Uroloog (1,0 fte)
Met de pensionering van één van onze urologen zijn wij per juni 2021 op zoek naar een
enthousiaste uroloog.
Ben jij op zoek naar een werkplek binnen de jongste urologische vakgroep van Nederland? Wil
jij een bijdrage leveren aan de opleiding Urologie en word jij enthousiast van multidisciplinaire
samenwerking?
Jouw werkomgeving
We voeren de urologische zorg in het HagaZiekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in de volle
breedte uit. Oncologie, steenlijden, urethrachirurgie en kinderurologie zijn belangrijke pijlers voor onze
afdeling. Daarnaast maken wij deel uit van het Renier Haga prostaatkankercentrum, een van de vier
grootste prostaatkankerbehandelcentra van Nederland.
Over ons
De vakgroep
Onze vakgroep urologie bestaat uit zeven urologen, met elk een eigen aandachtsgebied. Samen met
het LUMC (opleidingscluster Leiden) verzorgt de vakgroep urologie de opleiding van AIOS en
coassistenten. Samenwerking, innovatie en zorgzaamheid zijn dan ook de kernwaarden van onze
vakgroep en het ziekenhuis. Binnen de vakgroep zijn de lijnen kort en de samenwerking tussen
specialisten en arts-assistenten verloopt laagdrempelig en in een goede sfeer.
Het HagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en
omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners.
Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op
medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis
werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten.
Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden
continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op.
Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp
speciaal voor kinderen.
Over het MSC Haga U.A.
Het MSC Haga U.A. is een coöperatief die de vrijgevestigd medisch specialisten in het
HagaZiekenhuis samenbrengt in één bedrijf. De leden van de coöperatie garanderen samen met de
collega’s in loondienst en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis toegankelijke, veilige
en hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en
wetenschap. Het MSC Haga U.A. biedt een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar
samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende
professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Over jou
Wij zoeken een betrokken en gedreven collega met aantoonbare interesse in de oncologische
urologie. Het opleiden van onze arts-assistenten en een actieve inbreng voor de opleiding urologie
vind je heel belangrijk. Verder heb je aantoonbare affiniteit met wetenschap. Een afgerond
promotietraject strekt tot aanbeveling.
Arbeidsvoorwaarden
De vakgroepleden van de afdeling Urologie zijn lid van het Medisch Specialisten Cooperatief Haga
U.A. (MSC Haga U.A.). De vacature valt onder het MSC Haga. Je zult toetreden tot het MSC, dat
betekent dat je in dienst komt bij het MSC en niet het HagaZiekenhuis.
Het betreft een aanstelling voor 1,0 FTE per 01 juni 2021.
Meer informatie en solliciteren
Jij leest dit en denkt: ‘’Ik kan en wil dit!’’
Wij ontvangen je motivatie en CV graag vóór 4 april a.s. via deze link.
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met Marleen van Dijk (uroloog) via het nummer
070 210 5090.
Meer informatie over ons ziekenhuis en de vakgroep vind je op www.hagaziekenhuis.nl.
Een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
We plaatsen deze vacature zowel intern als extern. We vinden het belangrijk om mobiliteit en
ontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren. Daarom heeft bij gelijke geschiktheid een interne
sollicitant voorrang.
Team recruitment van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

