
Ziekenhuisarts Hoofd-hals-chirurgie  
 
Afdeling 
Keel-Neus-Oorheelkunde,  vacaturenummer  

 
Zoek je een nieuwe baan en ben je op zoek naar een functie in ontwikkeling? Dan is dit iets voor 
jou! Een uitdagende functie: ziekenhuisarts bij verpleegafdeling Hoofd-halschirurgie. 
 
“Je kunt als ziekenhuisarts veel betekenen voor de patiënt omdat je heel veel weet van generalistische zorg, 
specifiek bent opgeleid in kwaliteit en patiëntveiligheid en een continue factor op de verpleegafdeling bent.”  
Robinia Schiphuis, ziekenhuisarts UMCG 
 
Functiebeschrijving 
Na een korte inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag op de verpleegafdeling (deels) onder 
supervisie van een KNO-arts, MKA-chirurg of oogarts. Als ziekenhuisarts bewaak je zowel de 
(acute) interne pathologie als de postoperatieve zorg en detecteert mogelijke complicaties.  Je hebt 
een brugfunctie tussen de verpleging, chirurgen, verpleegkundig specialisten en consulenten. 
Je vervult een centrale rol in de dagelijkse coördinatie van de patiëntenzorg op de 
verpleegafdeling. Je begeleidt M1co-assistenten en eventueel AIOS KNO-arts, MKA-chirurgie en 
oogarts en neemt deel aan het onderwijs voor AIOS KNO-arts, MKA-chirurgie en oogarts. De 
werkzaamheden vinden plaats gedurende dagdiensten. 
 
Het UMCG stelt zich ten doel meer ziekenhuisartsen aan te trekken, zodat op termijn een vakgroep 
Ziekenhuisgeneeskunde kan worden gevormd. De ziekenhuisartsen zullen dan over de verpleegafdelingen 
van verschillende specialismen  rouleren om generalistisch te blijven. 
 
Afdeling  
De verpleegafdeling Hoofd-hals-chirurgie is een afdeling waar patiënten zijn opgenomen van de 
afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en 
Oogheelkunde. De meeste patiënten hebben zeer uitgebreide oncologische chirurgie ondergaan in 
het hoofd-halsgebied. Deze patiëntencategorie heeft vaak veel comorbiditeit en complexe 
(neven)problematiek. Niet alleen op chirurgisch gebied, maar ook op het vlak van de interne 
geneekunde.  
 
Daarom zijn wij op zoek naar een breed opgeleide ziekenhuisarts die in staat is om deze 
problematiek zelfstandig in een vroeg stadium te onderkennen en op te lossen, in nauwe 
samenspraak met de hoofdbehandelaar en consulenten van andere specialismen. Daarnaast is de 
ziekenhuisarts het eerste aanspreekpunt voor de verpleging om de beste geïntegreerde zorg op de 
verpleegafdeling te kunnen waarborgen. 
 
Wat vragen wij 
- Je bent bij voorkeur een afgestudeerde ziekenhuisarts KNMG met belangstelling voor complexe 
multidisciplinaire oncologische zorg. 
- Je bent in staat zorgvuldig te organiseren en plannen en in staat je in te leven in complexe 
problematiek. 
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor het werken in een organisatie. 
- Je hebt een assertieve en enthousiasmerende persoonlijkheid, gedreven, daadkrachtig en 
besluitvaardig. 
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt zowel goed zelfstandig als in 
teamverband werken. 
 
Wat bieden wij 
Wij bieden je een boeiende en dynamische omgeving met doorgroeimogelijkheden en ruimte voor 
ontwikkeling. Basis van ons handelen is ‘van mens tot mens’. 
 
We geven je een tijdelijke aanstelling voor de periode van twee jaar op de verpleegafdeling 
Hoofd-hals-chirurgie, waarna samen een eventueel vervolg binnen het UMCG wordt besproken.  
 



Het salaris bedraagt maximaal € 6.895,- bruto per maand (schaal 14) afhankelijk van ervaring en 
op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% 
eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra 
(CAO-UMC). 
 
Kijkje in de keuken 
Je bent van harte welkom voor een rondleiding en nadere kennismaking ook indien je nog niet 
direct een sollicitatiebrief wilt schrijven. Je kunt hiervoor een afspraak maken met een van de 
onderstaande contactpersonen. 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie  over de functie contact op met: 
dhr. prof.dr. B.F.A.M. van der Laan, afdelingshoofd KNO, telefoonnummer (050) 361 2540 
(secretariaat) 
mw. E.A. de Groot-Olthof, hoofdverpleegkundige afdeling Hoofd-hals-chirurgie, telefoonnummer 
(050) 361 4947 
 
Links 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Keel_Neus_en_Oorheelkunde_KNO/Paginas/de
fault.aspx 
 
Welkom in Groningen 
http://portal.groningen.nl 
 
Werkomgeving 
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ligt in de binnenstad van Groningen en 
heeft meer dan 12.500 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke 
taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking 
tussen de kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en 
praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. 'Bouwen aan de 
toekomst van gezondheid' is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt. 
 
Solliciteren 
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 
xxxx 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind mei of begin juni 2019. 
Na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild 
met nadere informatie.  
 
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG 
de vaccinatie verzorgen. Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.  
 
 
 


