
Fellow (CDC) Vaatchirurgie 
 
Per 1 november 2021 zoeken wij een enthousiaste vaatchirurg (0,8 fte). Het betreft een 
tijdelijk dienstverband voor de periode van minimaal 1 jaar, met eventueel uitzicht tot 
toetreding tot de maatschap. 
 

 
  
Over HMC 
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere 
patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen 
bij aan het realiseren van onze missie. 
 
We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als 
topklinisch opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in 
verschillende centra en samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn 
ons Traumacentrum en Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische 
kankerzorg. 
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. 
  
Wat ga je doen? 
De Organisatorische Eenheid (OE) Heelkunde van HMC bestaat uit 23 chirurgen waarvan 3 
met een tijdelijke aanstelling. Deze chirurgen leveren gedifferentieerde zorg op onze 3 locaties 
in de Haagse regio, HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. Ook de diensten 
zijn gedifferentieerd. De vaatchirurgie is voornamelijk geconcentreerd op locatie HMC 
Westeinde en wordt in haar volle breedte uitgeoefend door een intensief samenwerkende 
groep van 5 vaatchirurgen. Er is een goede samenwerking met de interventie-radiologen, 
evenals PA’s (in opleiding) vaatchirurgie en verpleegkundig specialisten (in opleiding) en 
wondverpleegkundigen in ons DM Voetcentrum. Daarnaast is er een samenwerkingsverband 
met het LUMC in de vorm van het Universitair Vaatcentrum Leiden | Den Haag (UVC), wat 
zich onder andere uit in gezamenlijke diensten en lateralisatie van zorg. Sinds 1 jaar hebben 
wij de beschikking over een state-of-the-art interventiecentrum (hybride OK en een 
angiosuite). 
  
Wat vragen wij van jou? 

 Je bent een enthousiaste gecertificeerde vaatchirurg met endovasculaire aantekening 

 Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen 

 Je werkt graag in teamverband en wil meewerken aan het leveren van de vaatchirurgie 
op hoog niveau 

 

http://www.haaglandenmc.nl/


Wat bieden wij jou? 
De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één 
maatschap, het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC (MSB). Je komt in dienst bij het MSB. Het 
betreft een aanstelling voor minimaal 0,8 fte met bijkomende diensten voor de duur van 
tenminste 12 maanden. De vacature kan, in overleg, vanaf 1 november 2021 worden vervuld. 
Participatie in een grote vaatchirurgische en algemeen heelkundige praktijk 

 Participatie in de multi-orgaandonatie procedures (in samenwerking met het LUMC) 

 Een veelzijdige en afwisselende functie in een groot topklinisch opleidingsziekenhuis 

 Ruime ervaring opdoen in complexe vakspecifieke problematiek 

 Een stimulerende werkomgeving met een multiculturele patiëntenpopulatie 

 Een multidisciplinaire aanpak van complexe patiëntenzorg 
 
We zien je reactie graag tegemoet vóór 1 november 2021. Reageren kan via de website 
werkenbijhmczorg.nl of direct via deze sollicitatielink: 
https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/fellow-cdc-vaatchirurgie 
  
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Daniël Eefting, opleider vaatchirurgie, 
via e-mail d.eefting@haaglandenmc.nl of telefoon, Secretariaat 088 979 2052. Uiteraard kun 
je ook één van de andere vaatchirurgen benaderen. 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/fellow-cdc-vaatchirurgie
mailto:d.eefting@haaglandenmc.nl

