
plastisch chirurg, MSB  

Het Medisch specialistisch Bedrijf Gouda (MSB) levert medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief 

hoog niveau, is op dat gebied leidend in de regio en toont zich ondernemend. Het MSB levert deze specialistische 

zorg aan het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en andere partners in de regio Midden-Holland. Met oog voor 

innovatie wordt ingespeeld op de veranderende behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. 

Kenmerkend aan het MSB Gouda is het aantrekkelijke werkklimaat, de goede werksfeer en de laagdrempelige 

contacten. Het MSB is gevestigd in het GHZ in Gouda op 3 minuten loopafstand van het station Gouda CS en 

vlakbij de A12. Het GHZ is een opleidingsziekenhuis voor een aantal medisch specialismen. 

In de maatschap zitten ruim honderd medisch specialisten, onderverdeeld in 18 vakgroepen en 20 specialismen. 

Er werken een groot aantal arts-assistenten (ANIOS), een stafbureau en researchverpleegkundigen.  

De vakgroep Plastische Chirurgie bestaat uit 4 plastisch chirurgen en werkt nauw samen met de vakgroep 

Chirurgie. De vakgroep is ambitieus en heeft in de afgelopen jaren veel vernieuwing gerealiseerd. De vakgroep 

Plastische Chirurgie participeert in MDO mamma-oncologie, dermato-oncologie en trauma. Er is een 

multidisciplinair hand/pols spreekuur met goede nazorg faciliteiten in samenwerking met Hand en Pols Centrum 

Gouda en andere externe partners. Het volledige palet van de plastische chirurgie wordt uitgevoerd, met 

uitzondering van genderchirurgie en aangeboren afwijkingen. 

Dit gaat u doen 

In verband met het vertrek van één van onze collega’s ontstaat er per 1 april 2022 een vacature voor een 

dynamische, enthousiaste en gedreven plastisch chirurg voor 0,6 fte.  

U werkt voornamelijk in het aandachtsgebied hand-pols chirurgie.  

Dit brengt u mee 

Wij zoeken een plastisch chirurg: 

 Met passie voor het werk, die openstaat voor veranderingen en altijd vooruit wil. 

 Die graag samenwerkt met directe collega’s, ondersteuners en collega’s uit andere vakgebieden.  

 Met uitstekende sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

 Komt u bij ons werken dan vragen wij een Verklaring omtrent gedrag (VOG). 

 Met een afgelegd FESSH/EHBS examen of de wens dit snel te behalen. 

 

Bij ons krijgt u 

 Een arbeidsovereenkomst als plastisch chirurg in loondienst voor 0,6 fte voor in eerste instantie 1 jaar. 

 Een aantrekkelijke functie in een jonge, dynamische en harmonieuze vakgroep, waarin alle 

deelgebieden binnen de plastische chirurgie minstens door 2 vakgroepleden wordt geborgd. 

 Een warme en collegiale werksfeer, waar iedereen elkaar kent en graag samenwerkt.  

 Een werkomgeving die bekend staat om de korte lijnen en de kwalitatief goede zorg waar vanuit 

openheid en vertrouwen wordt gewerkt. 

 Ruimte om ondernemend te zijn en met nieuwe ideeën te komen. 



 Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de AMS. 

 

Meer weten 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Miriam de With of Wouter Jurgens, plastisch chirurgen via 

miriam.de.with@ghz.nl, respectievelijk wouter.jurgens@ghz.nl of Joost Warners, directeur MSB Gouda, via 

joost.warners@ghz.nl. Allen zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0182 505050. 

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet, maar uiterlijk voor 15 januari 2022. In de tweede helft 

van januari zullen wij kandidaten uitnodigen voor nadere kennismaking. De afronding van de procedure met een 

toelatingscommissie is voorzien voor 15 februari 2022. 

Op www.msbgouda.nl vindt u meer informatie over het MSB Gouda. 

Voor meer informatie over het ziekenhuis verwijzen wij u naar www.ghz.nl. 

 


