
                               

Het Coöperatief MSB Alrijne U.A. is een medisch specialistisch bedrijf dat in samenwerking met de 

Alrijne Zorggroep medisch-specialistische zorg levert in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek. In de Alrijne 

ziekenhuizen werken 230 medisch specialisten waarvan 170 vrijgevestigde specialisten, verdeeld over 

16 vakgroepen, lid zijn van het MSB Alrijne. Naast de vrijgevestigde specialisten heeft het MSB Alrijne 

ook medisch personeel in loondienst, zoals arts-assistenten, onderzoekers en medisch specialisten. 

Samen met de Alrijne Zorggroep bieden zij kwalitatief hoogwaardige medische zorg in de Alrijne 

ziekenhuizen te Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Naast het aanbieden van zorg is het MSB 

Alrijne actief op het gebied van onderwijs en onderzoek. 

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de 

patiëntenzorg. Wij investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste 

apparatuur. Samen met onze artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke 

onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van 

gezondheidszorg, onderwijs en internationaal onderzoek. 

 

Het MSB Alrijne en het LUMC zoeken een 

 
PLASTISCH CHIRURG m/v (0,7 FTE) 

(0,4 FTE voor de Alrijne ziekenhuizen en 0,3 FTE voor het LUMC) 

 

Afdelingsinformatie 

De vakgroep Plastische Chirurgie bij de Alrijne Ziekenhuizen bestaat momenteel uit vier plastisch 

chirurgen en biedt het hele spectrum van de plastisch chirurgische behandelingen aan met 

uitzondering van de microchirurgie en de kinder-plastische chirurgie. Er wordt gewerkt in een eigen 

hand-pols centrum en in het Samen+ netwerk voor de directe en oncoplastische borstreconstructies. 

Daarnaast is het uitvoeren van esthetische onverzekerde zorg intramuraal mogelijk. Door uitbreiding 

van de vakgroep met twee plastisch chirurgen ontstaat veel ruimte voor differentiatie. 

 

De afdeling Plastische Chirurgie van het LUMC is een dynamische afdeling met ambitie waar 

reconstructieve (micro)chirurgie een speerpunt is. Naast het uitvoeren van de (micro)chirurgische 

reconstructies binnen het hoofdhals team, werken zij samen met de meeste andere snijdende 

vakgroepen in het LUMC. De autologe borstreconstructies vormen een belangrijk deel van de 

microchirurgische reconstructies. Ook is er een samenwerking met de onco-dermatologie voor het 

sluiten van defecten na Moh’s chirurgie.  

 

Wij zoeken: 

Een enthousiaste, gedreven plastisch chirurg met bewezen ervaring in de algemene aspecten van de 

plastische chirurgie en in het bijzonder de reconstructieve (micro)chirurgie. Interesse in het doen van 

wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld evenals ervaring of interesse in bestuurlijke zaken. 

Binnen het LUMC zult u zich ook bezighouden met het opleiden van co-assistenten en studenten. U 

bent professioneel, gewend hoge kwaliteit te leveren en u beschikt over goede sociale en 

communicatieve vaardigheden.  

 

Wij bieden: 

Een lidmaatschap bij het MSB Alrijne en een dienstverband bij het LUMC voor resp. 0,4 en 0,3 FTE. 

 

Informatie 

Voor verdere inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw 

drs. M.J.L Berkhout, plastisch chirurg, via mjlberkhout@alrijne.nl of tel.nr. 071-5828282 of met de 

heer drs. P.S. Verduijn, plastisch chirurg, via p.s.verduijn@lumc.nl of tel.nr. 071-5297921. 
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Sollicitatie 

Indien u interesse heeft kunt u reageren op deze vacature via https://werkenbijmsbalrijne.nl 

of www.werkenbijlumc.nl 

Voor verdere informatie kunt u ook onze websites raadplegen ; www.msbalrijne.nl of www.lumc.nl  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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