Het Amsterdam UMC zoekt per 1 januari 2021 een kinderuroloog (UMS) m/v

Onderneming
Wij zijn Amsterdam UMC. We zijn er om samen de zorg van morgen te ontdekken. Dat we geloven in
‘samen’ blijkt uit onze fusie waarmee we het fundament voor onze toekomst hebben gelegd. Maar
samen is nog meer: samen is ook met de ziekenhuizen in de regio, met onze twee universiteiten, met
de Amsterdamse regio, maar ook met onze patiënten, studenten en onderzoekers. Samen creëren we
kennis. Die kennis is de onverwoestbare basis van onze zorg en ons onderwijs. We zijn altijd gericht
op het verdiepen, verbreden en verspreiden van onze kennis. Amsterdam is onze werkplaats en daar
willen we zoveel mogelijk aan teruggeven. Maar onze ambitie is groter: met onze kennis en onze
zorgzaamheid willen we aantoonbaar de gezondheid in de wereld verbeteren. We leveren onze
bijdrage aan het voorkomen van ziekten en het verbeteren van behandeling van ziektes. Naast
zorgzaam zijn we ook initiatiefrijk en nieuwsgierig. Die kernwaarden vormen de basis van hoe wij doen
wat wij doen. En bij wat wij doen maken wij optimaal gebruik van onze kernkwaliteiten: we excelleren
in het samenwerken, we zijn persoonlijk, innovatief, toonaangevend én we zijn selectief.
Divisie
De afdeling Kinderurologie is onderdeel van de afdeling Urologie van Amsterdam UMC.
Afdeling
De afdelingen Urologie van locatie Meibergdreef en De Boelelaan zijn in een vergevorderd stadium
van eenwording. De volwassenzorg zal op afzienbare termijn worden gealloceerd aan De Boelelaan.
De subafdeling Kinderurologie is, wat betreft klinische werkzaamheden, al geheel gesitueerd op
locatie AMC-Meibergdreef, daar waar het Emma Kinderziekenhuis is ondergebracht. Op korte termijn
zal ook alle poliklinische zorg zich op locatie Meibergdreef bevinden.
De kinderurologie wordt in de volle breedte beoefend met als speerpunten robot-chirurgie
/laparoscopie, steenchirurgie, niertransplantatie en urine-incontinentie in samenhang met neurogene
en bekkenbodemproblemen.
Op de afdeling Kinderurologie werken 4 kinderurologen en 2 verpleegkundig specialisten tezamen met
1 à 2 assistenten in opleiding urologie en binnenkort een fellow/FEAPU. Het Emma Kinderziekenhuis
heeft samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis een JCPU erkend fellowship programma.
Deze kinderurologische groep is toonaangevend en profileert zich binnen Nederland maar ook
internationaal. Wegens een carrièrestap van een van de kinderurologen ontstaat er per 1-1-2021 een
vacature.
Taken
Het betreft een 0,8 fte aanstelling voor een FEAPU gecertificeerde kinderuroloog, die de
kinderurologie in de volle breedte beoefent. Salaris volgens de CAO Universitair Medische Centra
(schaal UMS).
Door de academische positie wordt ook een bijdrage verwacht op het gebied van onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek. Opleiding van AIOS en fellows kinderurologie behoort eveneens tot de
kerntaken van de kinderuroloog.
Vereisten
We verwachten van de kandidaat dat deze FEAPU gecertificeerd is of binnenkort zal zijn en bij
voorkeur al enige jaren ervaring heeft in de kinderurologie. Daarnaast zijn collegialiteit, flexibiliteit,

goede contactuele eigenschappen en kunnen samenwerken in multidisciplinair verband van groot
belang.
Solliciteren en inlichtingen

Informatie over deze functie kan ingewonnen worden bij drs. L.A. Groen, kinderuroloog-FEAPU
(l.a.groen@amsterdamumc.nl), drs. H.J.R. van der Horst, kinderuroloog-FEAPU
(h.vanderhorst@amsterdamumc.nl) of drs. C.F. Kuijper, kinderuroloog/kinderchirurg-FEAPU (
c.f.kuijper@amsterdamumc.nl ).
Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 1 januari gericht worden aan prof dr H.P. Beerlage,
h.p.beerlage@amsterdamumc.nl.

