
Hand- en polschirurgie staat in Nederland steeds promi-
nenter op de kaart, maar is nog steeds geen apart specialis-
me. In het huidige curriculum van de verschillende medisch  
specialistische opleidingen wordt het volledige spectrum 
niet geboden. Het Nationaal Hand en Pols Fellowship wil 
bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de hand 
en polszorg in Nederland en bundelt deze kennis en kunde 
wél. Daarmee is het sinds 2007 toonaangevend in Nederland.  
Via een multicenter programma biedt het plastisch en ortho-
pedisch chirurgen de kans om zich verder te bekwamen in de 
hand en polszorg.

In aanmerking komen ambitieuze plastisch of orthopedisch  
chirurgen, die zich verder willen specialiseren en een toekomst 
als hand- en polschirurg ambiëren. U heeft aantoonbare 
interesse in de handchirurgie of al ervaring in de behandeling 
van veel voorkomende hand- en polsaandoeningen. Wanneer 
u eerder een relevant fellowship heeft gevolgd in binnen- of 
buitenland dan is dat uiteraard een pré. De deelnemende par-
tijen bieden samen een uniek fellowship, waarin gedurende de 
periode van een jaar, alle facetten van de hand- en pols- 
chirurgie aan bod komen. We verwachten dat u in de periode ná 
het fellowship met succes op kunt gaan voor het examen van 
de European Board of Hand Surgery (voorheen bekend als het 
FESSH examen). Wanneer u wordt toegelaten tot het fellowship 
krijgt u een jaarcontract tegen zeer marktconforme voorwaar-
den en werkt u drie dagen per week binnen Xpert Clinic.  
Daarnaast werkt u, gedurende drie periodes van vier maanden, 
twee dagen per week in het Erasmus MC, het Rode Kruis Zieken-
huis en het Haga Ziekenhuis.

Sollicitaties en inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Feitz, 
plastisch chirurg, via 088 - 778 52 25 of r.feitz@xpertclinic.nl. 
Sollicitaties kunnen per e-mail gericht worden aan mevrouw  
C. Diez, HR manager Equipe Zorgbedrijven:
c.diez@equipezorgbedrijven.nl. De sollicitatiecommissie  
bestaat uit vertegenwoordigers van de participerende centra.
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Kandidaten (1.0 Fte, M/V)

zoekt voor posities in 2017


