
De Coöperatie Medisch Specialisten IJmond van


het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk heeft

per 1 februari 2019 een vacature voor een


chef-de-clinique  
plastische chirurgie, m/v 

Plastisch chirurg 
>	 0,8 - 1,0 fte

>	 Per 1 februari 2019


Functie 
>	 In verband met wachtlijsten en de groeiende zorgvraag heeft Coöperatie Medisch Specialisten 

IJmond samen met de afdeling plastische chirurgie van het RKZ een vacature gecreëerd voor 
een chef-de-clinique plastische chirurgie.


>	 De aanstelling is in dienst van de coöperatie en heeft de duur van 1 jaar.

>	 De chef-de-clinique heeft expliciet geen uitzicht op een vaste aanstelling.

>	 We bieden een praktijk met gevariëerde plastisch chirurgische zorg waar werkervaring op veel 

deelgebieden opgedaan kan worden in een grote, wervelende afdeling met de perifere 
opleiding plastische chirurgie.


Profiel 
>	 Geregistreerd plastisch chirurg.

>	 Enthousiaste werkhouding met interesse in de perifere plastisch chirurgische praktijkvoering, 

handchirurgie, brandwondenzorg en (mamma)reconstructieve zorg.

>	 Een proactieve opstelling in het participeren binnen de opleidingsgroep plastische chirurgie.


De regiomaatschap 
>	 De maatschap plastische chirurgie Kennemerland is een regiomaatschap met aanstelling in het 

Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk) en het Spaarne Gasthuis (Haarlem/Hoofddorp).

>	 De regiomaatschap bestaat uit tien plastisch chirurgen die per toerbeurt en aansluitend een 

periode van 3 maanden sabbaticalverlof nemen. Een elfde plastisch chirurg fungeert als 
waarnemer voor de plastisch chirurgen die met sabbaticalverlof zijn. De chef-de-clinique zal de 
twaalfde plastisch chirurg zijn die aan dit team wordt toegevoegd t.b.v. de zorg in het RKZ.


>	 Speerpunten van de regiomaatschap concentreren zich rond het volledige spectrum van de 
brandwondenzorg, de hand- en polschirurgie (incl. replantaties, microchirurgie), esthetische 
chirurgie, (mamma)reconstructieve chirurgie (incl. vrije autologe reconstructies) en de 
reconstructieve oncodermatochirurgie.


>	 De regiomaatschap heeft tevens een privékliniek te Haarlem (Blooming)

>	 De regiomaatschap verzorgt de perifere stage van de opleiding plastische chirurgie.


Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) 
>	 Het Rode Kruis Ziekenhuis is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio IJmond en 

maakt onderdeel uit van het Zorg van de Zaak netwerk.

>	 Sinds 1 januari 2016 is het RKZ een B.V.

>	 Het RKZ heeft 275 bedden en er zijn rond de 1450 mensen in dienst.

>	 Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis staat nationaal en internationaal aan 

de top. Veel van de onderscheidende zorg van het ziekenhuis, zoals de hand- en polschirurgie 
en de behandeling van littekens, komt voort uit de brandwondenspecialisatie. Het RKZ heeft 
ook een gespecialiseerd Obesitascentrum en Huidcentrum. 




Informatie 
>	 Informatie over de functie kan worden opgevraagd bij:  

dr. M. Kreulen, plastisch chirurg en medisch manager van de vakgroep plastische chirurgie in 
het RKZ (mkreulen@rkz.nl) en/of bij drs. J. van Loon, plastisch chirurg en bestuurslid van de 
Coöperatie Medisch Specialisten IJmond (jvanloon@rkz.nl).


>	 Belangstellenden worden uitgenodigd een sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae en 
referenties uiterlijk 1 december 2018 te richten aan de vakgroep plastische chirurgie van het 
RKZ, t.a.v. drs. J. van Loon, plastisch chirurg en bestuurslid van de Coöperatie Medisch 
Specialisten IJmond (jvanloon@rkz.nl). 


>	 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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