
 

 
 
MSB Midden Nederland en Meander Medisch Centrum werken samen onder het motto “Steeds 
beter”. Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van 
de ambities van zowel het MSB als het Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en 
zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel.    
 
Ons primaire doel is het bieden van professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander 
kernwaarden: betrokken, deskundig en ambitie centraal. We verwachten van alle medewerkers dat 
zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve bijdrage leveren.  
 
De sectie Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie van MSB Midden Nederland in Meander 
Medisch Centrum Amersfoort zoekt zo spoedig mogelijk een 

 
Plastisch Chirurg (vacature via MSB Midden Nederland) 
(0,25-0,5 fte) 
 
Wij zoeken 
- Een betrokken allround collega met specifieke affiniteit voor één of meer deelgebieden.  
- Een multidisciplinair georiënteerde collega met sterke contactuele vaardigheden. 
- Bovenal een teamspeler met hart voor patiënten en personeel. 
  
Wij bieden 
- Een prachtige plek in een excellent STZ ziekenhuis centraal in Nederland. 
- Een aangename werksfeer waar collegialiteit en kwaliteit van zorg voorop staan. 
- Een jong team met ambitie om te innoveren en te excelleren. 
 
Het betreft (gedeeltelijke) vervanging van collega Breugem in verband met zijn aanstelling in het 
Amsterdam UMC. Opname in de sectie geschiedt als vrijgevestigd medisch specialist bij MSB Midden 
Nederland na een kennismakingsperiode als Chef de Clinique in loondienst van het MSB. Er is een 
goodwillregeling van kracht. 
 
Ook collegae die alleen geïnteresseerd zijn in een waarneming van 3 maanden en op korte termijn 
kunnen starten, worden uitgenodigd te solliciteren. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Quinten Ruhé (pq.ruhe@meandermc.nl), Eline 
van Amerongen (ea.van.amerongen@meandermc.nl), Vicknesh Sreetharan 
(v.sreetharan@meandermc.nl) of Corstiaan Breugem (cc.breugem@meandermc.nl) via 033-8505050.  

 
Solliciteren op deze functie kan tot 21 januari a.s. via de website van Meander Medisch Centrum, 
www.werkeninmeander.nl of via msb@meandermc.nl  
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