
 

Contactpersoon Dr. Ramon. van Eekeren 
Rvaneekeren@rijnstate.nl 

Type fellowship Chirurgische oncologie 
Mamma 
Melanoom 
Endocrien  
(evt long of gastrointestinale oncologie, afhankelijk 
van persoonlijke interesse fellow) 

Vereiste chirurgische 
opleiding/differentiatie 

Differentiant oncologische chirurgie  

Duur fellowship 1-2 jaar 

Inhoud Klinisch 
Wetenschap  
Geven van medisch onderwijs 

Welk percentage van de operaties wordt 
besteed aan GE of oncologische verdieping 

50% 

Soort poli(s) oncologie en algemene poli 

Dienstpercentage 25%, Gedifferentieerd dienst. Bij beperkte 
ervaring met nog GE achterwacht 
(1 week lang avond/nacht dienst vanaf 
16:00-8:00) 

Geef een korte beschrijving van de inhoud 
(voordelen/nadelen/etc) 

Voordeel is groot ziekenhuis met veel exposure, ook 
GE in diensten. Maar ook groot deel algemene 
chirurgie/poli. 
 
Het Rijnstate Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, 
en maakt deel van de Samenwerkende Topklinische 
Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Oncologie zorg is een 
van de speerpunten van het Rijnstate Ziekenhuis. In 
het ziekenhuis zijn alle betrokken specialismen 
voorhanden om de oncologische multidisciplinaire 
zorg in alle facetten aan te bieden. De zorg rondom 
de patiënt staat hierbij centraal.Rijnstate werkt met 
het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem 
en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede binnen de 
Alliantie Regionale TopZorg (ARTZ) intensief samen 
op het gebied van oncologische zorg. 
  
Binnen het Oncologisch Centrum is de 
mamma-oncologie sterk multidisciplinair 



georganiseerd met geïntegreerde mamma radiologie 
en eendagsdiagnostiek. Naast een dagelijks 
multidisciplinair overleg (MDO), is er 
ook een wekelijks multidisciplinair spreekuur voor de 
complexe casuïstiek. De plastisch chirurgie is tevens 
erg betrokken in de mammazorg, en bieden alle 
reconstructieve mogelijkheden, waaronder DIEP. 
  
De werkzaamheden van de  Fellow oncologie zijn 
voor het poliklinische deel hoofdzakelijk gecentreerd 
op het Oncologisch Centrum. Je maakt deel uit van 
een enthousiast mammateam, waarin ook een 
actieve bijdrage verwacht wordt in de begeleiding 
van gespecialiseerde mammaverpleegkundigen. 
Naast de zorg voor oncologische patiënten op de 
chirurgische afdeling wordt de fellow geacht een 
centrale rol te spelen in het mamma- en endocrien 
MDO. Daarnaast wordt verdere verdieping in 
wetenschap en organisatie gestimuleerd. 
Naast oncologische ingrepen zal de Fellow oncologie 
ook een rol spelen in de operatieve behandeling van 
algemene chirurgische pathologie. 

Voorgaande fellows Martin van Veen 
Raquel van la Parra 
Dominique van Uden 
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