
 

 
 
 
ANIOS Zuyd traject  

 ANIOS-traject in Zuyderland MC en huisartsenpraktijken in de regio Zuid-Limburg van 2 tot 
2,5 jaar 

 Geldig t/m …. 

Studeer je binnenkort af of ben je net afgestudeerd als basisarts en wil je begeleid worden in je 
ontwikkeling als dokter in zowel het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk? Lees dan snel verder!  

Wat ga je doen?  

 
Als ANIOS Zuyd werk je in de regio Zuid-Limburg in zowel Zuyderland MC als in de huisartsenpraktijk. 
De regio heeft voor de komende jaren een gezamenlijke ambitie: duurzame zorg en gezondheid van, 
voor en met de inwoners van Zuid-Limburg. Hierdoor krijg je de kans om als jonge dokter kennis te 
maken met deze samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen in de regio. 

Ook biedt het ANIOS Zuyd traject jou een unieke mogelijkheid om ervaring op te doen in zowel het 
ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk. Hierdoor ben jij in staat om een nog betere keuze te maken in 
de vervolgopleiding. Wat houdt dit in? 

Ziekenhuis: 
 In het ziekenhuis maak je kennis met de specialisme SEH (10-12 maanden) en 

kindergeneeskunde (6-8 maanden). Tijdens de SEH-periode word je breed opgeleid en werk 
je nauw samen met de specialisme cardiologie, longgeneeskunde en interne geneeskunde. 

 Je dag bestaat uit: het lopen van visites, verrichten van onderzoek, opstellen én uitvoeren van 
behandelplannen en voeren van gesprekken met patiënten. Binnen de roulerende blokken bij 
ben je voornamelijk werkzaam in de kliniek van het betreffende specialisme, hartbewaking en 
consultafdelingen.  

 Naast participeren in reguliere patiëntenbesprekingen, krijg je de mogelijkheid om mee te 
lopen met onderwijsmomenten van de Kindergeneeskunde en SEH.  

Huisartsenpraktijk: 
 In de huisartsenpraktijk ontvang je een-op-een begeleiding en ga je zelfstandig spreekuur 

doen (8-10). Hierdoor ga je de huisartsgeneeskunde in de volle breedte ontdekken.  

 Je krijgt de mogelijkheid om je consultvoering te verbeteren. 

 Je gaat ervaren hoe het is een om een individuele dokter - patiënt relatie op te bouwen. 

 Je leert hoe je continuïteit van zorg biedt door generaties heen binnen de context waarin 
patiënten leven. 

 
Wie ben je? 

 Je staat aan het begin van je loopbaan en je wil de zorg voor de patiënt in de volle breedte 
ervaren en ontdekken in zowel het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk; 

 Je bent gedreven om te leren werken als zelfstanding werkend arts; 
 Je bent goed in staat om in multidisciplinair teamverband te werken; 
 Je beschikt over goede sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden. 



 

 

Wat bieden wij? 

 Een traject van 2 tot 2,5 jaar met begeleiding en diverse ontwikkelmomenten, aangepast aan 
jou ervaring en persoonlijke voorkeur; 

 Een boeiende artsenbaan die een uitstekende voorbereiding biedt voor verschillende 
vervolgopleidingen, zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk; 

 Een uitgebreid introductieprogramma, een ruim scholingsaanbod en de mogelijkheid tot 
maatwerk. Onderdeel van het introductieprogramma is een ABCDE-training, (Kinder) ALS en 
een Communicatievaardigheidstraining. Daarnaast organiseert Zuyderland Academie – 
Medische Opleidingen verschillende DOO’s (discipline overstijgend onderwijs) waar je als 
ANIOS aan kunt deelnemen. Tot slot neem je maandelijks deel aan terugkomdagen waar je 
met andere ANIOS samenkomt; 

 Werkeenheid: regio Zuid-Limburg; 

 Aanstelling voor de duur van 2 tot 2,5 jaar in zowel het ziekenhuis als de huisartsenpraktijk. 
Beide contracten worden op elkaar afgestemd; 

 Mogelijkheid tot individuele vrijstelling van opleidingsonderdelen van een eventuele 
vervolgopleiding, indien competenties behaald zijn zowel in het ziekenhuis als in de 
huisartsenpraktijk;    

 Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Ziekenhuizen gedurende ziekenhuisperiode en de cao 
Huisartsenzorg gedurende huisartsenpraktijk periode;  

 De vacature is bij voorkeur voor gemiddeld 38 uur per week met mogelijkheden tot parttime 
werken (minimaal 4 dagen). 

Interesse? 

 
Ben jij nieuwsgierig en wil je vrijblijvend een dag(deel) meelopen? Je bent van harte welkom! 
Inlichtingen zijn per mail in te winnen bij: 

- Zuyderland MC, afdeling Medische Opleidingen: medischeopleidingen@zuyderland.nl 
- Coördinerend huisarts, Medisch Centrum West Kerkrade, Donna Lenders: 

d.lenders@ezorg.nl  
- Huisartsopleiding Maastricht, Joost Dormans: joost.dormans@maastrichtuniversity.nl 

Aanvullende informatie 

 
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
Voor de meeste functies wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan 
een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 
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