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Plastisch Chirurg, 1 fte, 
Nieuwegein | Utrecht | Woerden 

 
De maatschap Plastische Chirurgie - onderdeel van het Coöperatief MSB van het St. Antonius 
Ziekenhuis - heeft per 1 januari 2020 ruimte voor een plastisch chirurg die zich gaat richten op de 
oncologische reconstructie bij borstkanker en affiniteit heeft met het opleiden van de fellow en AIOS.  
 
 
Aangenaam! 

Werken in het St. Antonius Ziekenhuis betekent werken in een van de grootste topklinische 

opleidingsziekenhuizen van Nederland waar, naast de beste patiëntenzorg, innovatie en onderzoek 

centraal staan.  Wij bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze klinische speerpunten 

zijn hart & vaat, longen en kanker. Onze ruim 6.000 betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in 

om onze missie ’samen zorgen voor kwaliteit van leven’ waar te maken. Het St. Antonius ziekenhuis is 

onderdeel van de Santeon-groep. 

Maatschap 
De maatschap Plastische Chirurgie in het St. Antonius Ziekenhuis bestaat uit 5 plastisch chirurgen. 
Daarnaast is er een fulltime fellow voor de reconstructieve mammachirurgie. De maatschap heeft 
opleidingsbevoegdheid voor de B-opleiding in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. De plastisch chirurgen hebben een duidelijke profilering in de aandachtsgebieden (mamma) 
reconstructieve (micro)chirurgie, hand- en polschirurgie, post-bariatrische chirurgie en huidoncologie. 
De maatschap is werkzaam in Utrecht, Nieuwegein en Woerden.  
 
Uw profiel 
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die ruime ervaring heeft met oncologische mamma 
reconstructies in al zijn facetten inclusief microchirurgische reconstructies in hoog volume. Specifieke 
affiniteit met autologe reconstructies is zeer welkom. U bent gemotiveerd om u in te zetten voor de 
verdere uitbouw van dit speerpunt van onze maatschap. Tevens krijgt u een rol in het opleiden van de 
fellow en AIOS en de begeleiding van het ondersteunend personeel. Daarnaast participeert u in de 
multidisciplinaire overleggen, commissies en besturen waarin de maatschap zitten heeft 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Toetreding tot de maatschap vindt plaats volgens de richtlijnen van de Federatie Medisch 
Specialisten. 
 
Informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnamen met één van de leden van de maatschap, dr. E.D.H. 
Zonnevylle (06-34240640), dr. A.B. Mink van der Molen (06-55733544), drs. mw. A. Braakenburg (06-
17394146), drs. W.B. van den Berg (06-26488103), dr. mw. M. Vossen (06-34022976) of de voorzitter 
van het Medisch Specialistisch Bedrijf dr. M.F.M. van Oosterhout (088-3207955). 
 
Sollicitatie 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae kunt u binnen drie weken na het 
verschijnen van deze advertentie mailen aan: Cooperatie-msb@antoniusziekenhuis.nl t.a.v. de heer 
Dr. M.F.M. van Oosterhout (voorzitter MSB). 
 
 
 
 


