
 

 

 

 

 

 

De Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant heeft per 1 oktober 2022 plaats voor een 

 

Traumachirurg (1,0 fte) 

 

 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en het Level I traumacentrum voor de provincie Noord-

Brabant. Met een  jaarlijks aantal van ongeveer 55.000 SEH-bezoeken, ruim 3.600 acute traumatologie 

gerelateerde opnames (waarvan meer dan 300 met ISS≥16) is het ETZ één van de grotere trauma-

chirurgische praktijken van Nederland. Tevens beschikt het ziekenhuis over een IC van 24 bedden en 

twee volledig uitgeruste traumakamers met CT. Het operatiecomplex bevat onder meer 2 hybride 

operatiekamers.  

 

Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant 

De Vakgroep Chirurgie Midden–Brabant (VCMB)  levert chirurgische zorg voor Midden-Brabant  op twee 

locaties in Tilburg. Momenteel bestaat de vakgroep uit 4 vaatchirurgen, 7 GE-chirurgen en 7 trauma-

chirurgen. Tevens zijn er 2 mammachirurgen en 3 fellows in dienst van de vakgroep. De traumachirurgen 

werken in de multidisciplinaire trauma-unit nauw samen met de trauma-orthopeden. 

In de dagelijkse praktijk is de differentiatie inclusief de diensten ver doorgevoerd. Er is opleidings-

bevoegdheid voor het specialisme Heelkunde en de chirurgische aandachtsgebieden traumatologie, 

vaatchirurgie, longchirurgie en gastro-intestinale chirurgie. Daarnaast heeft de vakgroep een relatie met 

Defensie. De vakgroep maakt deel uit van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant 

en kent een inverdienregeling.  

Onderzoek, Wetenschap en Innovatie 

Binnen het traumacentrum ETZ en Netwerk Acute Zorg Brabant lopen diverse eigen onderzoekslijnen 

en zijn er meerdere promovendi werkzaam. Er is een samenwerkingsverband met de Tilburg University 

en verschillende academische centra. Daarnaast is er expertise opgebouwd in innovatieve 

ontwikkelingen zoals de hybride OK, 3D-printing en augmented reality. Van de kandidaat wordt actieve 

participatie op één van deze gebieden verwacht. 

 

Profiel traumachirurg 

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze, enthousiaste, NVT-geregistreerde traumachirurg. De trauma-

chirurg heeft ervaring met Level I traumazorg en heeft een verdere differentiatie in een aandachtsgebied 

binnen de traumachirurgie. Een actieve bijdrage aan de organisatie van ons Level I traumacentrum wordt 

verwacht. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan bewezen affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, 

bijvoorbeeld in de vorm van een afgeronde promotie.  

Een bijdrage zowel in de opleiding van co- en arts-assistenten, als in de algemene chirurgische praktijk, 

is een vanzelfsprekendheid. Alle chirurgen van de vakgroep verrichten ook werkzaamheden op het 

gebied van de algemene chirurgie. Participeren in uitzendingen voor Defensie behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

Voor deze vacature zal ook een interne kandidaat solliciteren.  

 

  



 

 

Informatie en sollicitatie 

Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij Dr. K. Lansink, traumachirurg, medisch manager 

traumacentrum en voorzitter van de vakgroep chirurgie.  

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze vakgroepmanager Renske van Dongen, te 

bereiken per mail: ra.vandongen@etz.nl of telefonisch op 06 - 10 70 91 75.  

  

Gelieve uw motivatiebrief en CV vóór 7 mei te richten aan Esther Donga (via s.demoor@etz.nl), voorzitter 

Coöperatie MSB Midden-Brabant.  
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