
 
 
 
 

 
 

Op zoek naar een mooie uitdaging op een bijzondere locatie? 
Binnen de vakgroep Kindergeneeskunde van Curaçao Medical Center te Curaçao bestaat er een vacature 

voor een 
 

Kinderarts-neonatoloog  
(0.8-1.0 fte, met fulltime diensten)  

 
Ons profiel 
Curaçao is een eiland binnen het Koninkrijk der Nederlanden met circa 160.000 inwoners. Het eiland en 
ook de gezondheidszorg zijn volop in ontwikkeling en dit biedt vele mogelijkheden. In november 2019 
werd het Curaçao Medical Center (CMC) geopend, een state-of-the-art ziekenhuis met brede 
specialistische medische zorg. Het ziekenhuis is een centrum met vrijwel alle basisspecialistische functies 
en een groot aantal topklinische functies.  
 
De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat momenteel uit 8 kinderartsen. Zij vormen een team met een 
prettige werksfeer, constructief overleg en door arts-assistenten zeer gewaardeerd opleidingsklimaat. Er is 
subspecialistische pediatrische expertise op het gebied van de cardiologie (kindercardioloog), 
endocrinologie, hematologie, nefrologie en neonatologie. Naast algemeen kindergeneeskundige zorg 
wordt er hoogwaardige neonatale intensieve zorg geboden op de NICU (11 IC bedden). De kinderafdeling 
bestaat uit 4 HC-, 4 MC bedden en 18 bedden voor de algemene pediatrie, exclusief de dagbehandeling 
voor kinderen. Uitbreiding met 4 HC bedden is in voorbereiding.  
 
Internationaal gezien wordt onze NICU beschouwd als een level III NICU, dat wil zeggen inclusief zorg voor 
prematuren < 32 weken en < 1500 gram, en niet-complexe (chirurgische) ingrepen. Dit is een unieke 
situatie in de voormalig Nederlandse Antillen en het CMC is hiermee één van de drie niet-academische 
ziekenhuizen in het Koninkrijk der Nederlanden, naast Máxima MC en Isala, met een volwaardige NICU. 
Hierdoor zijn wij het verwijscentrum voor de regio. Thans zijn twee van de kinderartsen in dienst van het 
ziekenhuis neonatoloog. Het streven om uit te breiden naar drie kinderarts-neonatologen. 
 
De afdeling Kindergeneeskunde biedt een zeer gevarieerd en goed opleidingsklimaat. Er is een jarenlange 
opleidingsaffiliatie met het UMCG (Groningen) en EKZ/AMC (Amsterdam) en sinds kort ook het UZB 
(Brussel) en het UZG (Gent). Er is een dekkende dienstbezetting met doorgaans zes arts-assistenten, 
waarvan het merendeel in opleiding is tot kinderarts. Tevens lopen co-assistenten van het UMCG stage op 
onze afdeling.  
 
Uw profiel  
Wij zoeken een enthousiaste, energieke kinderarts-neonatoloog met goede communicatieve 
vaardigheden, teamgeest en de ambitie om samen met de overige leden van het team te werken aan 
voortdurende verbetering van de zorg voor de kinderen van Curaçao. De kinderarts-neonatoloog zal 



participeren in de patiëntenzorg, zowel op de NICU als de algemene pediatrie en zowel klinisch als 
poliklinisch. We zoeken iemand met een mooie mix van relativerende humor en vakgedreven ernst, die 
geïnteresseerd is in diverse culturen en het als een uitdaging ziet om in het buitenland als kinderarts 
werkzaam te zijn.  
Ook kinderartsen met een bijna afgerond fellowship worden uitgenodigd om te solliciteren.  
 
Wij bieden: 

- een prettige werksfeer en enthousiaste collega’s op een bijzondere en fraaie tropische locatie  
- een afwisselend takenpakket op het gebied van patiëntenzorg, zowel klinisch als poliklinisch  
- de kans om kindergeneeskunde in de volle breedte uit te oefenen in een nieuw ziekenhuis  

 
Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de vigerende BMS-regeling. Verhuiskosten vanuit Nederland/België 
worden vergoed conform de vigerende regels. 
 
Belangstelling?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Philippi, kinderarts en voorzitter van de 
vakgroep, via patricia.philippi@cmc.cw  
 
 
 

 
 


