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Wij zoeken voor de vakgroep Urologie een (oncologisch) uroloog met belangstelling voor en/of
ervaring in de behandeling van nierkanker, voor 45 uur per week. Je draagt graag bij aan verdere
professionalisering van onze urologische praktijk, evenals aan management van onze vakgroep. Word
jij onze collega?
Waar je komt te werken
Momenteel bestaat onze vakgroep uit 6 stafurologen, een chef de clinique, een fellow robotchirurgie
(prostaatkanker), 2 AIOS, 3 ANIOS, 2 verpleegkundig specialisten en een physician assistant. Onze
aandachtsgebieden zijn uro-oncologie en endo-urologie. In ons centrum verrichten we op jaarbasis circa
75 robot-geassisteerde, laparoscopische of open procedures aan de nier en dit aantal neemt toe.
Voor de oncologische zorg, wetenschap en opleiding is er een intensieve samenwerking met het
Radboudumc. Daarnaast wordt op het domein van Value Based Health Care samengewerkt binnen
Santeon. In een groep van 7 topklinische ziekenhuizen werken we aan vernieuwende projecten. Op het
specifieke gebied van prostaatkankerzorg wordt intensief samengewerkt met de urologen van zowel het
Catharina ziekenhuis (Eindhoven) als het Radboudumc binnen Prosper (www.prosperklinieken.nl). Voor
cryochirurgie zijn we een van de grootste centra in Nederland en we zien verwijzingen uit het hele land
voor deze behandeling.
Onze vakgroep beschikt naast een Da Vinci Xi robotsysteem en een derde generatie systeem voor
cryochirurgie over alle faciliteiten om topkwaliteit te kunnen leveren. Dat is ook wat we van jou
verwachten!
Wat ga je doen?
Je gaat participeren in onze behandelingen en deze verder innoveren, met als doel ook cryo-ablatie voor
kleine niertumoren in onze kliniek verder te ontwikkelen. We verwachten dat je een belangrijke bijdrage
kan en wil leveren aan het continu verbeteren van de nierkankerzorg in zijn volle breedte. Daarnaast
behoort de cryochirurgie bij het recidief prostaatcarcinoom na radiotherapie tot je aandachtsgebieden.
Zo maak jij het verschil
 Je bent een (bij voorkeur) gepromoveerd uroloog met een hoog ambitieniveau die zich (verder)
wil differentiëren in de behandeling van nierkanker, de chirurgie van de hoge urinewegen en
cryochirurgie.




Je toont betrokkenheid bij de verdere professionalisering van de urologische praktijk, je draagt
bij aan nieuwe ontwikkelingen, onderwijs en wetenschap.
Je staat welwillend tegenover het verrichten van managementtaken (van onze vakgroep en de
organisatiestructuren binnen ons ziekenhuis) in de toekomst.

Wat je van ons krijgt
 Een vaste aanstelling (1 fte).
 Arbeidsvoorwaarden conform AMS-regeling.
Meer informatie, solliciteren of meelopen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Steenbruggen, uroloog, medisch manager,
via telefoonnummer 024-3658832.
Jouw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag via Vacatures | Werken bij CWZ en kun je richten aan
de raad van bestuur, t.a.v. drs. A. Houtsma, voorzitter raad van bestuur. Je reactie ontvangen wij graag
uiterlijk 23 augustus 2020.
De selectiegesprekken met de werving- en selectiecommissie worden hoogstwaarschijnlijk gepland in
week 37 vanaf 17.15 uur. Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Meer informatie over medische functies .
Over CWZ
Al meer dan 165 jaar zijn wij hét ziekenhuis van de regio Nijmegen. In ons gastvrije huis betrekken we
patiënten, leveren we waardevolle én topklinische zorg en brengen we zorg steeds vaker naar patiënten
in de regio. Het is een huis waar jong en oud zich in goede handen voelt. Samen maken we het verschil.
Meer informatie over werken bij CWZ.

