
Clinics
Hand- en polszorg

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met Guus Vermeulen, MD, PhD
Plastisch Chirurg en Medisch Coördinator  
Xpert Clinics Hand- en Polszorg. 
Mail: g.vermeulen@xpertclinics.nl

Solliciteren
Uw sollicitatie (volledig CV en motivatiebrief)  
ontvangen wij graag per e-mail: 
vacatures@equipezorgbedrijven.nl  
t.a.v. Henriëtte Hubbers, Manager HR. 

Of via de sollicitatiebutton op onze website;  
https://werkenbij.equipezorgbedrijven.nl

Xpert Clinics biedt sinds 2008 focus zorg voor patiënten met hand- en polsklachten. Met ca. 25 handchirurgen 
hebben wij onze zorg op en rond OK locaties gevestigd in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, 
Enschede en Velp. Jaarlijks zien wij ca. 35.000 patiënten met uiteenlopende problematiek, acute letsels 
en second opinions. Wij werken in een geïntegreerde keten intensief samen met Xpert Handtherapie. De 
handtherapeuten bieden in deze keten ook poli ondersteuning.Patiënt tevredenheid en meetbaar (het beste) 
resultaat stimuleren ons tot continu verbeteren. Onze uitkomsten worden gemeten volgens ICHOM standaard. 
Hiermee kunnen we resultaten voorspellen en benchmarken. 

Met onze uitgebreide dataset participeren wij in onderzoek samen met de Hand & Wrist Studygroup van 
het ErasmusMC, met meer dan 20 peer reviewed publicaties per jaar. Tevens organiseren wij het Nationaal 
Fellowship voor Hand- en Polszorg voor 2 fellows per jaar.

Voor diverse locaties in de Randstad zijn wij op zoek naar ambitieuze, leergierige 
en ondernemende 

Handchirurgen 
 (plastisch chirurg of orthopedisch chirurg)
 2 tot 4  dagen per week
Bij voorkeur met aantoonbare ervaring in de handchirurgie en in het bezit van 
het FESSH examen of met de ambitie om dit examen op korte termijn te behalen.
Een teamspeler, gedreven om de beste zorg te leveren, om samen met het team de 
handchirurgie naar een nog hoger niveau te brengen.
 
Herken jij jezelf in de tekst hierboven en ben jij de gespecialiseerde hand-pols 
chirurg die graag in een toonaangevende organisatie werkt en die continu 
meetbaar betere uitkomsten voor patiënten haalt? Dan nodigen we je graag uit 
eens in onze kliniek te komen kijken.

Naast hand- en polszorg levert Xpert Clinics ook orthopedische zorg, 
revalidatiezorg, proctologische zorg en oogzorg. Xpert Clinics is onderdeel van 
Equipe Zorgbedrijven.


