
 
Tandarts Maxillofaciale Prothetiek (0,25-0,75 fte) 

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het HagaZiekenhuis heeft ruimte voor een 

tandarts Maxillofaciale Prothetiek (MFP). 

 

Uw werkzaamheden 

 

De mondzorg die u als tandarts MFP in het HagaZiekenhuis verleent is zeer divers en varieert van het 

coördineren van orthodontische-, chirurgische- en restauratieve/prothetische-behandeltrajecten tot 

aan het begeleiden en het maken van protheses voor patiënten met een aangeboren of verworven 

afwijking in het hoofd-/halsgebied en/of medisch gecompromitteerde patiënten. U werkt hierbij nauw 

samen met MKA-chirurgen, orthodontisten, mondhygiënisten en uiteraard collega-tandartsen. 

 

Uw werkkring  

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het HagaZiekenhuis maakt deel uit van de afdeling 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde (MKABT).  

Het centrum biedt zorg aan patiënten met een beperking, medisch gecompromitteerde patiënten, 

kinderen en volwassenen met angst voor de tandarts, patiënten met aangeboren of verworven 

afwijkingen in het hoofd-/halsgebied of een combinatie hiervan.  De patiënten worden behandeld op 

basis van verwijzing door tandarts, huisarts, medisch specialist, paramedicus of adviserende tandarts.  

De patiëntenzorg van het centrum is multidisciplinair georganiseerd. Bij het centrum werken 

gedifferentieerde tandartsen, kaakchirurgen, een klinisch psycholoog, mondhygiëniste, orthodontist en 

KNO-artsen. 

Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en 

omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners. 

Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en 

samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op 

medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis 

werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten. 

Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden 

continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op.  

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp 

speciaal voor kinderen. 

 

Uw profiel 

 

U bent een ambitieuze collega met een patiëntgerichte focus, die beschikt over uitstekende 

communicatieve vaardigheden. U bent gekwalificeerd als gedifferentieerd tandarts Maxillofaciale 

Prothetiek, of bent hiervoor in opleiding.  

Als MFP-tandarts heeft u veel ervaring in de diagnostiek en prothetische behandeling van aangeboren 

en verworven afwijkingen in het hoofd-halsgebied en beschikt u over aantoonbare ervaring met 



bijzondere patiëntengroepen. U heeft affiniteit met de reconstructieve tandheelkunde en staat voor 

evidence-based clinical practice en de toepassing daarvan. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

 Een dienstverband van 1 tot 3 dagen per week (0,25 tot 0,75 fte), uw werktijden en -dagen zijn in 

overleg. 

 Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform CAO Ziekenhuizen. 

 Een jaarcontract bij werkgever HagaZiekenhuis, met een optie tot verlenging voor onbepaalde 

tijd. 

 U bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 Naast 8,33% vakantietoeslag ontvangt u ook 8,33% eindejaarsuitkering. 

 Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Uw ov-

kosten worden tot 50% vergoed en u kunt voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen. 

 

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen hebben we interessante extra’s 

te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we uw vitaliteit, loopbaan en persoonlijke 

ontwikkeling. En voor maar € 8,- netto per maand sport u onbeperkt in onze eigen fitnessruimte, 

inclusief groepslessen. Daarnaast krijg u via CultuurWerkt! aantrekkelijke kortingen op voorstellingen 

en tentoonstellingen door het hele land. 

 

Uw sollicitatie 

 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met dhr. P.C. Lansen 

(vakgroepmanager en tandarts-pedodontoloog) via (070) 210 6709. 

 

We ontvangen uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae graag vóór 16 augustus a.s. via deze 

link.  

 

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en 

selectiebureaus. 

 

 

https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.werkenbijhaga.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016
https://www.werkenbijhaga.nl/vacature/tandarts-maxillofaciale-prothetiek-025-075-fte/
https://www.werkenbijhaga.nl/vacature/tandarts-maxillofaciale-prothetiek-025-075-fte/

