SOLLICITATIEPROCEDURE OPLEIDINGSPLAATSEN INWENDIGE GENEESKUNDE
Regio Leiden

Iedereen met een wens tot een inspirerende, sterke opleiding in de interne Geneeskunde wordt
uitgenodigd te solliciteren in de regio Leiden. De opleiding vindt plaats binnen een sterk samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Bronovo Ziekenhuis, Groene Hart
Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden en Rijnland Ziekenhuis, waarbij een deel
van de opleiding in een perifeer opleidingsziekenhuis en een deel in het LUMC wordt gevolgd.
Sollicitatiebrieven met het curriculum vitae als bijlage moeten worden gericht aan:
Leids Universitair Medisch Centrum,
Prof. dr. J.W. de Fijter, opleider interne geneeskunde
Stafcentrum Nierziekten, C-7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Alle brieven worden direct gericht aan de hoofdopleider en indien gestuurd aan één van de opleiders van
de niet-academisch ziekenhuizen doorgestuurd naar de hoofdopleider. Na beoordeling van de brief vraagt
de hoofdopleider eventueel om extra informatie middels een uitgebreid invulformulier. De door de
sollicitant opgegeven referenten worden gevraagd om aanvullende informatie.
Op grond van bovenstaande gegevens selecteert de hoofdopleider de sollicitanten die uitgenodigd
worden voor de eerst volgende sollicitatieronde. Deze vindt jaarlijks plaats eind augustus dan wel begin
september. Sluitingstermijn voor aanmelding voor deze ronde is 1 juni.
De sollicitatie bestaat uit een aantal opeenvolgende gesprekken met steeds twee opleiders. Deze
opleiders zijn de opleiders van de opleidingsziekenhuizen en de opleiders in de aandachtsgebieden in het
LUMC. Tevens neemt één van de aios deel aan de gesprekken. Alle gesprekken met alle sollicitanten
vinden op 1 dag plaats in het LUMC. Aan het einde van deze dag worden de gesprekken in een gemeenschappelijke vergadering van de opleiders geëvalueerd en worden besluiten genomen wie wordt
aangenomen voor de opleiding in de regio Leiden. De sollicitanten worden dezelfde dag op de hoogte
gesteld van de uitslag.
Indien noodzakelijk, volgt een tweede ronde waarbij de kandidaten een presentatie geven aan de hand
van een tevoren verstrekte opdracht.
Aanvullende informatie betreffende de opleiding Interne Geneeskunde in de regio LUMC kunt u verkrijgen
bij mevrouw mr. E.J. de Lange, coördinator opleiding Interne Geneeskunde, tel. 071- 5264673, e-mail:
e.j.de_lange@lumc.nl
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