijk gebied is er een zeer goede samenwerking met de Universiteit Twente, 
waaronder de Technische Geneeskunde. Op dit moment worden binnen de sectie traumachirurgie 
(ZGT) vier promovendi begeleid. 
Naast onze werkzaamheden op het gebied van de traumachirurgie, participeren we in de algemene 
chirurgie. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor een groot deel van de endoscopische 
liesbreukchirurgie (TEP) en liesbreuk chirurgie bij kinderen. Deelname aan de opleiding van 
coassistenten en arts-assistenten behoort vanzelfsprekend ook tot een van onze taken. 

 
Wat verwachten wij van u? 
U bent een NVT gecertificeerd traumachirurg, een afgerond promotieonderzoek strekt tot de 
aanbeveling. U bent bekwaam in de algemene traumachirurgie en wil zich verder differentiëren in 
letsels van de bovenste extremiteit. U neemt deel aan de gedifferentieerde diensten alsook de 
werkzaamheden in het kader van de algemene chirurgie en opleiding. 
 

Wat bieden wij? 
Het betreft een aanstelling als fellow-traumachirurgie voor 0,8-1,0 fte per 1 september 2022 voor de 
duur van één jaar. Bij gebleken wederzijdse geschiktheid treedt u na één jaar toe als maat tot de 
Chirurgencoöperatie.  
 
Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer dr. E.A. Kouwenhoven, GE-Onco chirurg en 
medisch voorzitter van de vakgroep en de heer drs. J.J. Kootstra, traumachirurg, voorzitter van de 
sectie traumachirurgie, beiden te bereiken via telefoon (088) 708 5243. Op www.zgt.nl vindt u meer 
informatie over ons ziekenhuis. 

http://www.zgt.nl/


 

Reageren? Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u tot en met 06 juli 2022 versturen via de 
sollicitatiebutton op www.zgt.nl. 
 
De sollicitatiegesprekken met de vakgroep vinden plaats op 12 en 13 juli 2022 vanaf 17.00 uur. Het 
gesprek met vertegenwoordigers van Coöperatie Medisch Specialisten (CMS) en ZGT is gepland op 
dinsdag 26 juli a.s. vanaf 17.30 uur. 
 

http://www.zgt.nl/

