
Vacature Traumachirurg 

Functie 

Ter uitbreiding van onze senior staf zijn wij op zoek naar 2 traumachirurgen.  

 
U functioneert als staflid in de gehele breedte van de traumachirurgie. Daarnaast 
kunt  u zich verdiepen /ontwikkelen binnen één van de onze speerpunten 
(polytraumazorg, kindertrauma, brandwonden, bekken-, en acetabulumletsels, 
fracture related infections, amputatiechirurgie en osseointegratiezorg).  

U participeert in de algemene taken van de afdeling waaronder routine 
traumagerelateerde chirurgische zorg, opleiding van (co-)assistenten en onderwijs 
aan studenten.  Als lid van de binnenste ring bent u inzetbaar voor participatie in 
de 24/7 beschikbaarheid samen met collega`s van de orthopedie. U bent een 
enthousiaste,  resultaatgerichte en betrokken teamspeler met goede 
communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling. 
U bent betrokken bij de ontwikkeling van onderzoek passend in de lijnen van de 
afdeling en het wetenschappelijk profiel. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Algemene traumachirurgie (klinische en poliklinische zorg, inclusief 
diensten), waar de focus ligt op de speerpunten polytrauma zorg, 
kindertrauma, brandwonden, bekken-, en actabulumchirurgie, fracture 
related infections, amputatiechirurgie en osseointegratiezorg. 

• U neemt als teamlid actief deel aan de implementatie en verdere 
uitbreiding van het Amalia kindertrauma centrum. 

• Deelname aan de overige academische kerntaken van de Heelkunde 
(onderwijs en onderzoek). 

Afdeling 



De afdeling Heelkunde omvat de aandachtsgebieden Traumachirurgie, 
Chirurgische Oncologie, Abdominale Chirurgie, Vaat- en Transplantatiechirurgie 
en Kinderchirurgie. Per jaar worden 6200 operaties verricht waarvan zo'n 850 
op het gebied van de Traumachirurgie. Het Radboudumc is een level 1 
traumacentrum waarin jaarlijks 450 polytrauma patiënten behandeld worden.  
Het level 1 kindertraumacentrum inclusief kinderbrandwondencentrum is in 
oprichting. De afdeling functioneert tevens als landelijk verwijscentrum voor 
bekken- en acetabulum fracturen en secundaire letselbehandeling. Verder 
wordt het gehele palet aan traumachirurgische zorg geleverd. Stafleden 
traumachirurgie participeren in het Mobiel Medisch Team (lifeliner 3 
traumahelikopter). Het Radboudumc heeft een contract met defensie voor de 
inzet van stafleden bij missies in binnen- en buitenland volgens de IDR 
samenwerkingsverband.  Naast dit brede pallet aan patiëntenzorg verzorgt de 
afdeling de opleiding tot chirurg en differentiatie  tot traumachirurg. 
Multidisciplinaire samenwerking zowel binnen als buiten het ziekenhuis staat 
hoog in het vaandel. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd waarbij 
er mogelijkheden zijn voor preklinisch (dier-) experimenteel en klinisch 
onderzoek. 

Profiel 

Wij zijn op zoek naar een innovatieve NVT-gecertificeerde traumachirurg die goed 
in teamverband kan werken. Ook ben je flexibel, zowel qua invulling van tijd als 
invulling van activiteiten. Je schakelt snel en focusgericht met de collega 
traumachirurgen, orthopeden en kinderchirurgen, zowel in het Radboudumc als in 
de regio. 
 
Daarnaast herken je jezelf in onderstaand profiel: 

• Bereidheid tot participatie in de samenwerking met defensie 
of 

• Bereidheid tot participatie in het Lifeliner mobiel Medisch Team 
• Wetenschappelijke affiniteit, bij voorkeur een afgeronde promotie, strekt 

tot de aanbeveling. 
• Aantoonbare onderwijskundige belangstelling, bijvoorbeeld een basis 

kwalificatie onderwijs, strekt tot de aanbeveling. 
• Ook herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 

 
 
 

http://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken


• Aanstelling  
• Onbepaalde tijd 
• 40-48u/week 
• Schaal UMS 

 
Reageer voor 1 juli via site Radboudumc 
Mocht je nog vragen hebben, neem contact op met Dr. Erik Hermans, telefonisch 
024 3613871 

 

 


