
Vacature Fertiliteitsarts 

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het ErasmusMC in Rotterdam heeft per 1 juli 2020 een vacature 

voor Fertiliteitsarts 0,8 fte.  

De subafdeling Voortplantingsgeneeskunde is een jonge dynamische groep gynaecologen, fertiliteitsartsen, 

onderzoekers en analisten die zowel nationaal als internationaal reputatie heeft verworven op het gebied van 

onderzoek en patiëntenzorg. Het werken in teamverband staat bij ons hoog in het vaandel. In deze subafdeling 

worden op jaarbasis ongeveer 2500 nieuwe patiënten met vruchtbaarheidsproblemen gezien die in totaal 3600 

behandelingscycli ondergaan, waaronder ovulatie-inductie, intra-uteriene inseminaties (IUI), in-vitro fertilisatie 

(IVF) en IVF/ICSI-behandelingen. De benadering van de subafdeling Voortplantingsgeneeskunde wordt 

gekarakteriseerd door een multidisciplinaire patiëntgerichte benadering, een internationale oriëntatie en een 

nauwe wisselwerking tussen patiëntenzorg en wetenschap en onderwijs. Binnen de subafdeling bestaat de 

ambitie om topklinische zorg en onderzoek te leveren.  

Functie-inhoud  

U bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van patiënten met vruchtbaarheidsstoornissen. Dit 

betekent dat u zorg draagt voor een goede uitvoering en bewaking van de diagnostiek en behandeling van 

subfertiele paren. In het kader van ovulatie inductie, IUI en IVF behandelingen voert u echoscopieën, 

follikelpuncties, embryo transfers en inseminaties uit. Daarnaast verwachten wij een actieve inbreng bij de 

beleidsbesprekingen op afdelingsniveau alsook met samenwerkende transportklinieken.  

Functie-eisen  

U bent arts en beschikt over voortreffelijke contactuele eigenschappen. Ervaring in de Obstetrie en Gynaecologie 

of Voortplantingsgeneeskunde strekt sterk tot aanbeveling. U bent bereid te participeren in weekenddiensten 

(dagdiensten). Initieel zal de aanstelling voor de duur van 1 jaar zijn, met daarna eventueel de mogelijkheid tot 

verlenging.   

Arbeidsvoorwaarden 

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek zal u 

een passend aanbod worden gedaan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Academische Ziekenhuizen.  

 

Inlichtingen en sollicitatie  

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met drs. P. Wijngaard-Boom, Senior 

Fertiliteitsarts, of drs. S. Benneheij, gynaecoloog, medisch hoofd IVF (s.benneheij@erasmusmc.nl). 

Sollicitatiebrieven kunnen per email gestuurd worden aan p.wijngaard-boom@erasmusmc.nl.  
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