
In verband met uitbreiding zoeken wij per direct  
een nieuwe collega 

 
Plastisch Chirurg (0,5 FTE) 

 
Het Deventer ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar jaarlijks 20.000 patiënten 
worden opgenomen en 300.000 patiënten de poliklinieken bezoeken. Het ziekenhuis heeft ruim 2150 
medewerkers, 155 specialisten en 80 vrijwilligers, die in een sfeer van collegialiteit en vertrouwen aan 
kwaliteit en service werken. Het Deventer Ziekenhuis beschikt over een groot aantal specialisten-
opleidingen en heeft de STZ-status (Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen). 
 
Uw nieuwe werkplek 
De vakgroep bestaat uit 3 plastisch chirurgen die onderdeel uitmaken van de maatschap plastische 
chirurgie Stedendriehoek (7 plastisch chirurgen). Wij doen ons werk samen met 5 secretaresses en 4 
verpleegkundigen. In het ziekenhuis is de visie op onze zorg volop in beweging. Binnen de vakgroep 
maken wij momenteel onze zorg sneller, beter en patiëntvriendelijker. Belangrijke pijlers van onze 
praktijk zijn de handchirurgie, huidoncologie en reconstructieve mammachirurgie. De vakgroep heeft 
een actieve rol in het opleiden van coassistenten. 

In uw werkplek zult u zich voornamelijk bezighouden met het uitbreiden van onze 
mammaoncologische zorg en de interdisciplinaire samenwerking. U behandelt daarnaast 
handpathologie. Binnen de afdeling bent u actief betrokken bij het dagelijks functioneren van de 
afdeling.  

De plek wordt op dit ogenblik ingevuld door een chef de clinique. 
 

Wat vragen wij van u? 
 

• dat u geregistreerd plastisch chirurg bent; 
• dat u de plastische chirurgie in de volle breedte uitoefent; 
• dat u bijzondere belangstelling heeft voor mammareconstructies en het werken in het 

multidisciplinaire behandelteam van de mammaoncologen; 
• dat u in het bezit bent van het EBHS handdiploma; 
• dat u procesmatig kunt denken, niet bang bent om buiten gebaande paden te treden en helpt 

vorm te geven aan vernieuwing. 
• dat u affiniteit heeft met onderwijs aan coassistenten; 

 
 
Ons aanbod 
Wij bieden u een veelzijdige baan in een plezierige werkomgeving in vrije vestiging. U maakt deel uit 
van zowel de vakgroep Plastische Chirurgie als de Vereniging Medische Staf (Deventer Ziekenhuis) 
en de regiomaatschap Plastische Chirurgie Stedendriehoek. De regiomaatschap bestaat uit een divers 
en op hoog niveau gespecialiseerde groep met onder andere drie Europees gediplomeerde 
handchirurgen, de enige Nederlandse Europees gecertificeerde plastisch chirurg – duikerarts en een 
in Leuven, Rotterdam (Daniel den Hoed) en Amsterdam (AvL) geschoolde mammaoncologisch 
microchirurg. Een goede onderlinge band en betrokkenheid met elkaar is een belangrijk ingrediënt van 
onze ploeg.  
 
 
De huidige chef de clinique zal naar de vacature solliciteren. 
 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de plastisch chirurgen mw. B.S.A Schwencke - König, 
mw. C.A.M. Oostrom en  dhr. E.R. Wijburg. Het telefoonnummer van het secretariaat: 0570-535125. 
 
Reageren? 
Uw schriftelijke reactie kunt u binnen 14 dagen richten aan dhr. E.R. Wijburg, plastisch chirurg, 
Postbus 5001, 7400 GC Deventer. 


