
 

Uiterste sollicitatiedatum 15 januari 2023 

KNO-arts (1,0 fte) 
 
De vakgroep Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied van Zuyderland 
Medisch Centrum Heerlen en Sittard/Geleen, bestaande uit 8 KNO-artsen, zoekt per direct een 9e 
KNO-arts met uitzicht op toetreding tot de vakgroep.  

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen 
(STZ). STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt 
gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de 
volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. 

De vakgroep 
  
De vakgroep KNO voert de KNO-heelkunde in de volle breedte uit, met verschillende 
subspecialisaties (otologie, rhinologie, benigne hoofdhals chirurgie, laryngologie, plastische en 
reconstructieve aangezichtschirurgie en OSAS). Tevens zijn er diverse  multidisciplinaire activiteiten. 
We hebben 2 arts-assistenten in opleiding (vanuit MUMC Maastricht en KU Leuven, België), 1 tot 2 
ANIOS en co-assistenten vanuit MUMC Maastricht.  

Het Zuyderland Medisch Centrum is een STZ-ziekenhuis met een uitstekend opleidingsklimaat. De 
hoofdlocaties zijn gevestigd in Heerlen en Sittard/Geleen met op beide locaties kliniek en OK. Tevens 
beschikken we over buitenpoli’s in Brunssum en Kerkrade. 

Wie bent u? 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze KNO-arts, die zich met alle aspecten van de 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde bezighoudt. Diverse differentiatie richtingen c.q. fellow-ships zijn 
welkom. Verdere interne doorspecialisatie behoort tot de mogelijkheden. U dient communicatief 
vaardig te zijn, affiniteit te hebben met opleiden, collegiaal en loyaal te zijn. Wetenschappelijke 
interesse en bij voorkeur een (af te ronden) promotie verdient de voorkeur. 

Ook zij die binnen afzienbare tijd hun opleiding voltooien worden uitgenodigd te reageren. 

Ons aanbod 
 
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan met het MSB Zuyderland Medisch 



Centrum voor de duur van 1 jaar. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling. Er is, bij gebleken 
geschiktheid, uitzicht op toetreding tot de vakgroep in vrije vestiging.  

Interesse 
 
Informatie kan worden ingewonnen bij Ewa Bergshoeff, KNO-arts, (e.bergshoeff@zuyderland.nl) en 
Jorien Snel-Bongers, KNO-arts, (j.bongers@zuyderland.nl) 

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 15 januari 2023 gestuurd 
worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of 
per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl 
 
Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf 

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en 
medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch 
specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27 
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende 
topklinische functies en is sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd. 
 
Aanvullende informatie 
 
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. 
Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 


