
 
Ons profiel 
 
De maatschap Plastische Chirurgie Isala klinieken Zwolle bestaat uit zes plastisch 
chirurgen en kenmerkt zich als een hecht team met een duidelijke visie. Binnen de 
Isala Klinieken wordt door de maatschap vrijwel alle specialistische plastisch 
chirurgische zorg geboden en daarmee wordt een bovenregionale functie vervult. 
Aandachtsgebieden zijn: hand- en polschirurgie, reconstructieve chirurgie en 
esthetische chirurgie. Er wordt nauw samengewerkt met andere specialismen binnen 
het ziekenhuis. De oncoplastische chirurgie is daarvan een goed voorbeeld. 
De maatschap neemt deel aan een groot aantal multidisciplinaire spreekuren. Naast 
werkzaamheden in de Isala Klinieken levert de maatschap de plastisch chirurgische 
zorg in het Diaconessenhuis te Meppel, Sint Jansdal ziekenhuis te Harderwijk en 
wordt esthetisch zorg geleverd in de privékliniek Zwolle. 
De maatschap heeft een volledige opleidingsbevoegdheid. Een kenmerk dat als een 
rode draad door de praktijkvorming loopt en hoog in het vaandel staat. 
Wegens het vertrek van collega Bruekers en een significante toename van de 
oncoplastische chirurgie, de reconstructieve aangezichtschirurgie na Moh’s chirurgie 
en uitbereiding van onze praktijk in Harderwijk, is er per direct plaats voor 1 fte 
plastisch chirurg. 
 
 
Uw profiel 
 
Als plastisch chirurg heeft u voldoende ervaring met de moderne technieken op 
plastisch chirurgisch gebied. U heeft bijzondere interesse en ervaring  in een of meer 
van de volgende aandachtsgebieden: oncoplastische chirurgie, 
schisis/aangezichtschirurgie en/of hand- en polschirurgie. 
U neemt actief deel aan klinische werkzaamheden en bestuurlijke taken en 
participeert in de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten. Aantoonbare 
interesse in en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek strekt tot de aanbeveling. 
U beschikt over goede contactuele vaardigheden en werkt graag in teamverband.  
De volgende eigenschappen zijn daarbij op u van toepassing: 

• Ondernemingsgeest; 
• Inspirerend; 
• Opleidingsgericht; 
• Innovatief; 
• Creatief; 
• Bedrijfsmatig inzicht. 

De praktijkoverdracht vindt plaats volgens de richtlijnen van de Orde van Medische 
Specialisten. 
 
U kunt uw brief en curriculum vitae sturen naar plastische.chirurgie@isala.nl 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met 038-424 6042, u wordt dan 
doorverbonden met een van de plastisch chirurgen. 
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