
 

 
 
 
 
Het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Ziekenhuis Rivierenland zoekt  
per 1 oktober 2017 voor de vakgroep Plastische Chirurgie een   

 
Plastisch chirurg (m/v) 
 0.875 fte 
 
Wegens het vertrek van een collega zoeken wij een enthousiaste allround plastisch chirurg. 
 
Daarnaast zoekt de vakgroep in verband met zwangerschapsverlof een waarnemer voor een periode van 16 
weken vanaf 1 juli 2017. 
 
Ziekenhuis Rivierenland is een middelgroot regionaal ziekenhuis  te midden van de grote rivieren in de 
Betuwe. Het heeft  een vriendelijke, vertrouwelijke sfeer, die helemaal past in deze prachtige omgeving. 
Vrijwel alle specialistische zorg is er goed vertegenwoordigd. Zorg dichtbij, veilig en betrokken bij de patiënten. 
Zie ook www.zrt.nl 

 
De vakgroep 
De Plastische Chirurgie is een goed functionerende vakgroep die de laatste jaren haar praktijk heeft zien 
groeien. Momenteel bestaat de vakgroep uit 2 plastisch chirurgen en een groep enthousiaste medewerkers. De 
plastische chirurgie wordt in volle breedte uitgeoefend, zowel in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel als in de 
buitenpolikliniek Barbara in Culemborg. 
De vakgroep Plastische Chirurgie is onderdeel van het CMSB Rivierenland, een coöperatie die de vrijgevestigd 
medisch specialisten in het ziekenhuis Rivierenland Tiel samenbrengt in één bedrijf. Er is sprake van overdracht 
van een goodwill dragende praktijk.  
Het CMSB telt 65 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Ondernemende 
professionals krijgen alle ruimte om te komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar 
te maken, zowel binnen de ziekenhuismuren als daarbuiten.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het CMSB: de heer drs. F.A. Hillebrand 
(06-21851869) of met mevrouw dr. J.F.M. Macaré  van Maurik, plastisch chirurg ( 06-28783967). 

 
Solliciteren 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u tot uiterlijk 3 weken na verschijnen van 
de vacature, sturen naar de heer drs. F.A. Hillebrand (e-mail: personeelsadministratie@zrt.nl). 

     
 
 

    Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.      

http://www.zrt.nl/

