
De afdeling Handchirurgie in Uppsala, Zweden zoekt versterking voor haar team!  

Wij zijn op zoek naar een of meerdere collega's voor een positie als specialist of als 

leidinggevende arts, afhankelijk van de beroepskwalificaties. Handchirurgie is een 

specialisatie in Zweden. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een examen van de 

European Board of Hand Surgery (voorheen bekend als FESSH examen). 

De functie omvat oproepdiensten op de afdeling handchirurgie, waarbij één collega op de 

voorgrond is.  

Het Akademisch Ziekenhuis Uppsala is een van de zeven universitaire ziekenhuizen in 

Zweden en verzorgt een regio van 300.000 inwoners en is referentiecentrum voor 1,6 miljoen 

buitenregionale inwoners. Het poliklinisch spreekuur van de afdeling handchirurgie heeft een 

omvang van ongeveer 9000 consulten per jaar en er  worden  jaarlijks ruim 3.000 operaties 

uitgevoerd. Het gaat hierbij om het gehele electieve en acute spectrum van de handchirurgie 

met inbegrip van replantaties als ook correcties van misvormingen aan kinderhanden. 

Daarnaast wordt  er nauw samengewerkt met collega's van het bovenregionale 

brandwondencentrum van de kliniek voor plastische chirurgie. De handtherapie, bestaande uit 

een team van fysiotherapeuten en ergotherapeuten, werkt rechtstreeks en in nauw overleg 

samen met de artsen en verpleegkundigen. Er heerst een prettige sfeer op de afdeling. 

De universiteit biedt de mogelijkheid tot onderzoek en wetenschappelijk werk naast het 

uitvoeren van operaties. Dit alles onder uitstekende omstandigheden, wat "work-life balance"; 

familie en vrije tijd betreft.  

De stad Uppsala, met meer dan 200.000 inwoners, biedt alle faciliteiten van een moderne 

stad. De internationale luchthaven Stockholm-Arlanda ligt op een afstand van 35 km en maakt 

het mogelijk binnen twee uur Schiphol of de vliegvelden Dusseldorf, Keulen-Bonn en 

Hamburg te bereiken. De hoofdstad Stockholm op 70 km aftsand biedt alle voordelen en 

mogelijkheden van een wereldstad. De omgeving van Uppsala is zeker interessant voor 

degene die de nabijheid van de natuur zoekt en houdt van het landleven. De uitgesproken 

jaargetijden en de mooie natuurrijke omgeving bieden tal van actieve mogelijkheden het hele 

jaar door. 

 

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem graag contact met ons op!  

Stephan Wilbrand, senior arts bij de kliniek voor Handchirurgie: 

stephan.wilbrand@akademiska.se  

Bastian Vogelsberger, senior arts bij de kliniek voor Handchirurgie: 

bastian.vogelsberger@akademiska.se  

 


