
 
 
 
ZGT is het gastvrije Twentse ziekenhuis, met locaties in Almelo en Hengelo. Ruim 200 medisch specialisten en 3.200 medewerkers leveren hoogwaardige zorg op maat. Jaarlijks 
bezoeken 572.400 patiënten de poliklinieken en worden 88.086 patiënten opgenomen, waarvan 50.898 in dagbehandeling. Wij zijn NIAZ-geaccrediteerd en hechten als 
opleidingsziekenhuis veel waarde aan onderzoek en onderwijs. 
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, spataderbehandelingen, 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 
 
De maatschap “Plastische, Reconstructieve, Hand- en Polschirurgie Oost Nederland”	  zoekt in verband met het vertrek (i.v.m. een fellowship) van de huidige chef de clinique  per 1 
januari 2015 een enthousiaste: 
 

Chef de Clinique (0,6-0,8 fte) 
Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie (m/v) 

met interesse in de hand- en polschirurgie mogelijkheden voor maatschapsplek 
in de ZGT Almelo en de Xpert Clinc te Enschede 

 
Uw profiel 
 
- U bent een jonge enthousiaste, flexibele, breed opgeleide collega 
- U heeft interesse in en ervaring op het gebied van de hand- en polschirurgie (met ambities voor het FESSH examen) 
- U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en u kunt en wilt werken in multidisciplinair verband 
- Ook kandidaten die binnen afzienbare tijd de opleiding afronden worden uitgenodigd te solliciteren. 
 
Wat u kunt verwachten 
 
Een prettige, collegiale werksfeer binnen een jonge en enthousiaste maatschap in vrije vestiging, met ervaren plastisch chirurgen.  
 
Onze maatschap bestaat uit: 
 
Drs. Narda Hendriks-Brouwer 
Drs. Xander Bakker 
Drs. Stijn Hamburg 
Drs. Oscar van Kooten 
Dr. Hinne Rakhorst 
Dr. Ute Schmidbauer 
Dr. Christoph Schmitt 
Drs. Yvonne Smulders 
Dr. Oliver Zöphel 
 
Wij hebben de filosofie dat ons vak in de volle breedte uitgevoerd moet kunnen worden inclusief de meer complexe ingrepen. 
Daarnaast is een belangrijk principe binnen onze club dat er ruimte moet zijn voor plezier in werk, vernieuwing en ondernemerschap waarin ziekenhuis overstijgend wordt 
gedacht. 
 
Onze dynamische, jonge groep van 9 plastisch chirurgen werkt op de volgende locaties supra-regionaal: 
-  Medisch Spectrum Twente Enschede/Oldenzaal 
- ZGT Almelo /Hengelo 
- Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 
- Velthuis Kliniek-Cosmea en Xpert Clinic Enschede 
- Hand- Pols Centrum Twente Enschede/Oldenzaal 
 
U zult werkzaam zijn bij ZGT Almelo (ca. 2 dagen) en in de Xpert Clinic te Enschede (2 dagen). 
 
Informatie en sollicitatie 
 
U treedt in dienst van ZGT en Xpert Clinic voor de duur van 1 jaar conform de AMS voorwaarden;  
toetreding tot de maatschap behoort bij gebleken geschiktheid en als de praktijk dit toelaat – eventueel reeds binnen of eventueel na afloop van het eerste jaar - tot de 
mogelijkheden.   
 
Kijk ook op onze homepage: 
•	  www.plastischchirurgen.com 
•	  www.cosmea.nl 
•	  www.xpertclinic.nl 
 
Voor meer informatie over ons kunt u terecht bij mw Dr. Ute Schmidbauer, tel.: 06 41165496. (u.schmidbauer@zgt.nl)  of bij de heer drs. A. Ruikes, lid Raad van 
Bestuur, (0546) 693482. 
 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 15 september a.s. richten aan: 
ZGT Almelo, t.a.v. mevrouw A. Wilthuis, P&O adviseur 
o.v.v. ‘vacature chef de clinique plastische chirurgie’ 
Postbus 7600, 7600 SZ Almelo, email: pipenzohengelo@zgt.nl 	  


