
De Plastisch Chirurgen Coöperatie Oost-Nederland (PCOost) zoekt: 

 
Vanaf 1 januari 2016 een Chef de Clinique (bij voorkeur 1.0 FTE, m/v) 

met de mogelijkheid voor toetreding tot de Coöperatie 
  

Wij vragen 
voor onze locatie Medisch Spectrum Twente in Enschede/Oldenzaal in combinatie met het 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk een enthousiaste, breed opgeleide collega met tevens 
ervaring en interesse op het gebied van de hand- en polschirurgie, borstreconstructies en/ of de 

esthetische chirurgie. Goede communicatieve en sociale vaardigheden en het willen en kunnen werken 
in multidisciplinair verband is uiteraard vereist. Tevens zoeken wij een collega die ook de flexibiliteit 
heeft – indien nodig – op onze andere locaties te willen werken. 
  

Ons spectrum 
Behalve de craniofaciale chirurgie en genderchirurgie wordt het vak in de gehele breedte supra-
regionaal uitgeoefend.  Drie ANIOS en één Nurse Practitioner zijn bij ons in dienst. Er bestaat een 
mogelijkheid voor toetreding tot de Coöperatie bij gebleken geschiktheid en als de praktijk dit toelaat, 
hetgeen in de lijn der verwachtingen ligt. 
 
Onze dynamische groep van 10 plastisch chirurgen werkt op de volgende locaties:  

 Medisch Spectrum Twente                              Enschede/Oldenzaal 

 Ziekenhuis Groep Twente                               Almelo en Hengelo 

 Streekziekenhuis Koningin Beatrix                  Winterswijk 

 Velthuiskliniek en Xpert Clinic                          Enschede 
  

Wij bieden 
een prettige, collegiale werksfeer binnen een enthousiaste groep met ervaren plastisch chirurgen. Wij 
hebben de filosofie dat ons vak in de volle breedte uitgevoerd moet kunnen worden inclusief de meer 
complexe ingrepen. Daarnaast is een belangrijk principe binnen onze club dat er ruimte moet zijn voor 
plezier in werk, vernieuwing, flexibiliteit, ondernemerschap en het creëren van „dedicated teams“. 
  
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan: 
Drs Stijn Hamburg, plastisch chirurg 
Medisch Spectrum Twente, locatie Oldenzaal 
Prins Bernhardstraat 17 
7573 AM Oldenzaal 
S.Hamburg@mst.nl 
  
Bij de sollicitatieprocedure is een benoemingsadviescommissie (BAC) van Raad van Bestuur en de 
medische staf betrokken. Ook kandidaten die binnen afzienbare tijd de opleiding afronden worden 
uitgenodigd te solliciteren. 
  
De leden van de Coöperatie PCOost zijn: 
Drs Xander Bakker 
Drs Gijs van Couwelaar 
Drs Stijn Hamburg 
Drs Narda Brouwer-Hendriks 
Drs Oscar van Kooten 
Dr Hinne Rakhorst 
Dr Ute Schmidbauer 
Dr Christoph Schmitt 
Drs Yvonne Smulders 
Dr Oliver Zöphel 
  
Kijk ook op onze website: 
www.plastischchirurgen.com 
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