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Vacature Plastisch Chirurg m/v 
 

 

St. Antonius Ziekenhuis 

Het St. Antonius Ziekenhuis is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis. Wij willen de beste 

medische zorg en service verlenen en doen dat in een omgeving waar binnen wetenschappelijk 

onderzoek en opleiding sleutelwoorden zijn.  

 

Een plastisch chirurg (0.6 – 0.8 fte) m/v 

Door het vertrek van Collega Stubenitsky ontstaat er per 1 juni 2017 binnen de maatschap een 

vacature voor een enthousiaste collega om het team te versterken. 

 

Maatschap 

De maatschap plastische chirurgie in het St. Antonius Ziekenhuis bestaat uit 5 plastisch chirurgen. 

Daarnaast is er momenteel een full time fellow voor de reconstructieve mamma chirurgie. De 

maatschap heeft opleidingsbevoegdheid voor de B-opleiding in samenwerking met het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht. De plastisch chirurgen hebben naast de algemene plastische chirurgie een 

duidelijke profilering in de aandachtsgebieden reconstructieve (micro) chirurgie, hand- en 

polschirurgie, postbariatrische, kinder- en esthetische chirurgie. 

 

Uw profiel 

De maatschap zoekt een collega die affiniteit heeft met een of meerdere van de bovengenoemde 

deelgebieden van ons vak en die gemotiveerd is om zich in te zetten voor het verder uitbouwen van 

bovengenoemd profiel van de maatschap. Affiniteit met reconstructieve chirurgie van het aangezicht 

(zoals na Mohs’ chirurgie) en esthetische chirurgie strekt tot aanbeveling. Tevens verwachten wij 

participatie in de opleiding van assistenten en ondersteunend personeel. De maatschap is werkzaam 

in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. Toetreding tot de maatschap vindt plaats volgens de richtlijnen 

van de Orde van Medisch Specialisten.  

 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnamen met een 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) of drs. W.B. vd Berg (06-26488103) of bij dr Dr. M.F.M. van 

Oosterhout (voorzitter MSB) (088-3207962) 

 

Sollicitatie 

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae en lijst van publicaties, kunt u binnen 

drie weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan: 

St. Antonius Ziekenhuis, t.a.v. de heer dr Dr. M.F.M. van Oosterhout (voorzitter MSB) Postbus 2500, 

3430 EM  NIEUWEGEIN. 


