
 

 

Traumachirurg – Medisch specialistisch Coöperatief Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix 
 

In verband met nevenactiviteiten van onze chirurgen is de vakgroep chirurgie van het SKB per 1 

maart 2022 op zoek naar een traumachirurg voor 0,8 fte.  

Wij zoeken een enthousiaste, gedreven traumachirurg met affiniteit voor de algemene chirurgie. 

 

Wie zoeken wij? 

• Een gedreven collega met plezier in het werk; 

• Aantoonbare differentiatie in traumachirurgie (NVT); 

• Ervaring in een tweede aandachtsgebied zoals bijvoorbeeld scopische liesbreuk - / buikwand 

chirurgie is een pre; 

• Flexibele inzetbaarheid aangezien de diensten binnen het team chirurgie worden verdeeld; 

• Beschikbaar vanaf maart 2022. 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een zeer collegiaal team in een prettige en 

informele organisatie. De lijnen zijn hier kort, zowel binnen als buiten het ziekenhuis;   

• Een brede algemene chirurgische praktijk. Er is een goede en intensieve samenwerking met de 

orthopedie; 

• Een aanstelling voor minimaal 1 jaar met mogelijke verlenging; 

• Een arbeidsvoorwaardenpakket conform AMS.  

 

De organisatie  

Het SKB is een modern en gastvrij regionaal ziekenhuis waarin ruim 1100 medewerkers en 100 medisch 

specialisten dagelijks moderne diagnostiek en behandelmethoden inzetten gecombineerd met 

aandacht voor het individu en kwaliteitsbewustzijn. De coöperatie is in 2021 ontstaan als gevolg van 

de defusie van het MSC Achterhoek 

De vakgroep chirurgie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix bestaat uit 6 chirurgen. De algemene 

chirurgie wordt in zijn volle breedte uitgeoefend.  Naast de algemene chirurgie is er verdieping in de 

volgende aandachtsgebieden: traumachirurgie, sporttraumatologie, gastro-intestinale chirurgie en 

oncologische chirurgie. Vanuit de regio Nijmegen worden coassistenten opgeleid.   

Er is een goede samenwerking met de chirurgen uit het Medisch Spectrum Twente voor de 

vaatchirurgie en gedifferentieerde diensten.  

 

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Kirsten Kuizenga (Chirurg en medisch 

coördinator van de vakgroep chirurgie - 0543 54 4359) of Barbara Kreis (Bestuur MSC SKB en 

traumachirurg) via 0543 54 44 44.  



 

 

Ben je enthousiast geworden? 

Heb je interesse in deze functie? We zien je reactie graag uiterlijk 5 januari tegemoet  via 

https://www.werkenbijskb.nl/vacature-skb/traumachirurg  

https://www.werkenbijskb.nl/vacature-skb/traumachirurg

