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Equipe Zorgbedrijven is een groep van toonaangevende zelfstandige klinieken in Nederland. 
De onderneming komt voort uit de in 1995 opgerichte Velthuis Kliniek. De merken die binnen 
Equipe Zorgbedrijven worden gevoerd, zijn Velthuis Kliniek, Xpert Clinic en Helder Kliniek. 
De klinieken richten zich op plastische chirurgie, esthetische chirurgie, cosmetische 
dermatologie, huidkankerbehandelingen, varices, proctologie en hand- en polszorg. De groep 
heeft momenteel zorgcentra in Eindhoven, Enschede, Hilversum, Rotterdam Velp en Zeist. 
De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel in alle 
geledingen van de organisatie, gedrevenheid, collegialiteit en openheid !

� !
  Voor Xpert Clinic, gespecialiseerd in hand- en pols chirurgie zijn 
wij op zoek naar "

Handchirurg M/V!
2- 4 dagen per week, werklocatie in overleg"

 In deze functie bent u  binnen een multidisciplinair team van 
chirurgen en handtherapeuten verantwoordelijk voor de behandeling van 
patiënten met hand en pols aandoeningen"

Profiel:!
U bent een gedreven en ambitieuze handchirurg en bent op zoek naar 
een innovatieve en service gerichte onderneming.  U voldoet aan de 
volgende kenmerken:"

- BIG geregistreerd plastisch – of orthopedisch chirurg met 
aantoonbare ervaring in handchirurgie"

- fellowship op het gebied van hand-, pols of zenuwgebied"
- in bezit van FESH examen of bereid dit op korte termijn te 

behalen"!
Geboden!
Wij bieden een zelfstandige functie binnen een ambitieuze organisatie 
met veel ruimte voor eigen initiatief, ontplooiings- en 
opleidingsmogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek is mogelijk 
binnen onze samenwerkingsverbanden en onderzoekslijnen met 
academische centra. Xpert Clinic heeft een eigen 
onderzoeksorganisatie onder leiding van een post doc waarin uw 
participatie wordt gewaardeerd. Xpert Clinic is mede-initiator van 
het Nationaal Hand Pols Fellowship in samenwerking met Erasmus MC,RKZ 
AMC en HAGA ziekenhuis. Wat u het meeste aan zal spreken is de 
cultuur van de organisatie, waarin u de ruimte en het vertrouwen 
krijgt om uw bijdrage te leveren aan de verdere groei van een 
succesvol bedrijf. "
Dienstverband of vrijgevestigde praktijkvoering behoort tot de 
mogelijkheden."!
Inlichtingen"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Feitz, 
medisch directeur Xpert Clinic, telefoonnummer +31402587790. "!
Solliciteren!



Uw sollicitatie (volledig CV en motivatiebrief) ontvangen wij graag 
per email: e.werkers@equipezorgbedrijven.nl. U kunt deze ook per post 
aan het hoofdkantoor verzenden: Equipe Zorgbedrijven, Luchthavenweg 
81-235, 5657 EA  Eindhoven. 


