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Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina (MSB) is een Coöperatie van ruim 140 medisch specialisten te 
Eindhoven. Het MSB levert samen met het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven (CZE) en andere partners 
hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg, 
klantgerichtheid en innovatie centraal staan. 
 
De vakgroep Plastische, reconstructieve chirurgie en handchirurgie van het MSB  zoekt op zeer korte termijn 
(uiterlijk 1 mei 2017) een gedreven professional voor de vacature 
 

Chef-de-clinique Plastische Chirurgie 
0,6-0,8 FTE 

 
Het betreft een dienstverband met het MSB Catharina, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met uitzicht 
op een maatschapsplek in 2018. De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de AMS regeling. 

 
 

Functie inhoud 
Gezocht wordt een enthousiaste, breed opgeleide collega met tevens ervaring en/of interesse op het gebied 
van de gelaatsreconstructies na Mohs' micrografische resecties, de post-bariatrische reconstructies en/of de  
mamachirurgie. Goede communicatieve en sociale vaardigheden en het willen werken in multidisciplinair 
verband is uiteraard vereist. De vakgroep Plastische chirurgie zoekt een collega die de flexibiliteit heeft – indien 
nodig – om op onze andere locaties te werken. Affiniteit met opleiden is gewenst. 
 
Informatie over de regionale maatschap Plastische chirurgie 
Met uitzondering van de craniofaciale chirurgie en genderchirurgie wordt het vak in de gehele breedte supra-
regionaal uitgeoefend.   
De regionale maatschap participeert in de speerpunten van de ziekenhuizen zoals de reconstructies na 
oncologische resecties, na Mohs' micrografische chirurgie en de post-massive weightloss reconstructies. Ook is 
de cosmetische chirurgie, de endoscopische chirurgie en de hand- en polschirurgie op hoog niveau in ons palet 
aanwezig. 
De regionale maatschap plastische chirurgie beschikt over de A-opleiding binnen het Catharina Ziekenhuis en 
een P-opleiding binnen het Maxima Medisch Centrum met 5 AIOS en heeft hierin een samenwerkingsverband 
met het M-UMC te Maastricht. Er zijn tevens momenteel 1 Chef -de-Clinique en 3 ANIOS in dienst.  
 
De regionale groep van 12 plastisch chirurgen betreft: 
Drs Luitzen de Boer 
Drs Coralien Broekhuysen 
Drs Maarten Fechner 
Dr Maarten Hoogbergen 
Drs Esther Mesters 
Dr Julien van Rappard 
Drs Jeroen Schots 
Drs Hans Temming 
Drs Herm van Tits 
Drs Carlo Welters 
Drs Han Wilmink 
 
Chef de Clinique  
Dr Corinne Schouten 
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   De volgende locaties zijn het werkgebied van de regionale maatschap: 
 

 Catharina Ziekenhuis                                        Eindhoven 

 Maxima Medisch Centrum                               Veldhoven/Eindhoven 

 Anna Ziekenhuis.                                                Geldrop  

 St. Jans Gasthuis                                              Weert 

 Laurentius Ziekenhuis                                       Roermond 
  
Wij bieden 
een prettige, collegiale werksfeer binnen een enthousiaste groep met ervaren plastisch chirurgen. De filosofie 
is dat het vak in de volle breedte uitgevoerd moet kunnen worden inclusief de meer complexe ingrepen. 
Daarnaast is een belangrijk principe dat er ruimte is voor plezier in werk, vernieuwing, flexibiliteit en 
ondernemerschap. 
Alle leden van de regionale maatschap participeren actief in de opleiding van de AIOS. 
 
Informatie 
Nadere inhoudelijke informatie over deze functie kunt u inwinnen bij Drs. Luitzen de Boer of Dr Maarten 
Hoogbergen (040-2397120). 
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat MSB (040-2398518). 
 
Wijze van solliciteren 
Uw sollicitatie met CV ontvangen we graag uiterlijk 26 maart via de sollicitatiebutton op deze pagina.  
U kunt uw sollicitatie richten aan het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina. 
 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure 
 
 
 


