
Plastisch Chirurgen (2 x 0,8 fte) 

Twee plastisch chirurgen (M/V) met visie, die meer voor elkaar willen krijgen 

 

Omschrijving maatschap en functie 

Het MCH biedt plastisch chirurgische zorg die een breed spectrum van de reconstructieve en 

handchirurgie bestrijkt. De expertise die het MCH heeft op het gebied van oncologie en acute zorg, 

vertaalt zich in de multidisciplinaire inzet bij oncologische en traumatologische reconstructieve 

chirurgie. De praktijk wordt ondersteund door een op elkaar ingespeeld team van bekwame en 

collegiale secretaresses, doktersassistenten, verpleegkundigen, OK-medewerkers en 

handtherapeuten. 

 

Aan de maatschap Plastische Chirurgie van het MCH zijn nu geen plastisch chirurgen verbonden. De 

patiëntenzorg wordt momenteel gedaan door de plastisch chirurgen van het Bronovo. De twee nieuwe 

collega’s zullen de maatschap van het MCH instromen en direct fuseren met de vier plastisch 

chirurgen van het Bronovo. De gezamenlijke vakgroep bestaat dan uit zes plastisch chirurgen die 

verantwoordelijk zijn voor de patiëntenzorg van beide locaties van het MCH, het Bronovo en het 

gezondheidscentrum in Wassenaar. 

De combinatie van dit brede verzorgingsgebied en de diversiteit in patiëntenpopulatie zorgt voor een 

interessant en uitdagend werkveld met mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Wie bent u 

We zoeken twee collega’s met allebei een eigen specifieke combinatie van ervaring en affiniteit in 

aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn:  

 reconstructieve oncologische microchirurgie;  

 de hand- en polschirurgie alsmede de reconstructieve chirurgie/microchirurgie. Bij dit laatste 

hebben collega’s die over een FESSH diploma beschikken of dit willen behalen, de voorkeur. 

 

Voor beide vacatures geldt onderstaande. 

 U bent een enthousiaste, allround plastisch chirurg met aantoonbare ervaring op één of 

meerdere bovengenoemde aandachtsgebieden; 

 u ben sociaal vaardig en vertoont collegiaal gedrag, ook richting de ondersteuners; 

 u bent bereid om multidisciplinaire inzet bij complexere patiëntenzorg tot een succes te 

maken; 

 u bent bereid om volgens een flexibel schema op meerdere locaties te werken; 

 u bent bereid om zich in te zetten voor vakgroep-gebonden organisatorische zaken. 

 

Als medewerker bij het Medisch Centrum Haaglanden werkt u met patiënten, goederen, geld en/of 

vertrouwelijke gegevens. Daarom vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van 

een gunstige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

Wat bieden wij 

 Een vaste aanstelling als plastisch chirurg in het MCH en Bronovo; 

 een zelfstandige en uitdagende functie binnen ons topklinisch opleidingsziekenhuis in een 

brede en goed georganiseerde vakgroep; 

 uitstekende onderlinge samenwerking, een toegewijd team en collegiale sfeer; 

 de mogelijkheid om zowel medisch-inhoudelijk als organisatorisch een bijdrage te leveren aan 

de verdere ontwikkeling/invulling van de plastische chirurgie in de Haagse regio. 

 

 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke informatie over de functie en de zakelijke kant van de benoeming kunt u contact 

opnemen met R.E.F. Huijgen, plastisch chirurg, voorzitter van de vakgroep, en/of de andere plastisch 



chirurgen L.T. Tan, mw. dr. J.W.J.M. Bardoel, dr. M. Larsen, dan wel met dr. L. Haans, medisch 

divisiemanager Snijdend, tel: 070-3302066. 

 

Meer informatie over het MCH kunt u vinden op www.mchaaglanden.nl.  

 

De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. 

Daarom hebben de Raad van Bestuur en de Benoemingsadvies Commissie (BAC) een rol bij de 

benoeming, alsmede de plastisch chirurgen van het Bronovo. De procedure zal drie maanden in 

beslag nemen. 

 

Enthousiast geworden? Solliciteer direct online via www.werkenbijhetmch.nl. We ontvangen uw 

sollicitatie graag voor 8 juli 2014. Daarna vinden de gesprekken plaats. Een assessment maakt 

onderdeel uit van de procedure.  

Ook kandidaten in de laatste fase van de opleiding worden uitgenodigd te solliciteren. 

 

Bedrijfsinformatie 

Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is het topklinisch opleidingsziekenhuis van de Haagse regio met 

twee locaties: MCH Westeinde in de veelzijdige binnenstad van Den Haag en streekziekenhuis MCH 

Antoniushove in Leidschendam. MCH, het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en het Groene Hart 

Ziekenhuis in Gouda vormen samen de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland. 

Doel van dit regionale samenwerkingsverband is het garanderen van kwalitatief hoogwaardige, 

toegankelijke en betaalbare zorg voor onze patiënten. Het MCH en het Bronovo hopen begin 2015 

hun samenwerking te bekronen met een fusie. 

http://www.mchaaglanden.nl/

