
Vacature plastisch chirurgen Limburg  

 

De regiovakgroep plastische chirurgie Limburg zoekt enthousiaste collega’s.  

In onze regio is er plek gekomen voor 2,0 FTE nieuwe collega’s.  

Verschillende combinaties zijn mogelijk in fulltime en parttime verhoudingen in 

onderstaande 3 ziekenhuizen. 

 

De plastisch chirurgen van het Maastricht UMC+, Zuyderland MC Sittard-Heerlen 

en Viecuri MC Venlo-Venray werken intensief samen en bieden het totaalpakket 

aan plastische chirurgie in Limburg. De professionals werken op al deze locaties in 

aantrekkelijke werk- en leeromgevingen. Zuyderland en Viecuri zijn beide topklini-

sche opleidingsziekenhuizen, gevestigd te Sittard, Heerlen, Venlo en Venray. Er 

wordt op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de 

gastvrije omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Ook in 

het MUMC+ wordt (inter)nationaal gestreefd naar excellentie in zorg, opleiding en 

wetenschap. Wij zoeken flexibele collega’s om nieuwe uitdagingen aan te gaan en 

kansen te zoeken om verder te ontwikkelen. Door samenwerking en verdeling van 

de speerpunten in de regio worden vrijwel alle facetten van de plastische chirur-

gie aangeboden. Aandacht voor hand/pols chirurgie en postbariatrie zijn een pre 

bij de sollicitatie.  

 

Afdelingsinformatie 

Het Team Plastische Chirurgie Limburg bestaat uit 11 plastisch chirurgen, 3 

ANIOS, 5 AIOS. WESP en GESP studenten participeren op alle locaties. Refereer-

avonden, casusbesprekingen en wetenschappelijk onderzoek worden gezamenlijk 

georganiseerd met alle genoemde ziekenhuizen.  

In Maastricht ligt de focus op oncologische reconstructies inclusief ontwikkeling in 

de lymfe chirurgie en microvasculaire robotica, In Viecuri en in Zuyderland wordt 

gefocust op hand/pols chirurgie, mammareconstructie (incl. vrije lap reconstructie) 

en dermato-oncologie, waarbij specifiek in Zuyderland MC in de nabije toekomst 

de postbariatrie verder zal worden uitgebreid.  

 



Wij bieden een dynamische jonge vakgroep en hoogkwalitatieve gespecialiseerde 

zorg in een collegiale regionale club plastisch chirurgen.   

 

Wij vragen 

� een gedreven plastisch chirurg, collegiaal en met hart voor de patiënt; 

� participatie in wetenschappelijke activiteiten; 

� affiniteit met opleiding van arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten; 

� goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden, zowel in 

omgang met patiënten als met collegae en overige medewerkers. 

 

Integer, eerlijk en teamplayer zijn onze kernwaarden. 

Het betreft een aanstelling voor de duur van één jaar met een optie voor verlen-

ging en/of toetreding tot MSB na wederzijds goed bevinden. 

 

Arbeidsvoorwaarden:  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch 

Specialisten). 

 

Inlichtingen:  

Verdere informatie kunt u vinden is plastische chirurgie wordt verstrekt door René 

van der Hulst, Tom van Mulken, Andrzej Piatkowski. 

 

Solliciteren 

Belangstellenden worden uitgenodigd voor 1 december te reageren via email 

adres plastischechirurgielimburg@gmail.com.  


