
Onze maatschap 
Plastische Chirurgie 

is op zoek naar 

Werken in de provincie Zeeland 

heeft zo zijn voordelen. Geen 

eindeloze files is daar één van.

Wonen in Zeeland betekent véél 

woning voor je geld. De prijzen 

behoren tot de laagste van ons 

land. 

Recreëren: voor de liefhebber 

van watersport is Zeeland een 

waar paradijs.

Antwerpen ligt op zo’n half uur 

rijden. Dus ook het mondaine 

leven ligt onder handbereik.

Samenvattend: naast het deel 

uitmaken van de maatschap die 

veel kansen biedt, zijn er legio 

argumenten om voor vestiging in 

Zeeland te kiezen.

medische zorg en welzijn op hoog niveau

Over de vakgroep/regiomaatschap
De maatschap Plastische Chirurgie bestaat uit 5 plastisch chirurgen die gezamenlijk 4,1 fte vormen en 1fte Physician 
Assistant. De maatschap wordt ondersteund door een maatschapmanager. De specialisten van de maatschap zijn lid van 
de Vereniging Medische Staf en participeren in het Medisch Specialistische Bedrijf van de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en 
ZorgSaam. Ook is de maatschap verbonden aan diverse klinieken voor verzekerde en onverzekerde zorg in Zeeland zoals 
het Zeeuwse Hand-en Pols Centrum (ZHPC) en MedCentric.
De maatschap wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijkse leven van onze patiënten en aan 
de ontwikkeling van de Plastische-, Reconstructieve-, Esthetische- en Handchirurgie in Zeeland door het leveren van 
hoogkwalitatieve plastische zorg op diverse locaties van de Zeeuwse ziekenhuizen en in multidisciplinaire samenwerking 
met andere vakgroepen zoals de chirurgie, de orthopedie, de spoedeisende hulp en de dermatologie.
Zwaartepunten in onze activiteiten zijn hand- en pols chirurgie, de traumatologie en de mammachirurgie. Het Adrz 
beschikt over een Spoedeisende Hulp met level 2 traumazorg. Er is een handenteam met een multidisciplinair spreekuur 
en goede nazorg faciliteiten die in samenwerking met de Zeeuwse Hand en Pols revalidatie centra in Goes en Terneuzen 
worden geborgd. Het Adrz en ZorgSaam hebben een borstkankercentrum waarin samengewerkt wordt met het Erasmus 
MC. Twee maal per week vindt een multidisciplinair mamma overleg plaats waarin patiënten gezamenlijk beoordeeld 
worden en het verdere beleid wordt vastgesteld.

In verband met uitbreiding en pensionering zoeken wij op korte termijn twee nieuwe collega’s. 

Over onze nieuwe collega
U bent een algemeen georiënteerd plastisch chirurg met specialisatie in de hand-, pols en microchirurgie en neemt deel 
aan het handenteam of u bent een algemeen georiënteerd plastisch chirurg met specialisatie in de mammachirurgie en 
neemt deel aan het multidisciplinair overleg. 
Als nieuwe collega ambieert u om nieuwe ontwikkelingen te initiëren en het vakgebied uit te dragen. U bent communicatief 
sterk en uw collegiale samenwerking is vanzelfsprekend. U bent bereid een actieve bijdrage te leveren aan organisatorische 
taken. U bent flexibel inzetbaar in de diverse klinieken in Zeeland en bereid diensten te draaien. U bent woonachtig in 
de regio of bereid in Zeeland te komen wonen. Informatie over de klinieken vindt u op www.adrz.nl, www.zorgsaam.org, 
www.hpc.nl en www.medcentric.nl

Wat bieden wij?
Het betreffen twee functies van 0,8 - 1fte per 1 september 2021. Het Cooperatief MSB ADRZ kent een uniforme toetredings-
regeling met een proeftijd in dienstverband van 6 mnd. Aansprakelijkheid binnen de ziekenhuizen is collectief verzekerd, 
overige verzekeringen en pensioenvoorziening dient u zelf te verzorgen.

Informatie?
Voor nadere informatie over functie-inhoud en sollicitatieprocedure kunt u na 18.00 uur contact opnemen met 
dhr. H.P. van Not, plastisch chirurg tel.06-54912975 of hphop@live.nl. Uw schriftelijke motivatiebrief met een 
uitgebreid CV kunt u binnen drie weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan: de heer drs. M. Waleboer, 
voorzitter CMSB ADRZ via e-mail adrz.cooperatie@adrz.nl,  met een kopie naar mr. M.R.E. van Maanen via e-mail 
mre.vanmaanen@adrz.nl, maatschap manager. Collegae uit het ziekenhuis maken deel uit van de sollicitatiecommissie. 
Een assessment kan deel uit maken van de procedure en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de 
aanstellingsprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie w
ordt niet op prijs gesteld.

2 Plastisch Chirurgen
0,8 - 1 fte   m/v


