
 

 

De maatschap plastische chirurgie Kennemerland  

heeft per 1 november 2021 een vacature voor 

 

   1 plastisch chirurg, m/v 

 
Plastisch chirurg 

> Per 1 november 2021 

> voor 4 dagen per week. 

 

Functie 

>  Met het pensioneren van collega Christiano in het Spaarne Gasthuis per 1 nov 2021 zal een 

praktijkverschuiving van een van de leden van de regiomaatschap plastische chirurgie 

Kennemerland plaatsvinden. 

 

>  Hierdoor ontstaat een vacature in de regiomaatschap plastische chirurgie Kennemerland 

met een gecombineerde praktijkvoering van 50% in de vakgroep plastische chirurgie van 

het SG, en 50% in de vakgroep plastische chirurgie van het RKZ. Flexibiliteit van inzet per 

locatie is een belangrijke voorwaarde binnen de regiomaatschap en derhalve is het mogelijk 

dat er in de toekomst een noodzaak zal zijn om uitoefening van de gecombineerde praktijk 

meer richting Spaarne Gasthuis danwel het Rode Kruis ziekenhuis te verschuiven.  

 

Goodwill 

> De uitbreiding betreft initieel een chef de clinique positie voor 1 jaar met uitzicht op 

toetreden tot de regiomaatschap plastische chirurgie Kennemerland. In gezamenlijk overleg 

is directe toetreding tot de regiomaatschap bespreekbaar. 

> Hiertoe is een koopsom verschuldigd die conform de vigerende richtlijnen is vastgesteld. 

 

Profiel 

> Geregistreerd plastisch chirurg 
> Ambitieus, innovatief en harde werker 
> Stressbestendig, relativeringsvermogen, service- en patiëntgericht 
> Goede communicatieve en sociale vaardigheden, emphatisch vermogen 
> Teamspeler binnen de plastische chirurgie en vakgroep overstijgend gericht op collega’s van  

andere disciplines. 



 

 

> Aantoonbare ervaring in de perifere plastisch chirurgische praktijkvoering, basis hand- en 

polschirurgie, (mamma)reconstructieve zorg waarbij microchirurgische ervaring een vereiste 

is. 

> Een initiatiefrijke ambitie op het gebied van de opleiding plastische chirurgie is vereist en 

aantoonbare wetenschappelijke belangstelling strekt tot aanbeveling. 

> Een actieve bijdrage wordt verwacht ten aanzien van de organisatie van de plastisch 

chirurgische zorg, de afdelingen en het ziekenhuis. 

 

De regiomaatschap 

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

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

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

periode van 3 maanden sabbaticalverlof nemen. 

> Na de fusie van het voormalige Kennemer Gasthuis te Haarlem en Spaarne Ziekenhuis te 

Hoofddorp tot het Spaarne Gasthuis bestaat de vakgroep plastische chirurgie van het 

Spaarne Gasthuis momenteel uit 7 plastisch chirurgen van de regiomaatschap Kennemerland 

en 2 plastisch chirurgen uit het voormalige Spaarne Ziekenhuis (waaronder collega 

Christiano). 

> 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), 

oncodermatochirurgie en post-bariatrische chirurgie. 

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

> De regiomaatschap verzorgt 12-18 maanden perifere stage van de opleiding plastische 

chirurgie. 

 

Informatie 

> Informatie over de functie kan worden opgevraagd bij:  

- Dr. Mick Kreulen, plastisch chirurg en medisch manager van de vakgroep plastische 

chirurgie in het Rode Kruis Ziekenhuis (mkreulen@rkz.nl) 

 - Dr. Menno Huikeshoven, plastisch chirurg en medisch manager van de vakgroep plastische 

chirurgie van het Spaarne Gasthuis (m.huikeshoven@spaarnegasthuis.nl). 

> Belangstellenden worden uitgenodigd een sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae 

en referenties uiterlijk 7 mei 2021 via email te richten aan de regiomaatschap plastische 

chirurgie Kennemerland, t.a.v. Dr. M. Huikeshoven, plastisch chirurg en medisch manager 

van de afdeling plastische chirurgie Spaarne Gasthuis (m.huikeshoven@spaarnegasthuis.nl).  

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


