
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) heeft voor de 
afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie een vacature voor 
 

  
PLASTISCH CHIRURG (Chef de Clinique voor 0.9 FTE)  

 
De afdeling 
Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke 
verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Multidisciplinair wordt 
er continu gewerkt aan op maat gemaakte behandelplannen die het beste uitzicht bieden voor elke 
Individuele patiënt. Het ontwikkelen, testen en uitdragen van nieuwe reconstructieve technieken 
wordt tot de kerntaken van de afdeling gerekend. Flexibiliteit t.a.v. de onderlinge verdeling van de 
patiëntgebonden taken is een vereiste voor alle plastisch chirurgen binnen de afdeling. 
De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie bestaat uit 7 plastisch chirurgen, een arts-
dermatograaf, een verpleegkundig specialist en twee plastisch chirurgen in opleiding (AIOS).  
 
Wij zoeken 
Een betrokken ambitieuze teamspeler die affiniteit heeft met de post-oncologische reconstructieve 
chirurgie en wil participeren in de vele multidisciplinaire werkgroepen. Iemand die, werkzaam binnen 
een hecht team met een duidelijke visie, het volledig palet aan reconstructieve zorg wil uitvoeren. 
   
Wij bieden: 
Een uitdagende baan in ’s lands enige comprehensive cancer center in de hoofdstad met een zeer 
aangename werksfeer waar collegialiteit en kwaliteit van zorg centraal staan. 
Participatie in de opleiding tot plastisch chirurg binnen het cluster Academisch Universitair Medisch 
Centrum Amsterdam - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis - Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk/Spaarne 
Gasthuis en tevens met wisselende andere opleidingsclusters. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een 0.9 fte aanstelling in dienstverband voor de duur van 1 jaar. Het salaris en de overige 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS–regeling. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Woerdeman (020-5122551 /020-5122982 
of l.woerdeman@nki.nl) of met een van de overige plastisch chirurgen (Marieke van den Berg, 
Martine van Huizum, Marije Hoornweg  ,Caroline van der Zee of Sophie Post ). Wij zien uw sollicitatie 
met belangstelling tegemoet en zullen die vanzelfsprekend vertrouwelijk behandelen. 
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