
 
Plastisch Chirurg 
 
In verband met het vertrek van één van onze collega’s en herschikking van uren, ontstaan binnen de maatschap 

plastische chirurgie van het HagaZiekenhuis per 1 januari 2020 twee vacatures (0.75 fte). 

 

Uw werkkring 

 

De vakgroep plastische chirurgie van het HagaZiekenhuis bestaat momenteel uit 4 plastisch chirurgen. Het 

specialisme werkt gedifferentieerd als algemeen/reconstructief en als hand/pols/elleboog chirurgie. Daarnaast 

verrichten we ook plastisch chirurgie bij kinderen. 

 

Het HagaZiekenhuis is hét ziekenhuis voor inwoners uit de regio Haaglanden. Met het Reinier de Graaf (Delft en 

Voorburg) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn we bestuurlijk gefuseerd tot de Reinier Haga Groep 

(RHG). Samen zijn we actief in een verzorgingsgebied van ruim 800.000 mensen. Bovendien hebben we in totaal 

zo’n 7.500 medewerkers in dienst, plus 550 specialisten en 200 arts-assistenten. Door intensief samen te werken – 

met elkaar en onze partners – werken we aan de beste zorg en investeren we voortdurend in onze service. 

 

Onze vraag 

 

Wij zoeken twee enthousiaste, gedreven collega’s.  

 Een met bewezen ervaring in de algemene aspecten van de plastische chirurgie en in het bijzonder de 

reconstructieve (micro) chirurgie. Hij/zij wil zich toeleggen op onderbeenreconstructies, dermato-oncologie, 

mammareconstructie en post-bariatrische reconstructies.  

 Een collega met bewezen ervaring binnen de hand- en polschirurgie, in het bezit van het FESSH/EBHS-

examen en een afgerond fellowship op het gebied van hand en pols chirurgie.  

 

Van de nieuwe collega verwachten wij dat deze goed kan samenwerken, binnen en buiten de vakgroep. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

Aanstelling volgens de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) regeling bij het HagaZiekenhuis. 

 

Uw vragen 

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. drs. J. Debeij (hand) en drs. J. Tielemans 

(Alg/recon), plastisch chirurgen, via (070) 210 6013.  

 

Uw sollicitatie  

 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae sturen vóór 1 februari 2020, onder vermelding van 

‘Plastisch chirurg’ aan HagaZiekenhuis, Raad van Bestuur, t.a.v. C. van de Wiel; Postbus 40551, 2504 LN Den 

Haag of per e-mail naar: medisch.specialist@hagaziekenhuis.nl. 

 

 


