
 
Gezocht: 

Op 35 minuten rijden vanuit centrum Amsterdam. 
Een waarnemer plastische chirurgie (0,6-0,8 fte) voor 1 jaar met 

uitzicht op een vaste aanstelling als lid van de vakgroep plastische 
chirurgie 

 in het Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Purmerend en 
de www.handenpolscentrumnoordholland.nl. 

 
    

         
 

 
Het Dijklander Ziekenhuis is een fusie ziekenhuis ontstaan door het samengaan van 
het WestfriesGasthuis in Hoorn en het Waterland Ziekenhuis in Purmerend. Het is 
een algemeen ziekenhuis met ruim 800 bedden en een medische staf bestaand uit 
meer dan 270 specialisten werkzaam binnen 26 specialismen. Het ziekenhuis is 
NIAZ geaccrediteerd. Het Dijklander ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis dat 
bovengemiddeld scoort in de jaarlijkse ziekenhuisklasseringen en is voorloper in ICT.  
 

Het Hand en polscentrum Noord-Holland is een KIWA 
gecertificeerd ZBC dat zich sinds 2007 bezighoudt met 
hand en polschirurgie, huid oncologie en esthetische 
chirurgie. Er zijn 6 specialisten werkzaam.  
De vakgroep plastische chirurgie in het Dijklander 
ziekenhuis en in het Hand en polscentrum is in 2020 door 
de NVPC met goed gevolg gevisiteerd. “Tensen en Nolte 
Ziekenhuis hygiënisten” heeft de kliniek als éen van de 
weinige klinieken in Nederland bekroond met het 
keurmerk infectiepreventie. 

 
De vakgroep plastische chirurgie in het Dijklander ziekenhuis bestaat uit 3 plastisch 
chirurgen die ook allen in de Kliniek werkzaam zijn. In de kliniek werken wij met 4 
plastisch chirurgen.  
Wij zoeken een collega die voor één jaar kan waarnemen voor 4 of 5 dagen per 
week. Daarna kan, bij goed functioneren, de collega als vast lid van de vakgroep 
opgenomen worden.  
 
De Plastisch chirurg(e) die wij zoeken heeft interesse in: 
- Hand en polschirurgie, algemene plastische chirurgie en ook belangstelling 

voor reconstructieve chirurgie.  

	

	



- het werken binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals 
bijvoorbeeld het team voor reconstructieve borstchirurgie, hand- en 
polschirurgie, traumatologie en dermatologische oncologie.  

 
Uw Profiel: 

- Gedreven en ambitieuze plastisch chirurg(e). 
- Een kwaliteit gerichte werkhouding 
- Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 
- Zelfstandig kunnen werken  
- Ook degenen die binnenkort hun opleiding tot plastisch chirurg afronden, 

worden uitgenodigd om te solliciteren. 
 

Bezoldiging: 
Honorering zal volgens het AMS plaats vinden. (Er is geen “goodwill regeling” van 
toepassing) 
 
Interesse? 
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Dr. Paul Kuypers plastisch 
chirurg, (PKuypers@live.nl) of Robert Jan van Kampen plastisch chirurg, beiden 
bereikbaar via het Hand en polscentrum tel: 0229-298294, het Dijklander ziekenhuis 
tel: 0229-257257 of mobiel (mobiele nummers zijn op de NVPC-site te vinden). 
 
Op www.Dijklanderziekenhuis.nl, en www.handenpolscentrumnoordholland.nl vindt u 
meer informatie over ons. 
 
Uw sollicitatie kunt u E-mailen tot uiterlijk 7 mei 2021 naar: 
Dr. Paul Kuypers  
E-mail adres: Pkuypers@live.nl 
 

 
 	


