SOLLICITATIEPROCEDURE OPLEIDINGSPLAATSEN INWENDIGE GENEESKUNDE
Regio Maastricht
Artsen die de opleiding tot internist willen doen in onze regio zijn van harte uitgenodigd om te
solliciteren. Dit geldt voor basisartsen van binnen en buiten onze regio.
Onze sollicitanten zijn meestal:
- Gepromoveerden (soms promovendi) van binnen of buiten de regio. Met talentvolle kandidaten uit
deze groep kan soms ook een plan voor de langere termijn worden gemaakt als er zicht is op
wanneer het proefschrift afgerond zal zijn.
- Anios van binnen of buiten de regio. Zij stellen zichzelf kandidaat of worden voorgesteld door een
van de regionale opleiders.
- Talentvolle studenten die direct doorstromen na de studie.
Bij alle sollicitaties zijn klinische referenties (bijv. van anios-schap of van oudste co-schap) van belang.
De opleiding bestaat uit een niet-academisch deel (deelnemende ziekenhuizen: Maxima Medisch
Centrum te Eindhoven/Veldhoven; Catharina Ziekenhuis te Eindhoven; Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond; Viecuri Medisch Centrum te Venlo; Orbis Medisch Centrum te Sittard Geleen; Atrium
Medisch Centrum te Heerlen) en een academisch deel in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht/Maastricht Universitair Medisch Centrum. Met de voorkeur van de sollicitant voor plaatsing
wordt naar mogelijkheid rekening gehouden.
Alle aios die interesse hebben worden altijd eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met
prof.dr. Koopmans (plv. regionaal hoofdopleider). Tijdens dit gesprek wordt informatie verstrekt over
de opleiding in onze regio, de ziekenhuizen in onze regio, en de sollicitatieprocedure. Een onderdeel
van dit gesprek vormt de kans op het daadwerkelijk verkrijgen van een opleidingsplek in de regio.
Bij prof. Koopmans kan ook telefonisch (043-3874362) of per mail (richard.koopmans@mumc.nl)
informatie worden ingewonnen.
Kandidaten die geschikt lijken voor de opleiding worden vervolgens uitgenodigd voor een van de
regionale sollicitatieprocedures, die meestal in februari, mei en september plaatsvinden. Tijdens deze
procedure voert de sollicitant 3 afzonderlijke korte gesprekken met regionale opleiders en aios. De
beslissing wordt direct genomen en reeds de volgende dag met de kandidaat (telefonisch) besproken.
Brieven kunnen worden gericht aan prof.dr. Stehouwer (hoofdopleider) of prof.dr. Koopmans
(plv. hoofdopleider).
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