
De maatschap Plastische, Cosmetische en Reconstructieve Chirurgie Zuidoost-Brabant zoekt een 
 

 
Plastisch Chirurg M/V 

1,0 FTE 
 

Per 1 maart 2018 gaat collega Julien van Rappard met pensioen. Wij voeren graag in juli met kandidaten 
oriënterende gesprekken in het kader van de maatschapsplaats die per 1 maart 2018 derhalve vrijkomt. 
 
Informatie over de regionale maatschap  
De maatschap werkt vanuit verschillende ziekenhuizen in de regio Eindhoven en is verbonden aan 
meerdere MSB’s. Tevens heeft de maatschap samenwerkingsovereenkomsten met verschillende ZBC’s.  
 
Wij verwachten naar aanleiding van de gesprekken in juli vanaf september 2017 een gerichte 
sollicitatieprocedure vanuit 1 van onze MSB ’s in gang te kunnen zetten. 

 
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 beschikt over de A-opleiding binnen het Catharina Ziekenhuis en een P-opleiding 
binnen het Maxima Medisch Centrum met 7 AIOS en heeft hierin een samenwerkingsverband met het M-
UMC te Maastricht. Er zijn tevens momenteel 2 chef-de-cliniques en 4 ANIOS in dienst.  
 
Uw profiel 
Gezocht wordt een enthousiaste allround plastisch chirurg. Ervaring en/of interesse op het gebied van 
handchirurgie is een pre. Affiniteit met opleiden, evenals aantoonbare wetenschappelijke ervaring is 
gewenst. 
 
Goede communicatieve en sociale vaardigheden en het willen werken in multidisciplinair verband is 
vanzelfsprekend van groot belang. Wij vragen een collega met ondernemersgeest, die tevens de 
flexibiliteit heeft om op meerdere locaties te werken.  
 
Wij bieden een prettige, collegiale werksfeer binnen een enthousiaste groep met 12 ervaren plastisch 
chirurgen. De filosofie is dat het vak in de volle breedte uitgevoerd moet kunnen worden inclusief de meer 
complexe ingrepen. Er zijn veel mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
Een belangrijk principe is 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 Dr Maarten Hoogbergen (040-
2397120). 
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het Drs. Charlotte van Kalmthout, directeur 
regiomaatschap (06-24827045). 
 
Wijze van solliciteren 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u (tot uiterlijk 30 juni aanstaande) uw interesse met CV 
kenbaar maken en richten aan onze maatschap, t.a.v. Charlotte van Kalmthout, email: 
c.kalmthout@gmail.com 
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