
AIOS Plastische Chirurgie  

 Bepaalde tijd, 4 jaar voor de duur van de opleiding 
 46 uur per week 
 Schaal 11A: max € 60888 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering) 
 Publicatiedatum: 11-10-2013 

 Sluitingsdatum 01-11-2013 

Organisatie  

Het Radboudumc biedt uitstekende en veilige zorg voor alle patiënten. Bij het Radboudumc werken 

10.000 medewerkers en er zijn 3.000 studenten. Het Radboudumc staat voor samenwerking: wij 

delen onze kennis met anderen in het zorgveld en dragen daarmee bij aan een gezondere 

samenleving. 

 

De afdeling Plastische Chirurgie van het Radboudumc heeft een vacature voor een enthousiaste 

assistent in opleiding (AIOS)  met (aangetoonde) wetenschappelijke interesse! 

 

De afdeling kenmerkt zich door een nieuw, jong en vooral ambitieus team, dat het vak in de volle 

breedte uitoefent. Onze speerpunten zijn reconstructieve microchirurgie, met bijzondere aandacht 

voor de mamma reconstructies, de hand- en polschirurgie (Nijmeegs Universitair Handen Team) en 

de kinderplastische chirurgie (schisis en vasculaire malformaties). Wij participeren ziekenhuisbreed in 

multidisciplinaire teams. 

 

De afdeling heeft de ambitie op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs tot de 

Nederlandse top te behoren.  

 

Functieomschrijving  

Als AIOS volg je de specialistische opleiding tot plastisch chirurg. Tijdens de opleiding worden de 

volgende thema’s aangeboden:  

 Reconstructieve mammachirurgie 

 Reconstructieve chirurgie 

 Hand-, pols- en perifere zenuwchirurgie 

 Kinderplastische chirurgie 

 Hoofd – en halschirurgie 

 Wond- en littekenbehandeling 

 Algemene plastische chirurgie 

 Esthetische plastische chirurgie 

De opleidingsduur is 4 jaar, waarvan 1 jaar een perifere stage. Je vooropleiding Heelkunde (2 jaar) is 

met goed gevolg afgelegd. Meer ervaring (opleidingsjaar 3 of hoger) wordt als een pre gezien. Van de 

toekomstige AIOS wordt verwacht dat zij gepromoveerd zijn of promoveren tijdens de opleiding. 

 



Profiel  

Je hebt een geneeskunde opleiding en minimaal de vooropleiding Heelkunde afgerond, je hebt 

affiniteit met het vakgebied plastische Chirurgie. Je organiseert je werk efficiënt, bent leergierig, 

zelfreflecterend en oprecht. Je ontwikkelt een eigen visie op het specialisme Plastische chirurgie, 

zodat je als een goede professional de toekomst tegemoet kan zien en in brede zin een bijdrage kan 

leveren aan de ontwikkeling van de Plastische chirurgie. Wetenschap is een integraal onderdeel van 

je werk. Als je je in dit profiel herkent, en een carrièreswitch durft te maken, nodigen we je van harte 

uit om te solliciteren. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  

 je verricht klinische, poliklinische en ambulante taken in de patiëntenzorg 

 je voert zelfstandig onderzoek uit op het vakgebied 

 je geeft onderwijs aan studenten van het Radboudumc 

 

Opmerkingen en contactinformatie  

Vermeld in je CV de namen en contactnummers van 2 (chirurgische) referenten, die gecontacteerd 

zullen worden.  

De eerste gespreksrondes zijn gepland op vrijdag 8 en vrijdag 15 november. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof. dr. Dietmar Ulrich, afdelingshoofd of met 

dr. Erik Walbeehm, plastisch chirurg, beiden bereikbaar via (024) - 361 43 95.  

 

Graag solliciteren vóór vrijdag 1 november. 


