De Coöperatie MSB Bravis U.A. is op 1 januari 2015 opgericht. Hierbij zijn 125 medisch specialisten
aangesloten, verdeeld over 11 vakgroepen waaronder de vakgroep Interne Geneeskunde/ MDL. De
Coöperatie heeft een samenwerkingscontract gesloten met het Bravis ziekenhuis ten behoeve van de
levering van medisch specialistische zorg.
Het ziekenhuis heeft twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom) en drie buitenpoli’s en biedt
een breed pakket aan medisch-specialistische zorg voor de regio West-Brabant. In totaal werken ruim 250
medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 250 vrijwilligers bij Bravis. Het ziekenhuis heeft een
verzorgingsgebied van ongeveer 300.000 inwoners. Recente lateralisatie van zorg heeft geleid tot een
tweetal locatieprofielen. De acute en complexe zorg vindt plaats in Bergen op Zoom, de electieve en
oncologische zorg in Roosendaal.

Vanwege uitbreiding van werkzaamheden is de vakgroep Interne Geneeskunde/MDL van het Bravis
Ziekenhuis Roosendaal/Bergen op Zoom op zoek naar:

4 MDL-artsen (3-4 FTE)
MDL zorg Bravis
De hoogwaardige zorg voor MDL-patiënten is in handen van zes MDL-artsen (waarvan 3 tijdelijk
werkzaam) en twee internisten met MDL-specialisatie. In het prachtige endoscopiecentrum worden
jaarlijks zo’n 8.000 endoscopieën waarvan 1.100 bevolkingsonderzoekscreenings colonoscopieën verricht.
De klinische MDL zorg is gecentraliseerd in Roosendaal op een klinische afdeling met 20 bedden. De
poliklinische zorg en endoscopieën vinden plaats op beide locaties met in totaal 5 endoscopiekamers. Alle
geavanceerde technieken worden uitgevoerd, waaronder ERCP en EMR. Het doel is de MDL-zorg uit te
breiden met het aandachtsgebied endo-echografie en hepatologie. Het Bravis ziekenhuis beschikt tevens
over uitstekende GE-chirurgie en interventie radiologie. De samenwerking tussen de vakgroep Interne
Geneeskunde/MDL en andere vakgroepen uit de medische staf is uitstekend. Daarnaast werken wij nauw
samen met omliggende ziekenhuizen, zoals het Amphia ziekenhuis te Breda en het Elisabeth-Twee Steden
ziekenhuis te Tilburg. Voor academische ondersteuning van onder andere onze MDL-zorg, hebben wij
goede connecties met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en het Universitair ziekenhuis te
Antwerpen. Sinds kort beschikt de vakgroep interne geneeskunde/MDL over een opleiding voor
coassistenten.
Wij vragen
U bent een allround MDL-arts of heeft expertise in endo-echografie of hepatologie. Wij hechten veel
belang aan het werken in teamverband en zoeken een collega met wie wij prettig kunnen samenwerken.
U bent een ambitieuze en enthousiasmerende collega. Interesse in management is een pré.
Ons aanbod
Wij bieden een inspirerende en ondernemende werkomgeving, waarbij veel ruimte is uw
aandachtsgebieden en interesses verder te ontwikkelen. De toekomstige collega zal als lid van de
vakgroep Interne Geneeskunde/MDL toetreden tot het Medisch Specialistisch Bedrijf Bravis waarbij de
praktijkovername geschiedt conform de vigerende collectieve In- en uitverdienregeling van het MSB .

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met drs. N. van der Burg, internist en voorzitter
vakgroep Interne Geneeskunde/MDL, drs. E. Halet of dr. R. Ouwendijk (beide MDL-arts). Tel. 088 706
8000.
Sollicitatie
Tot 20 augustus kunt u online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier op
https://vacatures.bravisziekenhuis.nl/ waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te
uploaden. De sollicitatie kan worden gericht aan de heer D. de Gooyer, voorzitter MSB Bravis.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

