
 

Chef de Clinique / Plastisch Chirurg 

Het Maasstad Ziekenhuis levert topklinische zorg voor de regio Rotterdam en omstreken. Onze missie 
is om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en dat op een vakkundige en zorgzame wijze 
te doen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft de ambitie uit te groeien tot toonaangevend en STZ-
gecertificeerd ziekenhuis met professionele kwaliteit en veiligheid als belangrijke pijlers. 
Betrouwbaarheid, deskundigheid, verbindend, ambitieus en gastgericht zijn onze kernwaarden. 
 
De vakgroep Plastische Chirurgie bestaat momenteel uit drie plastisch chirurgen en verzorgt de algemene 
plastisch chirurgie in de regio Rotterdam en heeft als adherentiegebied  Rotterdam-Zuid en de Zuid-
Hollandse eilanden.  Er is een intensieve samenwerking  met  het van Weel  Bethesda Ziekenhuis in 
Dirksland,  het Ikazia Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. 
Vanwege pensionering en uitbreiding  ontstaat er per  01/01/2015 een vacature voor twee plastisch 
chirurgen.  
 
Wij vragen een allround plastisch chirurg met interesse en aantoonbare ervaring met betrekking tot 
mammareconstructies en ervaring in de handchirurgie.  Dit met name gezien de regionale functie  en de 
intensieve samenwerking  met de algemene chirurgie voor mammareconstructies, Spoedeisende Hulp voor 
handletsels en de aanwezigheid van een hand- en polscentrum.  Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over 
een Brandwondencentrum  en derhalve is interesse  en ervaring in brandwondenzorg gewenst . De nieuw 
aan te stellen plastisch chirurg zal deels werkzaam zijn in het Ikazia ziekenhuis. 
 

U 

 heeft een afgeronde opleiding tot plastisch chirurg 

 heeft ervaring met mammareconstructies  en met hand- en polschirurgie 

 bent een teamspeler met goede communicatieve eigenschappen  

 heeft de ambitie om werkzaam te zijn in een specialistische omgeving met een wetenschappelijk klimaat 

Wij  

 hebben als unieke specialisaties: mammareconstructies, Hand en Pols expertisecentrum en het 
Brandwondencentrum 

 bieden bij gebleken geschiktheid mogelijkheden tot toetreding tot de maatschap  

 belonen je conform salaris AMS 

 bieden een uitstekend gefaciliteerde werkomgeving die separaat van het ziekenhuis op de 
zorgboulevard is gevestigd 

Informatie en sollicitaties 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Hofman plastisch chirurg en 
medisch manager plastische chirurgie, 010 291 3788, dhr. J.J. Dorresteijn, lid Raad van Bestuur, via 010 
291 1911 
Graag ontvangen wij uw reactie voor 15 oktober a.s. via het online sollicitatie formulier op 
werkenbijmaasstadziekenhuis.nl  

 
Sollicitanten die uitgenodigd worden voor een Arbeidsvoorwaardengesprek worden na dit gesprek 
gescreend door CV OK. Deze screening bestaat uit de volgende stappen: het nagaan van referenties en 
het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's. We gaan ervan uit dat u wilt 
deelnemen aan deze screening als u solliciteert op deze vacature. Zonder screening is het helaas niet 
mogelijk om deze functie te vervullen. 


