
   

KliniekTwente is op zoek naar een plastisch chirurg (0,2 – 0,4 FTE) 

 

In verband met uitbreiding is er ruimte voor een extra plastisch chirurg, 
voor 1-2 dagen per week, dagen en werktijden in overleg. 

 
KliniekTwente is een medisch specialistische praktijk buiten het ziekenhuis. 

De praktijk is gevestigd in Oldenzaal, Twente. 
 
Inmiddels werken er meerdere specialismen binnen KliniekTwente, zoals plastisch chirurgen, 

dermatologen, reumatologen, urologen, vaatchirurgie, een gynaecoloog, proctoloog, 

orthopeed, internist en binnenkort breiden we verder uit. De plastische chirurgie breidt uit in 

verband met toenemend zorgaanbod, dat met name gericht is op zorg met medische 

indicatie. Aanvankelijk voornamelijk gericht op de dermato-oncologie is er steeds meer vraag 

naar behandelingen op andere gebieden zoals handchirurgie. Ingrepen vinden plaats onder 

plaatselijke verdoving op 3 behandelkamers. 

KliniekTwente is ZKN gekwalificeerd en onderscheidt zich door het aanbieden van kwalitatief 

hoogwaardige zorg met persoonlijke aandacht voor de patiënt in een veilige en prettige 

omgeving. De gedrevenheid en fijne werksfeer binnen het team maken deze werkplek 

interessant voor een ambitieuze collega die mee wil bouwen aan de verdere ontwikkeling 

van KliniekTwente.  

De speerpunten van KliniekTwente zijn; zeer korte wachttijden, klantgerichtheid, 

laagdrempelig overleg, one-stop poli’s en excellente zorg op maat. Verder richten we ons, 

sinds de oprichting van de praktijk, op de preventieve geneeskunde.  

KliniekTwente is een erkend leerbedrijf voor wondverpleegkundigen, voor physician 

assistants en voor doktersassistenten.   

We zoeken: 

 een prettige, optimistische, patiëntgerichte collega plastisch chirurg die allround 

opgeleid is, een flexibele opstelling is een pre!  

 je beschikt over een patiëntvriendelijke en empathische houding. 

We bieden:  

 een zeer fijne werkplek met leuke collega’s! U zult prettig samenwerken met de reeds 

zittende plastisch chirurgen, Drs. D. Hofstede en Mw. Drs. A. van Ardenne. 

 werken in een optimistisch positief team. 

 nauwe, informele samenwerking met oa de dermatologen. 

 diverse aanstellingsvormen bespreekbaar, vrijheid en flexibiliteit in het werk. 

 wat betreft de dagen en uren, in onderling overleg is van alles mogelijk. 

Wil je meer informatie over deze vacature, bel dan laagdrempelig met Diederik hofstede of 
met Ilse Kroft, via de praktijk 0541-753945. 
  
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar 
kroft@kliniektwente.nl 
 
Ook AIOS, die hun opleiding binnen drie maanden gaan afronden, worden uitgenodigd te 
reageren. 
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