
De maatschap Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie Zwolle zoekt een 

Plastisch Chirurg M/V 

1,8 FTE 

Wegens het vertrek van een collega zoeken wij per 1 november 2017 een enthousiaste allround 
plastisch chirurg, het liefst met aantoonbare interesse in de hand- en polschirurgie. Daarnaast hebben 
wij plaats voor uitbreiding van onze huidige praktijk. 

U bent een gedreven plastisch chirurg die affiniteit heeft met het opleiden van plastisch chirurgen en 
coassistenten. Het liefst hebt u interesse in de hand en pols chirurgie maar indien u op een ander vlak 
buitengewone inbreng in onze maatschap zou kunnen brengen, wordt u ook van harte uitgenodigd om 
te solliciteren. In het bezit zijn van het Europese diploma voor de handchirurgie (FESSH) strekt tot 
aanbeveling. Daarnaast bent u in staat om het vak in de volle breedte uit te voeren. Goede sociale 
vaardigheden en collegialiteit zijn voor u vanzelfsprekend! 

Werkomgeving 

Onze praktijk is verdeeld over meerdere ziekenhuizen. Het grootste deel van de werkzaamheden 
worden verricht op locatie Isala Zwolle en een kleiner deel in Isala Diakonessenziekenhuis te Meppel 
en het St Jansdal ziekenhuis te Harderwijk. Het vak wordt in de volle breedte uitgevoerd; van hand- en 
polschirurgie, reconstructieve chirurgie, schisischirurgie en esthetische chirurgie. In totaal zijn er zeven 
plastisch chirurgen werkzaam, waarbij allen het vak min of meer in de volle breedte beoefenen.  U 
dient bereid te zijn om in principe op al onze  locaties werkzaam te zijn. 

Arbeidsvoorwaarden 

De maatschap neemt deel aan het MSB Isala en het MSB St Jansdal. Daarnaast is sprake van een 
deel inkomsten uit de Privé Kliniek Zwolle. Een aanstelling is voor onbepaalde tijd met een 
wederzijdse proefperiode van 12 maanden.  

Aanstelling geschiedt uiteindelijk als maat voor onbepaalde tijd voor 1 FTE in de MSB van de Isala 
Conform de regels van het Medisch Specialistisch bedrijf betreffende de wederzijdse proefperiode van 
12 maanden en in/ en uitverdienregeling. 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met een van de zittende maten; dr. P. Houpt, M.A. 
Tellier, dr. M.LE. Overgoor, M.P. van Wijk, dr. A.L. van Rijssen of T.R. de Jong. Het secretariaat is 
bereikbaar op 038-4245636 

Uw sollicitatie 

Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet voor 31 mei 2017. U kunt uw sollicitatie richten aan  

dr. P Houpt 

Dokter van Heesweg 2 

8025 AB Zwolle 

of p.houpt@isala.nl 

De procedure wordt gevolgd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze neemt dan ook enkele 
maanden in beslag en omvat onder meer een assessment.  
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