
 
 
 
 
 
 
Maatschap Urologen voor U 
De maatschap Urologen voor U - onderdeel van het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf 
(MSB) St. Antonius Ziekenhuis U.A. - bestaat uit 13 urologen, die werkzaam zijn in het St. 
Antonius ziekenhuis Nieuwegein | Utrecht | Woerden en het Diakonessenhuis Utrecht | Zeist. 
De missie van Urologen voor U is het leveren en ontwikkelen van goede urologische zorg in de 
volle breedte van het vakgebied en het leveren en ontwikkelen van excellente zorg in onze 
speerpunten. Binnen de ziekenhuizen waar wij werkzaam zijn worden concentratie en 
differentiatie in hoge mate toegepast. In het St. Antonius Ziekenhuis is een uro-oncologisch 
centrum in optima forma in ontwikkeling. De maatschap beschikt over een 
opleidingsbevoegdheid in het cluster Utrecht en heeft grote ambities op wetenschappelijk 
gebied. Meer informatie: www.urologenvooru.nl 
 
 
Wegens het vertrek van collega Vijverberg per 1 januari 2019 ontstaat een vacature in 
onze maatschap voor een 
 

Uroloog, 1 fte 
 
 
Wij zoeken een enthousiaste, innovatieve en ondernemende collega. Iemand die bereid is te 
investeren in onze ambitieuze plannen.  Iemand die affiniteit heeft met opleiden, met 
wetenschappelijk onderzoek en met organiseren.  
 
De functie-eisen zijn zodanig opgesteld dat ze ons kunnen versterken in de verwezenlijking van 
onze ambities.  
U:  

- ondersteunt onze visie en kunt deze vertalen in concrete activiteiten 
- bent een goed algemeen uroloog 
- heeft bijzondere interesse  en aantoonbare ervaring in de robot geassisteerde 

oncologische chirurgie 
- beschikt over aantoonbare interesse in wetenschappelijke activiteiten en bent bij 

voorkeur gepromoveerd 
- beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden 
- beschikt over goede contactuele en collegiale eigenschappen 

 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Onze huidige chef de clinique solliciteert 
mee in deze procedure.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. E.F.H. van der Linden, voorzitter van de 
maatschap, 06-83201440 of met dhr. L. Demoulin, lid Raad van Bestuur St. Antonius 
Ziekenhuis 
 
Uw schriftelijke reactie kunt u voor 5 mei 2018 richten aan Coöperatief MSB St. Antonius 
Ziekenhuis, t.a.v. dhr. Dr. M.F.M. van Oosterhout, voorzitter MSB, Postbus 2500, 3430 EM 
Nieuwegein 
 
 
 

http://www.urologenvooru.nl/

