
Plastisch Chirurg (8 dagdelen) 
In verband met pensionering van collega Huijgen zijn wij zijn per 1 april 2017 op zoek naar een 

enthousiaste Plastisch Chirurg (M/V).  

 
HMC 

Bij HMC werken we met enthousiasme en betrokkenheid en zijn we trots op wat we doen. We werken 

met toegankelijke en betrouwbare collega’s en leveren topklinische kwalitatief hoogstaande zorg, 

dichtbij huis. HMC + Antoniushove + Bronovo + Westeinde: drie locaties met elk hun eigen accent. 

Binnen de ‘topklinische zorg dichtbij’ zijn de acute zorg en oncologische zorg onze speerpunten. Onze 

zorg is onderscheidend op het gebied van kwaliteit van patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk 

onderzoek 

 
De functie 

Wij zoeken een plastisch chirurg met goede communicatieve vaardigheden die naast de algemene 

praktijk plastische chirurgie aantoonbare ervaring en affiniteit heeft op het gebied van de hand- en 

pols chirurgie. Het hebben behaald van het Europees diploma in de Handchirurgie (FESSH/EHBS) 

verdient hierbij de aanbeveling. Ervaring in de reconstructieve microchirurgie is tevens gewenst. Naast 

uw plastisch chirurgische kwaliteiten verwachten wij dat u een uitgesproken teamspeler bent en  

participeert in vakgroep gebonden organisatie en onderwijs.    

 
De afdeling 

Binnen de algemeen plastische, reconstructieve, hand en cosmetische chirurgie praktijk ligt de nadruk 

op hand/pols -en reconstructieve chirurgie. De pols- en handchirurgie wordt multidisciplinair 

uitgeoefend op locatie Bronovo, waarbij de uitgebreidere hand/pols traumatologie op locatie 

Westeinde (traumacentrum) plaatsvindt. Op locatie Antoniushove is vrijwel alle oncologische zorg 

(mamma en commando-hoofdhals) geconcentreerd. De praktijk wordt ondersteund door een op elkaar 

ingespeeld team van secretaresses, doktersassistenten, verpleegkundigen, OK-medewerkers en 

handtherapeuten. 

 

De gezamenlijke vakgroep bestaat uit zes plastisch chirurgen die verantwoordelijk zijn voor de 

patiëntenzorg van alle locaties van HMC. De combinatie van dit brede verzorgingsgebied en de 

diversiteit in patiëntenpopulatie zorgt voor een interessant en uitdagend werkveld met mogelijkheden 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

 De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één 

maatschap, het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Bij toetreding tot het MSB is een 

goodwillregeling van toepassing.  

 Een aanstelling in dienst van HMC voor onbepaalde tijd te beginnen met een tijdelijke 

overeenkomst voor zes maanden.  

 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met mw. dr. J.W.J.M. Bardoel, drs. 

L.T. Tan, dr. W.F. Willems, mw. drs. K. Wehrens of dr. R.S.A. de Vreeze. 

 

Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Charlotte de Groot-

Braakman, adviseur P&O Werving via 06-12748291 (ma-woe-vrij) of met Franciska Schenau – de 

Boer, adviseur P&O Werving via 06-51337131 (ma-di-do). 

 

HMC is een topklinisch ziekenhuis. Meer informatie over HMC kunt u vinden op 

www.haaglandenmc.nl.  

 

 

http://www.haaglandenmc.nl/


Solliciteren 

De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. 

De procedure neemt zo'n drie maanden in beslag. 

 

We zien uw reactie graag tegemoet vóór 6 januari 2017 via onderstaande sollicitatiebutton. U kunt 

uw brief richten aan mw. dr. J.W.J.M. Bardoel. Tussen 30 januari en 3 februari 2017 vinden de 

gesprekken plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Ook kandidaten in de 

laatste fase van de opleiding worden uitgenodigd te solliciteren. 

 

Als medisch specialist werkt u met patiënten, vertrouwelijke gegevens, goederen en geld. Daarom 

vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van een gunstige Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


