
 
Waarnemer voor 1 jaar  

met de mogelijkheid om na dit jaar een vaste aanstelling te krijgen als lid van 
de vakgroep plastische chirurgie in het  

Dijklander Ziekenhuis en het Hand- en Polscentrum Noord-Holland  
 

Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan na fusie in 2017 van het 
Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterlandziekenhuis in Purmerend. 
Hierdoor is een ziekenhuis ontstaan dat voor de gehele oostelijke zijde van Noord-
Holland Noord de medische specialistische zorg levert.  
Het Hand- en Polscentrum levert de handchirurgische zorg voor dit gebied.  
 
 

Het Dijklander ziekenhuis locatie Hoorn (voorheen 
Westfriesgasthuis) is een algemeen ziekenhuis met ruim 
500 bedden. Het ziekenhuis scoort bovengemiddeld in 
de jaarlijkse ziekenhuisklasseringen en is voorloper in de 
ICT.  
Het ziekenhuis is in 2013 bekroond met zilver voor beste 
werkgevers in Nederland, en in 2015 verkozen tot meest 
gastvrije ziekenhuis van Nederland. 
 
 
 
Het Dijklander ziekenhuis locatie Purmerend (voorheen 
Waterlandziekenhuis) is een algemeen ziekenhuis met 
ruim 350 bedden.  
 
Samen vormen deze twee ziekenhuizen sinds 2017 één 
ziekenhuis; het Dijklanderziekenhuis. De medische staf  
wordt gevormd door 245 specialisten en bestaat uit 26 

       specialismen. 
  
Hand- en polscentrum Noord-Holland 
 

De kliniek heeft meerdere vestigingen en is sinds 2008 
KIWA gecertificeerd. Dit Zelfstandig Behandel Centrum 
houdt zich sinds 2007 bezig met hand- en polschirurgie 
en oncologie van de huid.  
Deze ZBC beschikt over een klasse 1 OK. Er zijn 4 
plastisch chirurgen, 2 neurologen en 1 handtherapeut 
werkzaam. In 2012 is de kliniek door de inspectie voor de 
gezondheidszorg met zeer goed gevolg gevisiteerd.  

Locatie Hoorn     Tevens is de kliniek bekroond met het keurmerk: 
infectiepreventie door Tensen/Nolte 
ziekenhuishygiënisten. 

 
 

	

	

	



 
Het Hand en Polscentrum Noord-Holland vestiging 
Zaanstad is sinds nov 2017 geopend en ook in 2019 
Kiwa gecertificeerd. Hier wordt handchirurgische zorg 
geleverd in samenwerking met de daar gevestigde hand- 
en ergotherapeuten.  
 
 
 

Locatie Zaanstad 
 
 
Wij zoeken per direct: 
Een enthousiaste collega die 3 dagen per week in het Hand en Polscentrum wil 
werken en daarnaast ook 1 of 2 dagen in de week in het Dijklander Ziekenhuis de 
reconstructieve chirurgische zorg kan leveren.  
Na dit jaar kan, bij goed functioneren, deze collega als vast lid van de vakgroep 
Plastische chirurgie van het Dijklander Ziekenhuis worden opgenomen.  
 
De plastisch chirurg die wij zoeken heeft interesse in: 
- reconstructieve (micro-) chirurgie  
- hand- en polschirurgie  
- algemene plastische chirurgie 
 
Uw Werkomgeving: 
Er wordt veel waarde gehecht aan de samenwerking binnen multidisciplinaire  
verbanden voor onder anderen de hand- en polschirurgie, de reconstructieve 
borstchirurgie, en de traumatologie. 
 
Uw Profiel: 

- gedreven en ambitieuze plastisch chirurg 
- een kwaliteit gerichte werkhouding 
- teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 
- u wordt geacht zelfstandig te kunnen werken  
- ook degenen die binnenkort hun opleiding tot plastisch chirurg afronden, 

worden uitgenodigd om te solliciteren. 
 
Salaris: 
Honorering zal volgens het AMS plaatsvinden.  
 
Interesse? 
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Dr. Paul Kuypers 
plastisch, chirurg, tel.  06-18519615 (pkuypers@live.nl) 
Op www.dijklanderziekenhuis.nl, en www.handenpolscentrumnoordholland.nl vindt u 
meer informatie. 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 27 mei sturen naar Paul Kuypers.  

e-mail: pkuypers@live.nl. 
 

	


