
In verband met het vertrek van één van onze collega’s, ontstaat binnen de maatschap 

plastische chirurgie van het HagaZiekenhuis per 1 december 2014 een vacature voor 

plastisch chirurg (1,0 fte) 

Uw werkkring 

De vakgroep plastische chirurgie van het HagaZiekenhuis bestaat uit 4 plastisch chirurgen. Het 

specialisme is de laatste jaren sterk uitgebreid en profileert zich naast de algemene aspecten van 

de plastische chirurgie op het gebied van mammareconstructies, hand- en polschirurgie en 

plastisch chirurgie bij kinderen. Het mammateam kent al een samenwerking in de Reinier Haga 

groep, evenals met de mammachirurgen. Het proces, waarin de vakgroep geleidelijk naar een 

Focuskliniek zal uitgroeien, is in gang gezet. 

 

Onze vraag 

Wij zoeken  een enthousiaste, gedreven collega met bewezen ervaring van de algemene aspecten 

van de plastische chirurgie en in het bijzonder de reconstructieve (micro) chirurgie. Hij/zij wil zich 

met het bestaande mammateam vooral toeleggen op de verdere ontwikkeling van de 

mammachirurgie en mammareconstructies. Van de nieuwe collega verwachten wij dat deze goed 

kan samenwerken en positief staat tegenover een samenwerking met collega's van de Reinier Haga 

groep. 

 

Uw vragen  

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met drs. S. J. A. Beekmans, 

plastisch chirurg, via (070) 210 7731 

 

Uw sollicitatie 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae sturen voor 31 juli, onder vermelding van 

‘Plastisch chirurg’ aan HagaZiekenhuis, Raad van Bestuur, t.a.v. dr. M.J.A. Tasche Postbus 40551, 

2504 LN Den Haag of per e-mail naar: medisch.specialist@hagaziekenhuis.nl. 

 
 
Bedrijfsinformatie 

Het HagaZiekenhuis is hét toonaangevende topklinisch opleidingsziekenhuis van de regio 

Haaglanden met 23 medisch specialistische opleidingen, waarvan 14 poortspecialismen. Het 

HagaZiekenhuis biedt uitstekende basiszorg en onderscheidende topklinische functies zoals 

het Hart- en Vaatcentrum en de geneeskunde bij kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis. 

Bovendien huisvest het ziekenhuis één van de drukst bezochte SEH’s van Nederland. Het 

HagaZiekenhuis wordt ingrijpend vernieuwd. Het HagaZiekenhuis stimuleert 

wetenschappelijk onderzoek en bericht daarover in het eigen wetenschapsmagazine 

HagaScoop. Kortom een ideale setting voor ambitieuze professionals. Het HagaZiekenhuis is 

gevestigd aan de Leyweg en Sportlaan in Den Haag. Het HagaZiekenhuis is onderdeel van de 

Reinier Haga Groep. Het ziekenhuis is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische 

opleidingsZiekenhuizen (STZ). 
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