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Openstelling van een betrekking als plastisch chirurg (0,8FTE)
Situering
Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale
functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara
(Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch
centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal
belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust
ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om
onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim
3000 medewerkers. En wat wij van onze medewerkers verwachten? Alvast dat ze beschikken
over 3 basiscompetenties: klantgerichtheid – respect – samenwerken.
De activiteiten van de afdeling plastische heelkunde omvatten reconstructieve heelkunde van
gelaat, borst en lichaam met multidisciplinaire samenwerking binnen het borstcentrum, met de
dienst dermatologie en andere heelkundige disciplines.
De maatschap plastische chirurgie bestaat momenteel uit 2 plastisch chirurgen die
samenwerken met een zeer enthousiaste groep medewerkers.
De afdeling plastische chirurgie is naast haar activiteiten in het Ziekenhuis Oost-Limburg ook
actief in het Mariaziekenhuis te Pelt en biedt de mogelijkheid tot privé-raadplegingen.
Functieprofiel
Wij zoeken een algemeen plastisch chirurg voor onze praktijk, die de plastische chirurgie in de
volle breedte uitoefent, zowel in het Ziekenhuis Oost-Limburg als het Mariaziekenhuis NoordLimburg te Pelt.
Je kan zelfstandig elke heelkundige en poliklinische activiteit uitvoeren.
Jouw functie omvat voornamelijk de volgende activiteiten:
- Reconstructieve chirurgie van borst, hoofd-halsregio en lichaam, met inbegrip van
microchirurgische free flap chirurgie
-Algemene plastische en esthetische chirurgie met inbegrip van borstchirurgie, body contouring,
dermatochirurgie en wondbehandeling.
Je bent een enthousiaste plastisch chirurg die graag in een team werkt en flexibel is. Wij kijken
naar de toekomst en staan open voor vernieuwing en ondernemerschap. Daarnaast beschik je
over goede contactuele eigenschappen en kan je goed samenwerken.

Aanwervingsvoorwaarden
•Je bent plastisch, reconstructief en esthetisch chirurg, lid van de Belgische Vereniging voor
Plastische Chirurgie (RBSPS) of Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Je
• hebt een brede opleiding genoten. Bijkomende specialisatie is een must.
•Je hebt bij voorkeur enkele jaren relevante ervaring en wenst voltijdse prestaties (0,8FTE) te
leveren binnen de maatschap.
•Je hebt relevante vorming / training / opleiding gevolgd.
De selectieprocedure omvat een selectiegesprek. Je legt jouw CV en alle relevante documenten
ter staving van jouw opleiding en specialisatie voor.
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