
 

 

Plastisch chirurg M/V – voor Hét Borstkankerziekenhuis 
(ca 0,8 fte, per z.s.m.)  

Over ons 
Het Alexander Monro Ziekenhuis is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen 

van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, screening en 

vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, 

chemotherapie, nabehandeling, psychosociale zorg en genetische counseling zijn allemaal in het 

ziekenhuis aanwezig. Onze kracht zit in de korte lijnen en de tijd en persoonlijke aandacht voor de 

patiënt. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft een nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en Helen 

Dowling Instituut en contracten met alle zorgverzekeraars. 

Vanwege vervroegde pensionering van een van de plastisch chirurgen komen wij 

graag in contact met kandidaten die aansluiten bij onderstaande omschrijving. 

 

Kerntaken 

 Oncoplastische operaties i.s.m. de mammachirurg; 

 Mammareconstructies (m.u.v. microchirurgische ingrepen); 

 Symmetriserende operaties; 

 Beoordeling en voorlichting reconstructiemogelijkheden; 
 Deelname in één of meer van de commissies. 

 

Profiel 

 Je hebt een BIG en RGS registratie als plastisch chirurg en bent lid NVPC. 

 Je hebt aantoonbare ervaring in de mamma plastische chirurgie en een 
sterke affiniteit met borstkankerzorg. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weet deze ook te 
gebruiken om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en te bereiken. 

 Je bent een flexibele teamspeler die binnen een multidisciplinair team haar/zijn bijdrage levert. 

 Je krijgt energie van het opzetten en/of het verbeteren van initiatieven. 

Wij bieden 

 Een uitdagende functie voor 0,6 - 0,8 fte.  

 Een organisatie met gepassioneerde medewerkers. 

 Veel ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. 

 Arbeidsvoorwaarden conform de AMS-regeling. 

 Een jaarcontract met zicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Solliciteren? 
Wil je de kans benutten om in ons unieke ziekenhuis te werken en een 

bijdrage leveren aan onze professionele zorg op maat? Laat het zo 

spoedig mogelijk weten. Wij hanteren voor deze procedure geen vaste 

reactieperiode, maar zullen direct reageren op passende sollicitaties. Het inwinnen van referenties maakt 

deel uit van de procedure. Sollicitaties (motivatie, CV, pasfoto en opgave van beschikbaarheid en 

vakantieperiodes) kunnen via e-mail worden verzonden t.a.v. Ingrid Peters (HR Manager) op mailadres 

sollicitatie@alexandermonro.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact 

opnemen met Daniëlle Derks 06-55834900 of Mirjam Hoefkens 06- 19224873 (plastisch chirurgen) of via 

telefoonnummer 030-225 09 10. 

 

Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven | 030 22 50 910 | www.alexandermonro.nl 

 

 Alle zorg in ons ziekenhuis  

valt onder de 

ziektekosterzeering. 

 Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland door 

patiënten beoordeeld met 

een 9,5. 

 

 Kernwaarden: attent, 

bevlogen, hoogwaardig, 

duidelijk en slagvaardig. 

 Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland 

door patiënten 

beoordeeld met een 9,5. 
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