
Plastisch Chirurg (Waarnemer) 

 
Inleiding 
De Coöperatie Medisch Specialisten Gelre u.a. (CMS Gelre u.a.) zoekt voor de Maatschap Plastische 
Chirurgie Stedendriehoek per direct een waarnemend plastisch chirurg(0,6-0,8 fte), locatie 
Apeldoorn. 
 
CMS Gelre U.A.                                                  
Op 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A.  
opgericht, een samenwerkingsverband van specialisten werkzaam 
binnen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen en 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. CMS Gelre u.a. 
stelt zich ten doel optimale medische zorg te verlenen aan alle 
patiënten van Gelre ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarnaast wil CMS Gelre een rol 
nemen in het  ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en het innoveren van bestaande producten.  
 
CMS Gelre kent 147 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, 
dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, intensive care geneeskunde, kaakchirurgie, KNO, 
longgeneeskunde, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, plastische 
chirurgie, radiologie en urologie. 
 
Vakgroep   
Wij zijn een goed gewaardeerde, plezierige Maatschap en wij hechten aan prettige collegiale 
samenwerking en uitstekende zorg; niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor elkaar.  
De Maatschap is vertegenwoordigd op alle locaties binnen de Stedendriehoek 

http://plastischechirurgie-stedendriehoek.nl/plastische-chirurgie (Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn 

en Zutphen, Deventer Ziekenhuis). De Maatschap bestaat nu uit Wim Theuvenet, Pien Schwencke-

König, Karine Oostrom, Edwin Wijburg, Jan van Wingerden, Carolien Wever en Michiel Beets. 

Belangrijke pijlers van onze praktijk zijn de handchirurgie, huidoncologie en reconstructieve 

mammachirurgie. Daarnaast leveren wij intramurale esthetische chirurgie. 

Functie eisen 
Wij zoeken een enthousiaste collega die per direct kan waarnemen in de Maatschap Plastische 
Chirurgie Stedendriehoek op basis van 0,6-0,8 fte. De nadruk bij deze waarneming ligt op 
handchirurgie en de operatieve behandeling van huidmaligniteiten.  
Ook "jonge klaren" (met hand- en microchirurgie in het profiel) worden uitgenodigd te reageren; er 
ontstaat bij ons eind van dit jaar een vacature; deze is, met duidelijk profiel,  geplaatst. 
 
Ons aanbod 
U krijgt een waarneemovereenkomst bij CMS Gelre u.a.. Er wordt dan een dagvergoeding 
afgesproken.  Indien u de voorkeur heeft om in loondienst te komen bij CMS Gelre u.a., dan is dat in 
overleg mogelijk. Salariëring geschiedt dan volgens de AMS schaal (inschaling naar werkervaring en 
opleiding).   
 

Meer informatie? 
Inlichtingen kunt u inwinnen bij mw. C.A.M. Oostrom, medisch manager, via telefoonnummer 055 
5811250. 
 
Interesse? 
Bent u geïnteresseerd?  Reageer dan voor 31 mei 2017. 

http://plastischechirurgie-stedendriehoek.nl/plastische-chirurgie


 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


