
 

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland zoekt voor de vakgroep Plastische Chirurgie :  

 

0.45 FTE PLASTISCH CHIRURG, LOCATIE SCHIEDAM 

 

Een krachtige ziekenhuisorganisatie met vijf locaties, met 4.200 medewerkers en bijna 

driehonderd specialisten. Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt top zorg dicht bij huis aan 

400.000 inwoners in de omgeving van Rotterdam, in een gastvrije en veilige omgeving. Dit 

wordt bevestigd door de topklinische status (STZ) van Franciscus Gasthuis in Rotterdam en 

het seniorvriendelijke keurmerk van Franciscus Vlietland in Schiedam.  

 

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een uitstekende uitgangspositie: stevig verankerd in de 

samenleving, kwaliteit hoog in het vaandel en gemotiveerde, betrokken collega’s. Vol 

enthousiasme en inzet wordt er samen met de medisch specialisten, managers en 

adviesorganen gewerkt, waarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie belangrijke pijlers 

zijn. 

 

Achtergrondinformatie 

Momenteel bestaan er 2 vakgroepen Plastische Chirurgie (Gasthuis en Vlietland). Het streven 

naar één vakgroep in de toekomst is aanwezig. Aandachtsgebieden zijn uiteraard 

handchirurgie, dermato-oncologie, mammareconstructieve chirurgie en cosmetische chirurgie. 

Verder is de verwachting dat met de uitbreiding van de huidige aantallen bariatrische 

chirurgie, de postbariatrische chirurgie mogelijk uitgebreid zal kunnen worden. Er is op dit 

moment  een opleidingserkenning in het  Gasthuis (i.s.m. ErasmusMC). Opleiding uitbreiden 

naar locatie Vlietland behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.  

Functieomschrijving:  

Een plastisch chirurg die ervaring heeft in directe patiëntenzorg in de breedste zin van de 

plastische chirurgie (algemene plastische chirurgie, handchirurgie, mammareconstructieve 

chirurgie, dermato-oncologie en cosmetische chirurgie). Die kwaliteit hoog in het vaandel 

heeft staan, passend bij een STZ-ziekenhuis. Bereid is te participeren in MDO’s. Die 

collegiaal is en daarnaast ook goed zelfstandig kan werken.  Bereid is tot samenwerking met 

huidige partijen; allereerst de zittende plastisch chirurg op de locatie Vlietland en in de 

toekomst met de plastisch chirurgen locatie Gasthuis. Een aantoonbare interesse en ervaring 

in de cosmetische chirurgie welke in het Franciscus Vlietland nu aangeboden wordt strekt tot 

aanbeveling. 

Ons aanbod: Toetreding tot de huidige kostenmaatschap zal geschieden conform de regels 

van NSF alsmede de goodwill regeling. Tevens zal men lid worden van de Vereniging 

Medische Staf.  

Interesse 

Voor informatie kunt u contact opnemen met  RA de Blecourt, bereikbaar via e-mailadres 

deblecourtra@gmail.com.  

 

U kunt direct online solliciteren via het digitale sollicitatieformulier. 

http://www.tangram-tis.nl/10473/Kandidaten/Inschrijven/10473-0000002855?category=Groepspecifiek%5FROOSSF%5FCategorie%21%21Categorie%21%21OCA%2E01&location=2#top

