
 
ANIOS Plastische Chirurgie 
 

Het HagaZiekenhuis van Den Haag zoekt per 1 juli 2021 een ANIOS plastische chirurgie met de 

ambitie plastisch chirurg te worden. 
 

Hoe ziet je werk eruit? 

  
Als ANIOS participeer je in alle klinische en poliklinische activiteiten binnen de afdeling Plastische 

Chirurgie. Je bent verantwoordelijk voor de opgenomen patiënten, draait spreekuren en assisteert op 

de poliklinische behandelkamer en operatiekamer. Onder supervisie van de plastisch chirurg zie je 

patiënten op de SEH en doe je consulten op de afdeling. Soms doe je de voorwachtdienst voor een 

van de plastisch chirurgen. Er is alle mogelijkheid om je ook wetenschappelijk verder te ontwikkelen. 

 

Waar kom je werken? 

 

Ons jonge team bestaat uit 5 ambitieuze plastisch chirurgen, een physician assistent, verpleegkundig 

specialist en een ANIOS. Wij bieden de plastische chirurgie aan in de volle breedte. De 

reconstructieve (micro) chirurgie is een van onze speerpunten waarbij de focus ligt op 

mammareconstructies (waaronder DIEP-lappen), complexe extremiteitsletsels, aangezichtschirurgie 

en reconstructies na Mohs chirurgie. Het Haga hand-, pols- en elleboogcentrum is van oudsher één 

van de expertisecentra in Nederland. Bovendien verzorgen wij de plastische chirurgie binnen het 

Juliana Kinderziekenhuis (JKZ).  

 

Je komt te werken in een hechte en ambitieuze groep waarin en persoonlijke groei voorop staan.  

 

Het HagaZiekenhuis  

Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en 

omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners. Het HagaZiekenhuis heeft een level 1 

traumacentrum en is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 24 specialismen. 

 

Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en 

samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op 

medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis 

werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten. 

Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden 

continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op. 

 

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp 

speciaal voor kinderen. 

 

Dit verwachten we van jou 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze basisarts (BIG-geregistreerd) met aantoonbare 
belangstelling voor de Plastische Chirurgie en met als doel om plastisch chirurg te worden. Enige 
chirurgische ervaring verdient de voorkeur.  
 
Je organiseert je werk efficiënt, levert zorg van hoge kwaliteit, bent enthousiast, beschikt over goede 
communicatieve eigenschappen, bent betrokken en zelf reflecterend. 



 
 

Arbeidsvoorwaarden  

 

 Een dienstverband van 36 uur per week. 

 Een jaarcontract met een optie tot verlenging. 

 Een salaris van € 3.774,- tot € 5.620,- bruto per maand (schaal FWG 65), op basis van een 
36-urige werkweek. 

 Een jaarcontract met een optie tot verlenging. 

 Je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 Naast 8,33% vakantietoeslag ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering. 

 Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Je ov-
abonnement wordt tot 50% vergoed en je kunt voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen. 

 
Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen, hebben we interessante extra’s 
te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we je vitaliteit, loopbaan en persoonlijke 
ontwikkeling. En voor maar € 8,- per maand sport je onbeperkt in onze eigen fitnessruimte, inclusief 
groepslessen. Daarnaast krijg je via CultuurWerkt! aantrekkelijke kortingen op voorstellingen en 
tentoonstellingen door het hele land. 
  

Meer informatie en solliciteren 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen, via (070) 210 7723, met dr. J. Debeij (plastisch 
chirurg). 
 
Wij ontvangen je sollicitatie graag vóór 1 april 2021 via deze link.  
 
NB mocht je eerder al een open sollicitatie hebben gestuurd en je nog steeds geïnteresseerd en 
beschikbaar zijn, verzoeken we je nogmaals je sollicitatie te sturen. 

https://www.werkenbijhaga.nl/vacature/anios-plastische-chirurgie/

