
 

 
Fellow Traumachirurgie 

(0,8 Fte)  
 
Binnen de vakgroep Chirurgie is per 01-03-2023 een vacature voor een Fellow Traumachirurgie. 

 
De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland U.A. (MSCK) bestaat sinds januari 2019 en is een 
apart bedrijf binnen het Spaarne Gasthuis. De MSCK vertegenwoordigt alle ruim 330 medisch specialisten 
werkzaam in het ziekenhuis en heeft ca. 160 personeelsleden in dienst waaronder ANIOS, secretaresses, 
chefs de clinique en research medewerkers. De meeste werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne 
Gasthuis.  

 
Het Spaarne Gasthuis is één van de grootste topklinisch opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland en heeft 
locaties in Haarlem en Hoofddorp. Bij het Spaarne Gasthuis werken zo’n 4200 medewerkers en ruim 330 
medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons “te gast” 
is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. 
 
De afdeling 
De vakgroep chirurgie bestaat uit 26 chirurgen met de deelspecialismen bariatrische chirurgie, gastro-
intestinale chirurgie, longchirurgie, oncologische chirurgie, traumachirurgie en vaatchirurgie en is onderdeel 
van de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland u.a. Alle aandachtsgebieden hebben tevens een 
fellow of chef de clinique. Er is een opleidingsbevoegdheid Heelkunde in regio 1&2 waarbij alle chirurgische 
differentiaties aangeboden worden. De vakgroep is ambitieus en zet zich in voor verbetering in patiëntenzorg, 
onderwijs en onderzoek en heeft een zeer actieve rol binnen de ziekenhuisorganisatie. De chirurgen werken 
op de locaties Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Hoofddorp. 
 
De functie 
De traumachirurgie in het Spaarne Gasthuis wordt op een kwalitatief hoogwaardig niveau uitgevoerd door een 
ambitieus team van zeven traumachirurgen. Sinds een jaar zijn twee trauma-orthopeden onderdeel van het 
team in de Multidisciplinaire Trauma Unit. De klinische traumachirurgie en de Geriatrische Trauma Unit (GTU) 
zijn geconcentreerd op locatie Haarlem-Zuid (level 2). De traumaopvang op locatie Hoofddorp heeft een level 
3 status. Wij bieden een dynamische omgeving waarin een fellow zich verder kan ontwikkelen als 
traumachirurg in de breedste zin van het woord. 
 
Wie wij zoeken 
Wij zoeken een enthousiaste collega die zich na een voltooide differentiatie verder wil bekwamen in de 
traumachirurgie. Wij zoeken een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden. U bent patiëntgericht 
en bereid actief te participeren in de opleiding van arts-assistenten en coassistenten. Actuele 
wetenschappelijke interesse strekt tot aanbeveling. Naast de traumachirurgie vervult u algemene chirurgische 
taken en participeert u in de algemene dienst.  
 
Wat wij bieden 
Wij bieden een jaarcontract met mogelijkheid tot één keer een verlenging. Inschaling vindt plaats volgens 
AMS. De Fellow Traumachirurgie wordt contractueel gewaardeerd als chef de clinique. 
 
Nadere informatie 
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke (gastro-intestinaal 
/oncologisch chirurg, medisch manager), drs. N.L. Sosef (traumachirurg), dr. S. Woltz (traumachirurg), via het 
secretariaat Chirurgie 023-2243520 of bij dr. J.P. Ezechiëls (cardioloog, voorzitter bestuur MSCK), via het 
Bureau Medische Staf 023-2242881. Zie ook https://spaarnegasthuis.nl/specialisme/chirurgie.   
 
Een schriftelijke reactie, vergezeld van een CV en eventuele referenties kan worden gericht  
aan de heer dr. J.P. Ezechiëls: MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de 
selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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