Gastro-intestinaal Chirurg, fellowship
De Vakgroep Heelkunde van het HagaZiekenhuis biedt, per 1 maart 2021 plaats aan een
enthousiaste collega met aandachtsgebied Gastro-Intestinale chirurgie. Het betreft een fellowship
voor een jaar met mogelijk uitzicht op verlenging.
Functiebeschrijving
U participeert in de vakgroep Heelkunde. De sectie gastro-intestinale chirurgie bestaat uit 5
chirurgen. De sectie behandelt alle patiënten met GI pathologie inclusief (complexe)
buikwandpathologie met uitzondering van oesophagus-, maag-, lever- en pancreaschirurgie,
waarvoor regionale afspraken bestaan. Ook de proctologie is een aandachtsgebied.
Daarnaast bent u volledig betrokken bij de andere activiteiten binnen onze opleidingsafdeling. Onze
vakgroep biedt ruimte om ook andere chirurgische expertise verder te ontwikkelen, onder andere
op het gebied van de chirurgie bij kinderen.
De werkomgeving de sectie GI chirurgie is onderdeel van de vakgroep Heelkunde. De vakgroep
bestaat uit 15 chirurgen en 2 fellow chirurgen. De heelkundige zorg wordt op hoog niveau in de volle
breedte aangeboden. Er bestaat een 24/7 aanwezigheid van een chirurg, en dienstdekking van alle
differentiaties. Behalve GI-chirurgie, behoren ook de trauma-, oncologische-, vaat-, longchirurgie en
kinderchirurgie tot de expertise van de vakgroep. Naast topklinische patiëntenzorg in alle
chirurgische (sub)disciplines verzorgt de vakgroep ook de opleiding van AIOS en coassistenten. Het
Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis.
Profiel
U bent een geregistreerd chirurg met differentiatie in de gastro-intestinale chirurgie. U hebt
aantoonbare expertise in minimaal invasieve abdominale chirurgie en proctologie. De
werkzaamheden bestaan uit zorg voor patiënten met gastro-intestinale aandoeningen, algemene
heelkundige aandoeningen en klinische supervisietaken. Voorts participeert u in de algemene- en
GI-diensten. Daarnaast vragen we actieve deelname aan multidisciplinaire besprekingen. De
beoogde chirurg is een empathische collega met goede communicatieve vaardigheden, die kan
functioneren in een multidisciplinair team, en affiniteit heeft met opleiden van coassistenten en
arts-assistenten.
Toetreding en informatie
Toetreding verloopt via het Medisch Specialisten Cooperatief Haga U.A. Voor meer informatie over
de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dr. J.J Wever, chirurg, voorzitter van de
vakgroep Heelkunde, (070) 210 2773. Meer informatie over ons ziekenhuis en de vakgroep kunt u
vinden op www.hagaziekenhuis.nl.
Uw sollicitatie
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae o.v.v. ‘Gastro-Intestinaal chirurg’ vóór 1
december 2020 sturen aan heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Bedrijfsinformatie
Het HagaZiekenhuis is hét toonaangevende topklinisch opleidingsziekenhuis van de regio
Haaglanden met 23 medisch specialistische opleidingen, waarvan 14 poortspecialismen.
De medisch specialisten in loondienst garanderen samen met de medisch specialisten die lid zijn van
de Coöperatie MSC Haga U.A. en alle andere zorgprofessionals in het ziekenhuis, toegankelijke,
veilige en hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding
en wetenschap. Het HagaZiekenhuis biedt uitstekende basiszorg en onderscheidende topklinische
functies zoals het Hart- en Vaatcentrum en de geneeskunde bij kinderen in het Juliana
Kinderziekenhuis. Bovendien huisvest het ziekenhuis één van de drukst bezochte SEH’s van
Nederland. Het HagaZiekenhuis is ingrijpend vernieuwd. Het HagaZiekenhuis stimuleert
wetenschappelijk onderzoek. Kortom een ideale setting voor ambitieuze professionals. Het
HagaZiekenhuis is gevestigd aan de Leyweg en Sportlaan in Den Haag. Het HagaZiekenhuis is samen
met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, onderdeel van
de Reinier Haga Groep. Het ziekenhuis is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ).

