
       

  
 
Tandarts maxillofaciale prothetiek (MFP) geaccrediteerd/of 
in opleiding 
 

Over de functie 
Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden is op zoek naar een tandarts MFP en/of een tandarts die 
de MFP opleiding wil volgen. Wil jij werken in een prettige en innoverende werkomgeving? Pak 
deze kans dan nu! 
 
Het team MFP van Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Vogellanden biedt tandheelkundige 
zorg aan patiënten met complexe protheseproblematiek, aangeboren afwijkingen (o.a. Amelogenesis 
Imperfecta, oligodontie), kaakproblemen en medisch gecompromitteerde patiënten.  
Het CBT Vogellanden kenmerkt zich door een sterk multidisciplinair karakter. Er is een belangrijke 
connectie en nauwe samenwerking met de overige teams van gehandicaptenzorg, angst, kind en 
geriatrie. Het CBT beschikt over een eigen tandtechnisch laboratorium, een orofaciaal 
fysiotherapeut, psychologisch team, tandartsassistenten, mondhygiënisten en preventieassistenten. 
Er wordt nauw samengewerkt met orthodontisten en met diverse specialistische disciplines in het 
Isala ziekenhuis.  
In het team MFP werken we met twee gedifferentieerd prothetisch-restauratief tandartsen-MFP  en 
één tandarts-MFP i.o. Het CBT Vogellanden is daarmee een landelijke opleidingsplek voor de 
accreditatie Tandarts-MFP via de NVGPT 

Wat ga je doen? 
Wij zijn op zoek naar een MFP-tandarts (geaccrediteerd) en/of een tandarts die de MFP-opleiding wil 
starten voor 2 dagen per week (wens tot meer dagen werken is bespreekbaar). 
Je gaat werken in een modern goed geoutilleerd Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met elf 
behandelkamers, waarbij we ook gebruik maken van de OK faciliteiten van het Isala ziekenhuis.  

Jouw profiel 
Je beschikt over een afgeronde opleiding tandheelkunde, je bent BIG geregistreerd en je bent 
gedifferentieerd tandarts maxillofaciale prothetiek (NVGPT) of je hebt belangstelling om je te laten 
opleiden tot tandarts MFP. 
Naast de nodige technische kennis en kunde ben je in staat om de medische en sociale context van 
de patiënt in te schatten om de patiënt met zorgt op maat te behandelen. Je beschikt over goede 
sociale en communicatieve vaardigheden en je functioneert goed in teamverband, maar je bent ook 
in staat om zelfstandig te werken. Je houdt de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied bij. Je hebt 
belangstelling om deel te nemen aan intercollegiaal overleg en een bijdrage te leveren op 
organisatorisch vlak. 

 



Ons aanbod 
• Een arbeidsovereenkomst voor tandarts MFP voor minimaal 16 uren per week startend met 

een jaarcontract  

• Een arbeidsovereenkomst voor tandarts MFP in opleiding voor minimaal 16 uren per week, 
voor de duur van de opleiding, startend met een jaarcontract/leerarbeidsovereenkomst 

• Arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen. Een passend voorstel wordt gedaan binnen 
de gevorderde sollicitatieprocedure. Pensioen wordt opgebouwd bij PFZW 

• Mogelijkheid om brede werkervaring op te doen 
 
 
 
Je komt in een actief, betrokken en enthousiast team van 65 medewerkers te werken. 
Verder bieden wij jou een dynamische functie met voldoende mogelijkheden tot vakinhoudelijke en 
persoonlijke groei in een grote professionele organisatie. 

 
Informatie 
Bel voor meer informatie met Jan den Biggelaar, manager bedrijfsvoering CBT, 06 15446066 . Ben je 
geïnteresseerd, maar heb je nog twijfels? Dan nodigen wij je van harte uit een dag bij ons mee te 
lopen en kennis te maken met ons team. 
Wij vragen je te reageren voor 15 april 2022. 
Meer informatie vind je op onze website www.vogellanden.nl 
 
 
Ben je enthousiast, solliciteer direct! 
 

http://www.vogellanden.nl/

