
 

De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf IJsselland U.A. (MSB IJsselland) 

zoekt in verband met pensionering van een van de leden van de vakgroep 

Plastische Chirurgie verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis per 01-08-2016 een  

 

Algemeen Plastisch Chirurg (0,5 fte) 

 

De Vakgroep 

De vakgroep bestaat uit 2 algemeen plastisch chirurgen (samen 1 fte), die beiden 

werkzaam zijn op de hoofdlocatie IJsselland ziekenhuis te Capelle a/d IJssel  en 

op de buitenpoli (met POK faciliteiten) in Krimpen a/d IJssel. Daarnaast bestaat 

de mogelijkheid te participeren in Park Medisch Centrum (ZBC voor plastische 

chirurgie). Er is een dienstregeling met de maatschap plastische chirurgie van het 

Maasstad ziekenhuis Rotterdam.  

 

Wat vragen wij? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met goede contactuele 

eigenschappen die past in onze vakgroep. U hebt ervaring in de handchirurgie, 

(directe) borstreconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie. Verder wordt 

van u een actieve rol in het management van de vakgroep en deelname aan 

MDO verwacht. 

 

Wilt u meer weten? 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr.  

drs. S.H. Wu, plastisch chirurg (010 2585015 / 06 55762102) of de voorzitter van 

de coöperatie dhr. dr. E.L.E. de Bruijne, internist (via secretariaat MSB, telefoon: 

010 – 258 5364). 

 

Sollicitatie 

Uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kunt u richten tot 15-04-2016 aan het 

IJsselland Ziekenhuis t.a.v. dr. E.L.E. de Bruijne, voorzitter Coöperatie MSB 

IJsselland, N2.045, Postbus 690, 2900 AR Capelle aan den IJssel. Solliciteren per 

email kan naar secrmedstaf@ysl.nl, o.v.v. ‘vacature 1603PCH’ bij voorkeur in 

Word aangeleverd als een attachment.  

Het MSB IJsselland 
Het MSB IJsselland is een coöperatie 
van vrijgevestigde specialisten en 
heeft 77 leden: specialisten van de 
vakgroepen anesthesiologie, 
cardiologie, chirurgie, dermatologie, 
gynaecologie, interne geneeskunde, 
intensive care geneeskunde, KNO, 
longgeneeskunde, MDL, medische 
microbiologie, neurologie, nucleaire 
geneeskunde, plastische chirurgie, 
radiologie en urologie.  
Wij bieden een ondernemend en 
stimulerend werkklimaat, waar 
opleiding en persoonlijke 
ontwikkeling vanzelfsprekend zijn.  
U beschikt over goede sociale en 
communicatieve vaardigheden en 
bent in staat op een collegiale wijze 
zowel intra- als extramuraal samen 
te werken. Wij verwachten van u 
een respectvolle en 
patiëntvriendelijke bejegening. 
Verder verwachten wij dat u een 
actieve bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van het MSB en aan de 
organisatorische taken binnen het 
ziekenhuis.  
Overname van de praktijk zal 
plaatsvinden volgens de richtlijnen 
van de Coöperatie Medisch 
Specialistisch Bedrijf IJsselland U.A.. 
Een assessment kan deel uitmaken 
van de procedure.  
Acquisitie n.a.v. deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld. 

 


