
 
 
De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie van het Erasmus MC te 
Rotterdam heeft een vacature voor een 

Plastisch Chirurg 
0,8 fte / 1,0 fte 

Wij bieden 
- een aanstelling waarbij u directe patiëntenzorg levert in het aandachtsgebied van de hand- , 

pols, en zenuwchirurgie. Tevens bent u inzetbaar voor borstreconstructies en/of 
postbariatrische chirurgie (inclusief diensten) 

- mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling op een afdeling waar de volle breedte 
van de handchirurgie wordt uitgeoefend 

- een afdeling waar kwaliteit hoog in het vaandel staat 
- een jong en enthousiast team, waarbij een aangename werksfeer en collegialiteit zeer 

belangrijk wordt gevonden 
- een overgang naar een nieuw ziekenhuis in 2018 
- bij een blijvende aanstelling de mogelijkheid tot toetreding tot onze maatschap (met 

werkzaamheden in het St. Franciscus Vlietland Gasthuis, Havenziekenhuis en Velthuiskliniek) 
 

Wij zoeken 
- een enthousiaste, ambitieuze plastisch chirurg die bij voorkeur ervaring heeft in de hand- en 

microchirurgie met de mogelijkheid te participeren in de zorg voor aangeboren afwijkingen 
van de hand en onderarm. 

- een collega met wetenschappelijke belangstelling  
- een collega met affiniteit voor opleiden en onderwijs ten behoeve van arts-assistenten en 

coassistenten 
- een multidisciplinair georiënteerde collega 
- een teamspeler met goede contactuele vaardigheden 

 
Werkomgeving  
De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie van het Erasmus MC te 
Rotterdam heeft drie speerpunten. Deze speerpunten zijn: reconstructieve chirurgie na oncologische 
resecties; craniofaciale chirurgie en schisis; hand, pols en zenuwchirurgie. Tevens is er een 
samenwerkingsverband voor borstreconstructies en postbariatrische chirurgie  met het Sint 
Franciscus Vlietland Gasthuis te Rotterdam, voor de borstreconstructies met het Havenziekenhuis te 
Rotterdam en voor de esthetische chirurgie met de Velthuis Kliniek te Rotterdam. 
In totaal zijn 12 stafleden werkzaam, verdeeld over de verschillende speerpunten.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar per direct met uitzicht op een vaste aanstelling bij 
gebleken geschiktheid. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).  
Tevens behoort toetreding tot onze maatschap tot de mogelijkheden. 
 



Inlichtingen 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. dr. C.A. van 
Nieuwenhoven, sectorhoofd Handchirurgie van de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie 
en Handchirurgie, telefoon (010) 703 3407, e-mail: c.vannieuwenhoven@erasmusmc.nl 
(aandachtsgebied handchirurgie) of met mw. dr. M. de Kraker (aandachtsgebieden 
borstreconstructies en postbariatrische chirurgie). Voor overige informatie (arbeidsvoorwaarden) 
kunt u terecht bij mevrouw drs. L. Vos, telefoon (010) 703 3370 of e-mail: 
hr.themadijkzigt@erasmusmc.nl. 
 
Solliciteren  
Uw brief met curriculum Vitae kunt u, binnen 2 weken na het verschijnen van deze advertentie, 
richten aan Erasmus MC, Prof.dr. I. Mathijssen, afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en 
Handchirurgie, kamer HS 501, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, of per e-mail 
i.mathijssen@erasmusmc.nl.  
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