
 
 

De vakgroep Chirurgie Midden-Brabant is per direct op zoek naar een: 

 

fellow vaatchirurgie 
 

Het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis 

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. 

Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is het ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio 

Midden-Brabant, maar ook daar buiten. 

De vaatchirurgie is geconcentreerd op locatie ETZ Elisabeth en kent een grote endovasculaire praktijk. 

Er zijn twee state-of-the-art hybride operatiekamers. In het ETZ Elisabeth bevindt zich tevens het Level 

I traumacentrum voor de regio Brabant. 

 

Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant 

De Vakgroep Chirurgie Midden–Brabant levert chirurgische zorg voor Midden-Brabant. Momenteel 

bestaat de vakgroep uit 4 vaatchirurgen, 7 GE-chirurgen en 8 traumachirurgen. Daarnaast zijn er 2 

mammachirurgen en 3 fellows in dienst van de vakgroep. In de dagelijkse praktijk is de differentiatie, 

inclusief de diensten, ver doorgevoerd. Er is opleidingsbevoegdheid voor het specialisme Heelkunde 

en de chirurgische aandachtsgebieden traumatologie, vaatchirurgie, longchirurgie en gastro-

intestinale chirurgie. 

 

Profiel vaatfellow 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze, gecertificeerde vaatchirurg met endovasculaire 

aantekening. In ons ziekenhuis functioneer je in een sterk multidisciplinaire omgeving gericht op 

samenwerken. We zoeken dan ook iemand met een actieve houding en verwachten dat de kandidaat 

bereid is om deel te nemen aan diverse overleggen en affiniteit heeft met de postoperatieve zorg van 

complexe chirurgie. Een actieve bijdrage zowel in de opleiding van co- en arts-assistenten, als in de 

algemene chirurgische praktijk, is een vanzelfsprekendheid.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

De aanstelling is initieel voor de duur van één jaar. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de 

AMS. 

 

Informatie en sollicitatie 

Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij drs. W.M. de Fijter, vaatchirurg en voorzitter 

van de  vakgroep. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze vakgroepmanager Renske 

van Dongen (06-10709175).   

 

Een motivatiebrief met CV kan uiterlijk 11 november a.s. worden gericht aan mw. Renske van Dongen, 

vakgroepmanager Vakgroep Chirurgie Midden-Brabant, per mail via ra.vandongen@etz.nl.  

De gesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op donderdag 19 november.  
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