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De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI) is voor de organisatorische eenheid 
Chirurgie en Plastische Chirurgie per direct op zoek naar een: 

 

Plastisch Chirurg (1,0 FTE) 
 
Over de functie 

Sinds 2015 is de afdeling Plastische Chirurgie van het Ikazia fors gegroeid, waardoor ruimte is 

ontstaan voor verdere uitbreiding. Momenteel werken twee plastisch chirurgen binnen de 

organisatorische eenheid (O.E.) Chirurgie en Plastische Chirurgie nauw en naar grote tevredenheid 

samen met 11 chirurgen. Naast de hoofdlocatie bij Rotterdam Zuidplein en de buitenpolikliniek in 

Ridderkerk-Slikkerveer zijn de plastisch chirurgen tevens werkzaam in het Van Weel Bethesda 

Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en de Xpert Clinic. Er is een regionale dienstregeling 

met de maatschap Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis. 

Wat vragen wij van u? 

Wij zoeken een enthousiaste en flexibele collega, die past binnen onze samengestelde groep. U bent 

patiëntgericht, communicatief vaardig en participeert actief in de opleiding van arts-assistenten, co-

assistenten en onze PA-io. Ervaring binnen de hand- en polschirurgie strekt tot aanbeveling. 

Daarnaast bent u ook bereid algemeen plastisch chirurgische werkzaamheden te verrichten. U bent 

bij voorkeur op korte termijn beschikbaar.  

Wat bieden wij u? 

U komt te werken binnen een ambitieus en hecht team met korte onderlinge lijnen. In eerste 

instantie betreft het een aanstelling voor de duur van 12 maanden als plastisch chirurg binnen de 

O.E. Chirurgie en Plastische Chirurgie. U krijgt een dienstverband binnen de Coöperatie Medisch 

Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A., waarbij de arbeidsvoorwaarden conform AMS zijn. Bij wederzijdse 

tevredenheid bestaat er hierna de mogelijkheid om toe te treden tot de Maatschap. 

Solliciteren?  

Uw sollicitatie, vergezeld van uw Curriculum Vitae kunt u vóór 9 februari 2020 richten aan de heer 

dr. T.H.C. Damen, plastisch chirurg (bestuurslid O.E. Chirurgie en Plastische Chirurgie). Dit kan 

schriftelijk via Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam of digitaal via t.damen@ikazia.nl. 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor 
sollicitanten. 
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In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het 
checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van 
toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register 
geraadpleegd. 

 
Meer informatie 
 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dr. T.H.C. 

Damen, plastisch chirurg (06-46251527) of drs. D.J.J.C. van der Avoort, plastisch chirurg (06-

14780980). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het bestuur MSBI via mw. dr. C. 

Hamerslag-Nieuwenhuijsen, directeur (010-2975464) of dhr. dr. W.J. Vles, voorzitter (via 010-

2975365). 

Over het MSBI 

De vrijgevestigd medisch specialisten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben zich, verdeeld 

over 15 specialismen, sinds 2015 verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. 

(MSBI). In totaal verlenen 85 medisch specialisten, met daarnaast AIOS en ANIOS, en samenwerkend 

met het personeel van het Ikazia Ziekenhuis, kwalitatief hoogwaardige zorg met aandacht voor de 

patiënt in een brede range van specialismen.  

Over het Ikazia 

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch 

specialismen in huis. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede bepalend voor 

de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Tevens is Ikazia een 

opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, 

Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie. Meer informatie over 

het Ikazia kunt u vinden op www.ikazia.nl.  
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