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Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is opgericht op 1 
januari 2015 en is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, 
interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische 
chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie. Het MSB VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels 
uit in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL is een groot en modern ziekenhuis, gelegen 
in het hart van Friesland en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). 

 

Het MSB Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden is per direct op zoek naar een enthousiaste en ervaren 
 

Plastisch chirurg  m/v voor 0.8-1.0 fte, waarvan 0.4 fte in het MCL 

 
Profiel 
Bent u de collega die: 

 speciale interesse heeft in microchirurgische reconstructies en handchirurgie; 

 ervaring heeft binnen de esthetische chirurgie; 

 een sterk bedrijf analytisch denkvermogen heeft voor het mede ontwikkelen van onze ZBC; 
• bereid is tot klinisch en poliklinisch werken in multidisciplinair verband; 
• actief wil deelnemen aan de opleiding plastische chirurgie en de opleiding van coassistenten, 

 
dan nodigen wij u uit om te solliciteren! 
 
Wij bieden een dynamische functie in een centraal in de provincie Friesland gelegen 
opleidingsziekenhuis met een uitdagende en plezierige werkomgeving.  
 
De maatschap plastische chirurgie maakt sinds 1-1-2015 deel uit van het Medisch Specialistisch 
Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL).  Opname in de maatschap zal geschieden 
volgens de methodiek van de Federatie van Medisch Specialisten.  
 

Informatie 
Zie www.mcl.nl voor algemene informatie over het ziekenhuis. 

U kunt meer informatie over deze functie inwinnen bij mw. drs. I.S. Krabbe,  plastisch chirurg en 
voorzitter van de maatschap en mw. drs. D. van Dam, plastisch chirurg en medisch manager van de 
maatschap (058-286 6145 / 3814) . 
 
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u tot 1 april 2016 richten aan:  
MSB VCL  
t.a.v.   mw .dr. A.M. Schilder, reumatoloog, voorzitter selectiecommissie  
Postbus 8507 
8903 KM Leeuwarden  
of via e-mail: msbvcl-bureau@znb.nl 
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