
Verdiepingsstage kinderplastische chirurgie  
 

Voor wie: 5e/6e jaars AIOS plastische chirurgie 

Waar: Wilhelmina Kinderziekenhuis en Prinses Máxima Centrum te Utrecht 

Stageduur: 6 maanden (korter is eventueel bespreekbaar) 

Periode: tussen januari 2023 – juli 2023 

 

Wegens tijdelijke afwezigheid van één van onze stafleden hebben wij voor bepaalde tijd plek 

voor een extra collega. 

 

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bieden wij een breed palet aan kinderplastische chirurgie 

aan. Naast algemene plastisch chirurgische ingrepen bij kinderen (afstaande oren, triggerduimen, 

benigne tumoren, bijoortjes, poly-/syndactylie, hemangiomen) zijn onze belangrijkste 

aandachtsgebieden: schisis, 22q11.2 deletiesyndroom, aangeboren hand- en voetafwijkingen, 

(congenitale) oorschelpafwijkingen en vasculaire/lymfatische malformaties. Tevens verrichten wij 

alle oncologische reconstructies bij kinderen uit het naastgelegen Prinses Máxima Centrum.  

 

Wie zoeken wij: 

- Een enthousiaste 5e of 6e jaars arts-assistent die affiniteit heeft met de kinderplastische 

chirurgie; 

- Een collega die over goede communicatieve vaardigheden beschikt ten aanzien van kinderen, 

ouders en collega’s; 

- Iemand die van samenwerken houdt in een veelal multidisciplinair teamverband; 

- Een collega met een proactieve houding en zelfstandige manier van werken. 

 

Wat hebben we jou te bieden: 

- Een uitdagende en gevarieerde verdiepingsplek binnen een groot kinderplastisch centrum; 

- Bevlogen en betrokken supervisoren; 

- Eigen (multidisciplinaire) spreekuren; 

- Wekelijks meedraaien met 1 à 2 operatieprogramma’s;  

- Een eigen werkplek; 

- Participatie in (lopend) wetenschappelijk onderzoek; 

- Maandelijks een goed verzorgde onderwijsdag. 

 

In het WKZ vorm je in deze stageperiode een team samen met twee kinderplastisch chirurgen, een 

jongere jaars AIOS en de verpleegkundig specialist (VS). De (kinder)staf vormt samen met de VS en 

de AIOS een autonoom team in een kinderziekenhuis met een eigen identiteit. Er wordt veel 

samengewerkt met andere disciplines. Het WKZ is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht (UMCU). In totaal bestaat de groep uit 8 plastisch chirurgen, waarvan (naast 

kinderplastische chirurgie) micro- en reconstructieve chirurgie en handchirurgie de belangrijkste 

aandachtsgebieden zijn. Daarnaast zijn er in het UMCU 5-6 arts-assistenten die hun academische 

stages voor de opleiding plastische chirurgie volgen. Als arts-assistent in het WKZ ben je tevens 

onderdeel van deze arts-assistenten groep en zal je ook meedoen met het reguliere dienstrooster.  

 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?  

 

Neem dan contact met één van ons op: 

- Aebele Mink van der Molen (A.MinkvanderMolen@umcutrecht.nl) 

- Emma Paes (e.c.paes-2@umcutrecht.nl) 
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