
De afdeling plastische chirurgie van het Radboudumc heeft een vacature voor een 

Plastisch Chirurg  (0.6 - 1.0 fte)

met aandachtsgebied reconstructieve chirurgie.


De afdeling kenmerkt zich door een ambitieus team, dat het vak in de volle breedte uitoefent. In totaal zijn 
8 stafleden werkzaam, verdeeld over de verschillende speerpunten. Per jaar voeren wij rond 300 
microchirurgische reconstructies uit. Academische kerntaken, zoals onderzoek, onderwijs en 
patiëntenzorg, worden gezamenlijk uitgevoerd. De stafleden werken niet alleen op het Radboudumc, 
maar ook bij netwerkpartners.  

U bent een ambitieuze plastisch chirurg die graag werkzaam zou willen zijn binnen een innovatieve en 
servicegerichte setting. Een afgerond fellowship en een  afgerond promotietraject hebben de voorkeur, 
maar zijn niet noodzakelijk.  

Functie-inhoud

De plastisch chirurg houdt zich bezig met de klinische en poliklinische patiëntenzorg en de daaraan 
gebonden onderwijs- en onderzoekstaken. De focus ligt op de reconstructieve micro- en 
mammachirurgie, inclusief lymfoedeemchirurgie, maar kan ook gecombineerd worden met bv 
kinderplastische of handchirurgie. Binnen deze speerpunten bent u ook onderdeel van bijbehorende 
multidisciplinaire spreekuren en u maakt deel uit van het gevasculariseerd composite allograft programma 
van de afdeling. Ontwikkeling van een eigen academisch aandachtsprofiel wordt gestimuleerd.  

Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de afdeling waarbij het 3D lab van het Radboudumc, en de 
TU Twente sterke samenwerkingspartners zijn. Uiteraard wordt de mogelijkheid tot opzetten van 
onderzoek en eventueel promotietraject gegeven en gestimuleerd.  
Wij bieden een prettige en innovatieve werkomgeving binnen het Radboudumc waarin u deel gaat 
uitmaken van een multidisciplinair team.  

Werken bij het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare 
gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie verwezenlijken 
we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame 
netwerken. Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot verbetering en vernieuwing te komen. 
De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons uitgangspunt.  
Om onze missie te kunnen realiseren, zoeken wij collega’s die deze uitdaging met ons aan willen gaan. 
Medewerkers die goed zijn in hun vakgebied en het beste uit zichzelf halen door grenzen te verleggen en 
‘net dat stukje meer’ te bieden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je de 
verantwoordelijkheid om samen de verandering waar te maken. Voor de beste zorg voor de patiënt en de 
toekomst van de gezondheidszorg.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De aanstelling is voor 0,6 -1,0 fte. Salariëring volgens CAO-UMC met mogelijkheid tot 
nevenwerkzaamheden op het gebied van de esthetische chirurgie bij netwerkpartners.   

Interesse?  
Heeft u academische ambities en wilt u samen met ons bouwen aan de toekomst in een prachtige 
leefomgeving? Dan kunt u reageren op deze vacature door uw CV en brief per e-mail te sturen naar Prof. 
Dietmar Ulrich.  

Informatie  
Prof. Dr. D.J.O.  Ulrich, afdelingshoofd, 06-15960362, dietmar.ulrich@radboudumc.nl  
Drs. Hanneke Tielemans, plastisch chirurg, 06-14438319, hanneke.tielemans@radboudumc.nl


