



Voor het opzetten van een 
Niertransplantatie poli zoekt het Sint Vincentius 

Ziekenhuis 
in samenwerking met 

Stichting IICC (International Invasive Care ) 

Twee (2) getalenteerde en ambitieuze artsen,  
die bereid zijn om samen te bouwen aan een Niertransplantatie programma. 

Dit programma biedt de Surinaamse dialysepatiënten of patiënten met ernstige nierfunctie stoornissen de mogelijkheid 
om een niertransplantatie (NTx) te ondergaan waarbij gebruikt  zal worden gemaakt van levende donoren. Dit betekent 
dat bijvoorbeeld de vader, moeder, broer, zus, een nier zal afstaan aan de patiënt. 

Dit NTx programma omvat de screening van patiënten en hun donoren, voorbereiden voor een eventuele operatie, uit-
voeren van de operatie procedure, behandeling na de operatie in het Sint Vincentius Ziekenhuis. 

Het programma valt onder auspiciën van het Sint Vincentius Ziekenhuis, wordt ondersteund door het Diaspora Platform 
Nederland en zal worden uitgevoerd door het medisch specialistisch team van Stichting IICC, in samenwerking met de 
Surinaamse counterpart team en stakeholders in alle betreffende zorginstellingen. 

Taken nieuwe Surinaamse collegae:  
• Screening van patiënten & donoren, voorbereiden voor een eventuele operatie en de nabehandeling, in overleg met 

nefrologen en andere specialisten 
• Assisteren en ondersteunen van de NTx operaties 
• Ondersteunen bij de start & uitbouw van de digitale infrastructuur, inclusief telemedicine, van de poli NTx  

Medische Supervisie:  
• Team van Prof. dr. Frederike Bemelman, nefroloog, opleider en hoofd niertransplantatieprogramma  Amsterdam 

UMC 
• Dr. Mirza Idu, nier transplantatie- & vasculair chirurg; Amsterdam UMC  
• Medisch specialistisch team van Stichting IICC en Surinaams counterpart team. 

Wij zoeken 
Enthousiaste artsen met aantoonbare klinische ervaring op het gebied van interne geneeskunde of chirurgie met goede 
communicatieve vaardigheden, die zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team kunnen werken. 

Wij bieden 
Aanstelling geschiedt, op kort termijn, voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging en  - bij gebleken ge-
schiktheid - ondersteuning bij het verkrijgen van een opleiding voor verdere medische specialisatie. 

Honorering:  
Markt-conform & incentives 

Nadere informatie 
Medisch specialistisch team Stichting IICC 
+31 6 21556484; Dr. Pranobe Oemrawsingh 
+31 6 12447890; Dr. Krishna Khargi 
(WhatsApp & telefoon) 

Sint Vincentius Ziekenhuis: 
+597 886-6358; Ir. Manodj Hindori 

Sollicitatie 
Wij verwelkomen uw motivatiebrief (1 A4) & curriculum vitae voor 1 januari 2021 op  
Email: iiccintl@gmail.com


