
 

De Bossche Specialisten Coöperatie u.a. (hierna BSC) is voor de 
vakgroep plastische-, reconstructieve- en handchirurgie in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op zoek naar een  

Chef de Clinique (0,6-0,8 fte) 

In verband met toetreding van 1 van onze stafleden tot het 
bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie zijn we op 
zoek naar versterking van onze groep.  
We zoeken een plastisch chirurg die vol passie ons vak 
beoefent,  
een betrokken, ambitieuze allround collega met affiniteit 
voor hand- en polschirurgie, dermato-oncologische 
chirurgie en reconstructieve microchirurgie (o.a. DIEAPs). 

Je bent in het bezit van uitstekende sociale vaardigheden, 
je bent een teamplayer zowel binnen onze groep als binnen 
de multidisciplinaire setting van ons ziekenhuis. Je bent 
begaan met onze patiënten en hebt oog voor detail.  

 



Wij zijn 6 enthousiaste plastisch chirurgen in een 
opleidingskliniek, waarin we vrijwel de volle breedte van het vak 
op hoog (STZ-) niveau uitoefenen. Wij bieden regionale zorg op 
het gebied van polschirurgie en mamma reconstructieve chirurgie.  
Per week draaien we minimaal 20 dagdelen op het in 2012 volledig 
hernieuwde operatiecomplex van het JBZ. We hebben een nauwe 
samenwerking met de chirurgen betreffende de oncoplastische 
chirurgie. Iedere ochtend participeren we in de trauma bespreking 
met de traumatologen en orthopeden. Tevens zijn we een 
belangrijke spil in het Wond Expertise Centrum en hebben we een 
samenwerking met de dermatologen met betrekking tot de 
dermato-oncologische reconstructies na Mohs chirurgie. 
Naast AIOS uit afwisselend het Radboud UMC, Erasmus MC en UMC 
Utrecht, is er een ANIOS werkzaam op de afdeling. 
Er is ruimte voor wetenschappelijke ontplooiing alsmede 
innovatieve chirurgie op hoog niveau. 

De BSC is het samenwerkingsverband van alle medisch specialisten die 
werken in het JBZ. De BSC staat voor samenwerken, met oog voor elkaar 
en elkaars talenten, bevlogen en energiek. Binnen onze coöperatie 
zetten wij ons gezamenlijk in voor voortreffelijke zorg met aandacht  
voor duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden voor ondernemerschap 
en ruimte voor innovatie. 

Wij bieden een uitdagende baan waar ruimte is voor ontplooiing 
en het opdoen van ervaring op ieder aspect van ons vakgebied. 
Jouw nieuwe ambitieuze maten laten collegialiteit en kwaliteit op 
harmonieuze wijze samenvloeien. 

 



Nadere informatie 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  
Brigitte van de Heijden, medisch manager  b.vd.heijden@jbz.nl 
Emmi Friedeman     e.friedeman@jbz.nl  
Ralph Franken, opleider    r.franken@jbz.nl  
secretariaat: (073) 553 6112. 

Reageren? 
Uw motivatiebrief en Curriculum Vitae kunt u versturen via het online 
sollicitatieformulier www.jbz.nl/vacatures 

Namens de vakgroep, 

Ralph Franken 
Roland Hermens 
Brigitte van der Heijden 
Ewald Dumont 
Pascal Brouha 
Emmi Friedeman 

Na een selectieprocedure die wordt uitgevoerd door de vakgroep en de 
vacaturecommissie van de BSC volgt een aanstelling in dienst van de BSC 
voor de duur van één jaar. Aanstelling geschiedt conform AMS-regeling en 
voorwaarden. 
Verlenging voor een extra jaar ligt binnen de mogelijkheden evenals 
toetreding tot de maatschap.
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