
Plastisch Chirurg (0,1 - 0,4 fte) 
 
 
Over ons  
VandenBroecke Kliniek is dé specialist in Nederland op het gebied van ooglidchirurgie. In 
een divers cosmetisch landschap hebben wij ervoor gekozen om specialist te zijn op een 
deelgebied dat dikwijls de aandacht niet krijgt die het verdient. Met deze focus leveren wij 
hoogwaardige specialistische zorg in een prettige en ontspannen omgeving. Met een team 
van toegewijde plastisch chirurgen, ondersteund door operatie assistentes, consulentes en 
office personeel heb je een maatpak om je heen waarmee je het verschil kunt maken bij 
jouw clienten, terwijl je maximaal ontzorgd wordt in het proces. Je zult merken dat mensen 
bereid zijn om ver te reizen om bij ons geholpen te worden in Leiden of Amsterdam. Dat 
maakt ons marktleider op het gebied van cosmetische oculoplastische zorg in Nederland. 
Neem eens een kijkje op onze website!

Wij zijn er trots op dat wij op basis van specialisatie, persoonlijke aandacht en uitstekende 
resultaten, door onze cliënten worden beoordeeld met een 9,7 op Zorgkaart Nederland. 

Wij zoeken  
Door de steeds maar toenemende vraag naar ooglidchirurgie zijn wij op zoek naar een 
plastisch chirurg met goede communicatieve en operatieve vaardigheden om ons team te 
versterken. Je bent in het bezit van een BIG registratie en lid van NVPC. Je vindt het een 
uitdaging om expert te zijn op het gebied van oculoplastische zorg en zou je hier graag 
verder in verdiepen.

Wij bieden 
In een warme en professionele omgeving bieden wij jou een werkplek waar je omringd 
wordt door een collegiaal, enthousiast, efficient en gedreven team. Daarvoor ontvang je 
uiteraard een passend honorarium op ZZP basis. Dit kan zowel in Leiden als in 
Amsterdam.
 
 
Interesse 
Spreekt bovenstaand profiel je aan? Dan zien wij graag jouw motivatiebrief voorzien van 
CV tegemoet t.n.v. Duco van den Broecke, medisch directeur.
Email. duco@vandenbroeckekliniek.nl 
www.vandenbroeckekliniek.nl 


