
ANIOS Plastische Chirurgie  

https://lumc.recruitee.com/l/nl/o/anios-plastische-chirurgie-a22mlip46/c/new  

Vacaturenummer: A.22.ML.IP.46 

Functiecategorie: medisch & klinisch 

Vakgebied: Medisch 

Urenomvang dienstverband: fulltime 

Aantal uur: 46 uur per week 

Soort dienstverband: tijdelijk  

Lengte dienstverband: 1 jaar 

Salaris: max. € 5.133,- 

Opleidingseis: WO 

Sluitingsdatum: 10-07-2022 

aanspreekvorm: informeel 

 

De functie 

Ben jij een enthousiaste basisarts en heb je chirurgische interesse? Wil jij de kans krijgen om de snijdende 

specialismen te verkennen in een dynamische omgeving en wil je graag aan de slag binnen onze Leidse 

innoverende academische omgeving? Dan maken wij graag kennis met je! 

Samenvatting 

 Je hebt klinische ervaring  

 Je hebt een passie voor reconstructieve (micro) en handchirurgie 

 Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek 

Wat ga je doen 

Als arts niet in opleiding (ANIOS) werk je op de afdeling Plastische chirurgie onder supervisie van ervaren 

chirurgen. Je opereert binnen álle vlakken die het LUMC te bieden heeft. In deze functie assisteer je tijdens 

chirurgische ingrepen in de operatiekamer, maar speel je ook een belangrijke rol in de pré- en postoperatieve 

zorg op de verpleegafdeling.  

Je werkplek  

De sectie Plastische Chirurgie maakt deel uit van de afdeling Heelkunde. Het is een dynamische sectie waar 

reconstructieve (micro)chirurgie het speerpunt is. Naast het uitvoeren van de (micro)chirurgische reconstructies 

binnen het hoofdhals-team, werken we samen met de meeste andere snijdende vakgroepen in het LUMC. De 

autologe borstreconstructies vormen een belangrijk deel van onze microchirurgische reconstructies. Verder is er 

de samenwerking met de onco-dermatologie voor het sluiten van defecten na Mohs-chirurgie en behandelen wij 

reuma gerelateerde handafwijkingen en handtrauma’s.   
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Carrière in het LUMC  

Grensverleggend beter worden; dat is onze missie. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor onze 

medewerkers. Om te kunnen blijven leren en ontwikkelen bieden wij interne opleidingen en bijscholing aan. 

Daarnaast heb je recht op een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantiegeld, fietsregeling en sportbudget. Ook kun je 

gebruikmaken van onze pensioenregeling bij het ABP, waarbij het LUMC maar liefst 70% van je 

pensioenpremie betaalt en je netto meer salaris over houdt.  

Wat vragen wij 

Je bent een afgestudeerd basisarts en hebt al enige chirurgische ervaring opgedaan. Je hebt een passie voor 

reconstructieve (micro) en handchirurgie en een goed ontwikkeld organisatorisch vermogen. Je hebt interesse in 

het (mee)doen van wetenschappelijk onderzoek. En bent in staat om adequaat contacten met andere 

specialismen in huis te onderhouden bij het doen van consulten en voorwacht.   

Meer informatie  

Interesse in het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Contactgegevens 

Contact: Debby Jansen, secretaresse afdeling Poli Heelkunde, telefoon: 071 526 29 38, e-mail: 

D.E.M.Jansen@lumc.nl   
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