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Functieomschrijving 
Voor de snijdend specialist die zich aantoonbaar heeft onderscheiden in zijn vakgebied, die over de grenzen 
van disciplines heen kan kijken en die innovatieve chirurgische technieken wil ontwikkelen en in de praktijk 
testen en tevens managementambities en -kwaliteiten heeft, biedt het Radboudumc een unieke mogelijkheid. 
Wij zoeken een afdelingshoofd Operatiekamers met de leeropdracht Innovatie in de heelkundige specialismen. 
 
De hoogleraar Innovatie in de heelkundige specialismen / afdelingshoofd Operatiekamers geeft vorm aan de 
vernieuwing door het onderzoeken en overdragen van nieuwe technieken en behandelconcepten in de 
operatiekamer, het definiëren van meerwaarde voor deze vernieuwingen en het geven van hieraan verbonden 
onderwijs en het leggen van verbindingen tussen verschillende specialismen. Uit hoofde van zijn functie als 
afdelingshoofd Operatiekamers is hij / zij integraal verantwoordelijk voor het beleid en de resultaten van de 
afdeling Operatiekamers op de drie kerntaken onderzoek, onderwijs/opleiding en patiëntenzorg. De klinische 
rol in de peri-operatieve patiëntenzorg bestaat uit alle aspecten van kwaliteitsbewaking en -verbetering. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 Geeft op transparante en inspirerende wijze leiding aan de gehele afdeling op het gebied van de drie 

kerntaken. 

 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid op de Operatiekamers. 

 Is boegbeeld voor de afdeling Operatiekamers, versterkt de huidige positie en initieert en implementeert de 
met het oog op de toekomst noodzakelijke vernieuwingen ten aanzien van de drie kerntaken. 

 Speelt een initiërende rol in het verwezenlijken van de visie van het Radboudumc op het gebied van 
persoonsgerichte patiëntenzorg, waarbij het thema “de patiënt als partner” centraal staat. 

 Initieert en intensiveert uitstekende samenwerkingsrelaties in het UMC, nationaal en internationaal. 

 Is coördinator van Image guided treatment als Technology Center en participeert actief in onderzoek van 
nieuwe vormen van chirurgische behandeling. 

 

Profiel 
De nieuwe hoogleraar / afdelingshoofd combineert een passie voor innovatie en het ontwikkelen en testen van 
nieuwe concepten met een constante zorg voor kwaliteit en veiligheid. 
Hij / zij is een uitstekend snijdend specialist en leidinggevende en: 

 Is in staat als boegbeeld en ambassadeur de ambitie om de chirurgische innovatie naar de top te brengen 
uit te dragen. 

 Heeft zich aantoonbaar onderscheiden in één van de chirurgische disciplines en werkt al met 
beeldvormende sturingstechnieken. 

 Kan uitstekend duurzame netwerken aangaan, zowel intern (met afdelingen binnen Radboudumc) als 
extern (met onder meer bedrijven en technische universiteiten) en beschikt over een relevant netwerk. 

 Is een inspirerend, samenbindend en grensverleggend leider die werkt vanuit de visie van ruimte geven, 
verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een cultuur van elkaar aanspreken, elkaar vertrouwen en 
heldere afspraken maken en die nakomen. 

 Heeft een bewezen staat van dienst in onderzoek en heeft aantoonbare belangstelling voor en/of gebleken 
ervaring met innovatieve technologie en de relatie tussen medische technologie en de onderzoeksthema’s 
binnen MITeC (http://www.mitec.nl/). 

 Heeft gedegen kennis van patiëntgebonden onderzoek en affiniteit met klinisch epidemiologische 
onderzoekmethodologie. Hij /zij is in staat invulling te geven aan het complementaire partnerschap met de 
hoogleraar Evidence Based Surgery. 

 

Organisatie 
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare 
gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie verwezenlijken we met 
persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken. Al 



onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn 
kwaliteit van leven vormen hierbij ons uitgangspunt. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles 
hand in hand. 
 
Om onze missie te kunnen realiseren, zoeken wij collega’s die deze uitdaging met ons aan willen gaan. 
Medewerkers die goed zijn in hun vakgebied en het beste uit zichzelf halen door grenzen te verleggen en ‘net 
dat stukje meer’ te bieden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je de verantwoordelijkheid om 
samen de verandering waar te maken. Voor de beste zorg voor de patiënt en de toekomst van de 
gezondheidszorg. 
 

Opmerkingen en contactinformatie  
Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Henri Marres, voorzitter 
benoemingsadviescommissie, Henri.Marres@radboudumc.nl, +31 (0)24 361 4450 of met Drs. Janneke Jansen, 
secretaris benoemingsadviescommissie, Janneke.Jansen@radboudumc.nl, +31 (0)24 818 7296. 
 

Graag solliciteren via ons online sollicitatieformulier.  
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 
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