
 
 

Het Amphia Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en één van de grootste niet 
academische ziekenhuizen van Nederland. Ruim 260 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 
300 vrijwilligers maken zich dagelijks hard voor hoogwaardige en patiëntvriendelijke zorg op vier 
locaties in Breda, Etten-Leur en Oosterhout. Kwaliteit en veiligheid staan daarbij hoog in het 
vaandel, evenals een plezierige en inspirerende werkomgeving met veel eigen 
verantwoordelijkheid. De manier van werken zorgt voor gedreven en betrokken medewerkers die 
sterk verbonden zijn met het werk dat zij doen voor onze patiënten. Het Amphia Ziekenhuis 
investeert in opleiding en training en biedt volop kansen voor doorgroei en ontwikkeling. 

 
 

PLASTISCH CHIRURG (0,67 FTE) 
 
De vakgroep Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie van het Medisch Specialistisch Bedrijf 
Amphia Ziekenhuis Breda zoekt in verband met ziekte van een van de maten per direct een 
waarnemend plastisch chirurg.  
 
Het betreft waarneming voor een periode van 6 tot 12 weken. Het is onze wens dat de 
waarneming, bij gebleken geschiktheid, aansluitend overgaat in een chef de clinique functie voor 
de periode van een jaar. 
 
Wij vragen: 
- Een betrokken ambitieuze collega met affiniteit voor (microchirurgische) mamma reconstructies 
- Die tevens affiniteit heeft voor en ervaring in de hand- en pols chirurgie 
- Die multidisciplinair georiënteerd is en sterke contactuele vaardigheden heeft 
- Die een teamspeler is die deel wil gaan uitmaken van ons hechte bedrijf en net als wij hart heeft 
voor onze patiënten en personeel 

Ons aanbod: 
- Een prachtige plek in een van de grootste STZ ziekenhuizen van ons land in een heerlijke 
  Brabantse stad waar het bourgondische leven een belangrijke rol speelt. Op korte termijn zal  
  een omvangrijke vernieuwbouw aanvangen die ons ziekenhuis een geheel nieuwe en eigentijdse
  ook zal geven 
- De mogelijkheid om deel uit te maken van een jong en ambitieus team dat in al zijn  
  werkzaamheden wil excelleren 
- Een aangename werksfeer waar collegialiteit en kwaliteit van zorg centraal staan 
 
De vacature betreft een periode van waarneming van de praktijk van een van onze collega’s. Het 
is echter de bedoeling dat de waarnemer bij gebleken geschiktheid aansluitend in de functie van 
chef de clinique kan aanblijven en een uitbreiding van de vakgroep Plastische Chirurgie zal 
vormen. Deze bestaat op dit moment uit vier plastisch chirurgen (3.67 fte): Mw. M.H.M. Lemmen, 
W.F.A. Kolkman, J.P. de Schipper en T. De Wit. 
  
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilfred Kolkman, tel 076-5954215 of een van 
de andere plastisch chirurgen. Wij zien uw sollicitatie met belangstelling tegemoet vóór 6 maart 
aanstaande. 

 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


