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De coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) zoekt per 1 september 

2019 voor de maatschap plastische chirurgie in het Diakonessenhuis een:  

 

Plastisch chirurg (m/v) 

 (3 dagen per week)  

  
De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden op de (poli)klinische afdeling 

plastische chirurgie van het Diakonessenhuis, locaties Utrecht, Zeist en Doorn.  

 

Wij zoeken een all-round collega, die:  

 aantoonbare ervaring in en affiniteit heeft met hand- en polschirurgie  

 aantoonbare ervaring in en affiniteit heeft met reconstructieve chirurgie (m.n. 

huidoncologie en mammachirurgie) 

 een visie heeft en deze kan vertalen en implementeren in concrete activiteiten 

 beschikt over zeer goede contactuele eigenschappen 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met leden van de maatschap, Roland 

Luijendijk (088-2506914), Sven Bruekers (088-2506427), Xander Jacobs (088-2505495) 

en Wynand Melenhorst (088-2509147). 

 

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u per mail tot  

15 juni 2019 sturen naar het bestuur MSBD, t.a.v. de heer M. Verhagen: 

msbdws@diakhuis.nl. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 juni in de avond.  

 
 

Over het MSBD 

Het MSBD is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het 

Diakonessenhuis samenbrengt in één bedrijf. Het MSBD telt ruim 150 leden die 

gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is onze ambitie om uit 

te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio. 

Om dit te bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar 

samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. 

Ondernemende professionals krijgen dan ook alle ruimte om te komen met initiatieven 

om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken. 

Meer informatie: www.MSBD.nl   

 

Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn 

Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op 

drie locaties in de regio Utrecht. Ruim 2500 medewerkers, onder wie 220 medisch 

specialisten, zetten zich dagelijks in om patiënten ‘de beste zorg dichtbij’ te bieden. 

Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige omgeving 

staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse 

onafhankelijke instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een 

erkend opleidingsziekenhuis en verricht diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. 

Jaarlijks bezoeken zo’n 400.000 mensen de poliklinieken, worden circa 25.000 patiënten 

opgenomen en vinden er ruim 32.000 dagbehandelingen plaats.  

Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl  
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