
We een hebben een vacature voor een Plastisch Chirurg (m/v) 0.8 FTE per 1 oktober 2017 
vanwege het vertrek van een gewaardeerde collega. 

Wij vragen een enthousiaste en collegiale allround plastisch chirurg die speciale kennis heeft 
van de reconstructieve microchirurgie. Ervaring in hand- en polschirurgie is ook gewenst. Er 
wordt topklinische zorg geboden. Er is veel aandacht voor onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. 

 Afdelingsinformatie: 
Op de afdeling Plastische Chirurgie werken momenteel acht stafartsen, negen AIOS en één 
ANIOS. Er wordt nauw samengewerkt met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De 
werkzaamheden vinden plaats op drie locaties: AZU, Wilhelmina Kinderziekenhuis en 
Centraal Militair Hospitaal. Er wordt nauw samengewerkt met andere specialismen in het 
ziekenhuis. Dit gebeurt onder andere door actief te participeren in multidisciplinaire 
spreekuren en operatieprogramma’s.  
  
Functieomschrijving: 
U levert als plastisch chirurg(e) een bijdrage aan de reguliere (volwassen) patiëntenzorg op 
de lokatie AZU en het Centraal Militair Hospitaal. Er is een mogelijkheid, dat u betrokken 
wordt bij de zorg in het nationale kinderoncologie centrum, Prinses Maxima. U verzorgt een 
spreekuur, opereert patiënten en u bent bereid te participeren in de bereikbaarheidsdiensten 
(achterwacht). U neemt deel aan de begeleiding van de arts-assistenten en coassistenten in 
hun opleiding. Verder geeft u onderwijs en participeert in wetenschappelijk onderzoek. 
  
Functie-eisen 
U bent opgeleid tot plastisch chirurg, u bent flexibel en communicatief vaardig. U bent 
zelfstandig, resultaatgericht, betrokken en gemotiveerd om deel te nemen aan de begeleiding 
van AIOS en mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. 

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. dr. J.H. Coert via 
j.h.coert@umcutrecht.nl of via 088 75 569 54 

Sollicitatie 
Uw brief met een recent curriculum vitae kunt u tot 20 augustus 2017 sturen  

per post naar:    of  per e-mail naar: 
        
UMC Utrecht       j.h.coert@umtrecht.nl 
t.a.v. Prof. dr. J.H. Coert, plastisch chirurg 
Kamer G04.126  
P.O. Box 85060 
3508 AB  UTRECHT 
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