
De vakgroep plastische chirurgie van het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem is, in verband met het 
vertrek van een collega per 01-06-2021, op zoek naar een plastisch chirurg (0,6-0,8 fte). 
 
 

plastisch chirurg (0,6-0,8 fte) 
 

 
 
 
Uw baan? 
 
Wij zoeken een enthousiaste allround plastisch chirurg die bij voorkeur speciale ervaring heeft 
binnen microchirurgie, m.n. verrichten van DIEP’s én een of meerdere van de volgende 
aandachtsgebieden: 
• hand- en polschirurgie 
• post-bariatrische chirurgie 
• aangezichtschirurgie en /of esthetische chirurgie 

 
Wie bent u? 
 
U bent een gedreven plastisch chirurg, een teamspeler die bereid is om samen met de vakgroep 
het succes van de praktijk verder uit te bouwen.  

• U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• U bent flexibel, beschikt over ondernemersgeest  
• U werkt graag multidisciplinair 
• U heeft affiniteit met het geven van onderwijs 

 
Wie zijn wij? 
 
De vakgroep plastische chirurgie voert het vak op een brede wijze uit. Hand-pols chirurgie, 
reconstructieve mammachirurgie; waaronder DIEP chirurgie, aangezichtschirurgie, dermato-
oncologie, post-bariatrische en esthetische chirurgie. Wij leveren bovenregionale zorg op het 
gebied van de hand- en polschirurgie, postbariatrische chirurgie, DIEP chirurgie en 
transgenderzorg. De vakgroep maakt o.a. samen met de vakgroepen chirurgie en orthopedie deel 
uit van ‘Rijnstate Clinics’; een programma opgezet als een kliniek binnen Rijnstate gericht op 
planbare zorg met een persoonlijke patiënt benadering met snelle toegangstijden. 
 
De vakgroep bestaat uit 5 vooruitstrevende plastisch chirurgen. Binnen de vakgroep bestaat een 
specialisatie naar specifieke aandachtsgebieden. Het team bestaat daarnaast onder andere uit 2 
mammacare verpleegkundigen, 2 gespecialiseerd verpleegkundigen en 1 ANIOs. M.b.t. de diensten 
wordt regionaal samengewerkt met in totaal 10 plastisch chirurgen uit de andere ARTZ  
ziekenhuizen (Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem).  
 



Wat bieden wij? 
 
Een uitdagende functie in een topklinisch ziekenhuis met de mogelijkheid u te ontplooien of nader 
te bekwamen in een deelgebied naar keuze. Wonen in een prettige woonomgeving in de stadsregio 
Arnhem-Nijmegen waar cultuur en natuur volop aanwezig zijn.  
 
Aanstelling geschiedt in opzet als vakgroeplid (0,6-0,8 fte) met toetreding als lid tot de Coöperatie 
Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR) voor onbepaalde tijd. De CMSR kent een geaccordeerde  
in- en uitverdienregeling. 
 
Interesse? 
 
De vakgroep maakt onderdeel uit van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR).  
De Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate is een coöperatie met ruim 250 medisch specialisten 
te Arnhem. De CMSR levert samen met Rijnstate en andere partners hoogwaardige medisch 
specialistische patiëntenzorg in de regio Arnhem - Zevenaar vanuit een gedeelde visie waarin 
kwaliteit van zorg en innovatie centraal staan.  
 
Informatie / sollicitatie 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen bij de heer dr. J.W.M. Vehof, plastisch chirurg, 
vakgroep voorzitter, via secretariaat tel. 088 005 6162 of 6161, of de heer drs. J.C. van Alphen, 
mw. dr. H.C. Kroese-Deutman of mw. dr. C. Schouten, eveneens bereikbaar via het secretariaat.  
Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet vóór 22 januari 2021. U kunt deze richten aan Rijnstate, 
t.a.v. mevrouw M. Snapper, vakgroepmanager, via msnapper@rijnstate.nl  

Voor meer informatie over Rijnstate, kijk op  www.rijnstate.nl.  
 
Van alle medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) gevraagd. De kosten hiervan worden vergoed door Rijnstate. 

Solliciteren kan alleen online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


