
 

 

PLASTISCH CHIRURG ( 1,0 fte) 
 
Amphia is met 265 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers een van de 
grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Binnen enkele jaren zal op de hoofdlocatie in Breda 
een modern nieuw ziekenhuis gereed zijn, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor 
het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.  
Het Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de 
medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. 
Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, opleiding 
en wetenschappelijk onderzoek. 
 

De praktijk: 
De vakgroep Plastische Chirurgie bestaat momenteel uit 4 plastisch chirurgen (3,6 fte). 
Wegens het vertrek van één van hen is er per 1 oktober 2017 plaats voor een opvolger (1,0 fte). 
De plastische chirurgie wordt in de volle breedte van het vak uitgeoefend met uitzondering van de 
craniofaciale chirurgie en hoofd-halsoncologie. Er bestaat een enthousiast regionaal 
samenwerkingsverband van 10 plastisch chirurgen waarmee de diensten en expertise worden gedeeld.  
De plastisch chirurgen maken deel uit van de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia. 
Het Amphia Ziekenhuis heeft 3 locaties. De plastisch chirurgische werkzaamheden vinden hoofdzakelijk 
op de locatie Langendijk in Breda plaats. Nieuwbouw op de locatie Molengracht is in volle gang. Binnen 
enkele jaren vinden alle werkzaamheden op de nieuwe locatie plaats in een in modern, state of the art  
ziekenhuis. 

 

Uw profiel: 

Wij zoeken een enthousiast en gedreven allround plastisch chirurg met affiniteit voor de reconstructieve 

mammachirurgie, met name microvasculaire DIEP-reconstructies en oncoplastische reconstructies 

en/of voor de hand- en polschirurgie. Een teamspeler met goede communicatieve eigenschappen die in 

staat en gemotiveerd is in multidisciplinair verband te werken. Ook collega’s die hun opleiding op korte 

termijn afronden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.  

 

Wij bieden:  

Een uitdagende baan in een van de grootste STZ ziekenhuizen van het land met veel mogelijkheden 

voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. U treedt toe tot de coöperatie Medisch Specialistisch 

Bedrijf - Amphia (MSB-A). Toetreding geschiedt volgens de richtlijnen van de Federatie Medisch 

Specialisten en conform de afspraken van de coöperatie MSB-A.  

 

Breda kan als historische Oranjestad met recht een bourgondische stad worden genoemd, waar altijd 

iets te doen is op cultureel, culinair, sportief of sociaal gebied. Er is een groot aantal zeer goede scholen 

en sportclubs in een bosrijke omgeving met alle mogelijkheden voor een (jong) gezin om op te groeien.  

 
Informatie en sollicitatie 
Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de plastisch chirurgen Wilfred Kolkman 
(0622202613), Margot Lemmen (0653945525) en Thijs de Wit (0648158669. 
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 24 mei 2017 richten aan het 
secretariaat MSB-A, t.a.v. R.S. Djamin, voorzitter bestuur MSB-A of per e-mail aan msba-
secretariaat@amphia.nl 
 
 
 
Bijzonderheden  
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Voor invulling van deze vacature is een screening noodzakelijk. De screening wordt (vertrouwelijk) 
uitgevoerd door CV OK en bestaat uit de volgende stappen: het uploaden van het ID-bewijs, diploma’s 
en zo nodig BIG of KNMG registraties. Als u solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat u aan 
deze screening meewerkt. Zonder afgeronde screening is het helaas niet mogelijk om deze functie te 
vervullen. 
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