
Profieltekst vacature plastisch chirurg Diakonessenhuis 2015 
 
 
Met 170 medisch specialisten biedt het Diakonessenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg op de locaties 
Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van onafhankelijke 
instanties. Daar zijn wij als ambitieuze zorgorganisatie trots op. Het Diakonessenhuis is NIAZ 
geaccrediteerd. Voor diverse specialismen wordt een deel van de opleiding tot medisch specialist 
verzorgd. Daarnaast bestaat er een affiliatieovereenkomst met de Universiteit Utrecht voor medische 
studenten.  
 
Het Diakonessenhuis kent drie recentelijk gerenoveerde locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. De 
maatschap bestaat uit 2 plastisch chirurgen, die ambitieuze toekomstplannen hebben en zich willen 
positioneren als een vooruitstrevende en vernieuwende specialistengroep binnen het 
Diakonessenhuis en daarbuiten.  
 
De maatschap heeft per 1 januari 2015 een vacature voor een  

PLASTISCH CHIRURG (M/V) 
(0,8 fte) 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega die affiniteit heeft met wetenschappelijk onderzoek, met opleiden 
en met het realiseren van de ambitieuze plannen van de maatschap.   
 
Wij zoeken een plastisch chirurg die:  

 aantoonbare ervaring in en affiniteit heeft met hand- en polschirurgie  

 een visie heeft en deze kan vertalen en implementeren in concrete activiteiten 

 beschikt over zeer goede contactuele eigenschappen 
 
Er zal een toelatingscommissie worden samengesteld uit de Medische Staf en het management van 

het ziekenhuis. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. R.W. Luijendijk en S.E.Bruekers, 088 2506357, 
of met de voorzitter van de toelatingscommissie, de heer drs. A.C. van Alphen, lid Raad van Bestuur, 
088 250 6313.. 
 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u tot 8 november 2014 sturen naar 

het Diakonessenhuis t.a.v. mevrouw drs G.M.A. Verschuren, beleidsadviseur Raad van Bestuur, 

Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht. 

 
Zorg met ambitie 
Kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg bieden. Dat is de doelstelling van het 
Diakonessenhuis, een moderne ziekenhuisorganisatie met vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn. 
Zo'n doelstelling is alleen te realiseren in een open en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, 
opleidingen, scholing en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Bij het Diakonessenhuis krijgt u dan ook 
ruimte om te komen met initiatieven. Want elk idee om de zorg te verbeteren is waardevol. Zorg met 
ambitie: daar geven we samen vorm aan. 
 
 
 
 
 
 


