
VACATURE AIOS PLASTISCHE CHIRURGIE MUMC+ 

 

De afdeling Plastische Chirurgie kenmerkt zich door een jong en vooral ambitieus team, dat het 

vak in de volle breedte uitoefent. Onze speerpunten zijn Reconstructieve Microchirurgie, met 

bijzondere aandacht voor de mamma reconstructies, hoofdhals reconstructies,  de hand- en 

polschirurgie en de kinderplastische chirurgie. Wij participeren ziekenhuisbreed in diverse 

multidisciplinaire teams.  

De afdeling heeft de ambitie om op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs tot de 

Nederlandse top te behoren.  
 

Functieomschrijving: 

Als arts-assistent volg je de specialistische opleiding tot plastisch chirurg. Tijdens de opleiding worden de 

volgende thema’s aangeboden:  
Reconstructieve mammachirurgie  

Reconstructieve chirurgie  

Hand-, pols- en perifere zenuwchirurgie  

Kinderplastische chirurgie  

Hoofd – en halschirurgie  

Wond- en littekenbehandeling  

Algemene plastische chirurgie  

Esthetische plastische chirurgie  

 

De opleidingsduur is 6 jaar, waarvan 2 jaar vooropleiding Heelkunde en 1 jaar een perifere stage. 

Van toekomstige AIOS wordt verwacht dat zij gepromoveerd zijn of promoveren tijdens de opleiding.  

Taken en verantwoordelijkheden  
 je verricht klinische, poliklinische en ambulante taken in de patiëntenzorg  

 je voert zelfstandig onderzoek uit op het vakgebied  

 en je geeft onderwijs aan studenten van het MUMC  

 

  

Je hebt een geneeskunde opleiding afgerond, en affiniteit met het vakgebied plastische Chirurgie. 

Je organiseert je werk efficiënt, bent leergierig, zelfreflecterend en oprecht. Je ontwikkelt een 

eigen visie op het specialisme Plastische chirurgie zodat je als een goede professional de 

toekomst tegemoet kan zien en in brede zin een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de 

Plastische chirurgie. Wetenschap is een integraal onderdeel van je werk. Als je je in dit profiel 

herkent, nodigen we je uit te solliciteren.  

Graag bij je CV de namen en contactnummers van 2 referenten vermelden, die gecontacteerd 

zullen worden.  

 

U kunt een brief sturen per post of per mail naar: 

MUMC+, afdeling Plastische Chirurgie. 

T.a.v. prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst 

Postbus 5800  6202AZ  Maastricht 

 

email: Secretariaat.PlastischeChirurgie@mumc.nl 

 

Solliciteren graag vóór 20 november 2015. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 26 

november 2015 (na 17.00uur) 
 

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding conform artikel 2.4.4. van de Cao 

umc voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2022. 

 

Werktijden: 

U wordt aangesteld voor gemiddeld 46 uur per week conform de voor deze functie geldende 

werktijdenregeling.  

Van u wordt verwacht dat u onregelmatigheidsdiensten verricht tijdens avond-, en 

weekenduren en feestdagen. 
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