
    
 
 
 
 
 
Zorg met hoofd, hart en ziel is het motto van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het hoofd staat garant 
voor kennis, kunde en ervaring. Ons hart gaat uit naar de mens achter de patiënt en zijn of haar 
naasten, naar hun individuele wensen, belangen en overtuigingen. In onze ziel liggen onze 
gedrevenheid en onze passie voor patiëntgerichte zorg besloten.  
Hoofd, hart en ziel maken het Albert Schweitzer ziekenhuis tot een belangrijk en gewaardeerd 
centrum voor moderne medisch-specialistische, paramedische, verpleegkundige en geestelijke zorg. 
Wij willen ‘eerste keus’ ziekenhuis zijn en blijven voor de bevolking van de stedelijke regio 
Drechtsteden.  
 
Onze 250 medisch specialisten en circa 4000 medewerkers werken gemotiveerd en met plezier op 
vier locaties en twee buitenpoliklinieken. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is lid van de 
Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) en geaccrediteerd door het NIAZ. 
 
ZORG MET HOOFD, HART EN ZIEL 
 
De maatschap Plastische Chirurgie is wegens beëindiging van de praktijk van een collega op zoek naar 
een 
 

Chef de Clinique Plastische Chirurgie Albert Schweitzer Ziekenhuis  
   
voor 0,8 fte 
Op termijn bestaat de mogelijkheid toe te treden tot de maatschap. 
 
Onze vraag 
U bent een enthousiaste allround collega met (naast brede kennis en goede (micro-) chirurgische 
vaardigheden) specifieke kennis van hand- en polschirurgie en reconstructieve en oncoplastische 
mammachirurgie. De vakgroep participeert in de zorg rond borstkanker die, als een van de speerpunten 
van het ziekenhuis, is gecentreerd in de Breast Clinic. Uw speciale belangstelling en ervaring met 
mammareconstructies alsmede het FESSH examen strekt tot aanbeveling. U beschikt als teamspeler over 
goede communicatieve eigenschappen. 
  
Bewezen belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling. Gezien de STZ-status van 
ons ziekenhuis wordt affiniteit met het opleiden en het geven van onderwijs aan arts-assistenten, co-
assistenten, paramedici, verpleegkundigen en doktersassistenten meer dan op prijs gesteld. U bent bereid 
deel te nemen aan de dienstengroep met het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Franciscus Ziekenhuis in 
Roosendaal, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. 
 
Ons aanbod 
U komt te werken in een goedlopende prettige en veelzijdige praktijk in een groot adherentiegebied.  
Honorering volgens AMS afhankelijk van ervaring.  
Informatie   
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. G.S. Kooi, gynaecoloog / voorzitter van de 
Vereniging Medische Staf, telefoonnummer 078-6542455 of bij de heer C.B. IJsselstein, plastisch chirurg, 
telefoonnummer 078-6542649. 
 
Wijze van solliciteren 
Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw  dr. G.S. Kooi,  voorzitter van de Vereniging Medische Staf, p/a 
Albert Schweitzer ziekenhuis, t.a.v. P&O Service Centrum, Bureau Werving & Selectie, Postbus 444, 3300 AK 
DORDRECHT of via e-mail: sollicitaties@asz.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Aan niet door de manager P&O van het ASz geautoriseerde opdrachten kunnen geen rechten worden 
ontleend. 


