
 

 

MDL arts m/v – Chef de Clinique MDL (0,8 fte)  
 

Chef de clinique MDL 

Het Amphia is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van 

de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Sinds december 2019 is  op de hoofdlocatie in 

Breda een modern nieuw ziekenhuis geopend, geheel gericht op de toekomst, met alle 

kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, 

in alle vakken. Het Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia (MSB-A) is een zelfstandige 

coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de 

Amphia organisatie. Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed 

aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.  

 

Samenstelling vakgroep 
 
Binnen de vakgroep MDL werken 10 MDL-artsen, 1 verpleegkundig endoscopist, 2 

verpleegkundig specialisten in opleiding, 3 intake verpleegkundige en een team van 

endoscopieverpleegkundigen.  

De MDL zorg wordt in de volle breedte uitgeoefend met als aandachtsgebieden 

inflammatoire darmziekten, advanced endoscopy, digestieve oncologie en een 

behandelcentrum voor virale hepatitis.  

Er zijn 5 endoscopiekamers, een klinische MDL afdeling van 20 bedden met 6 bedden 

uitbreiding op de acute opname afdeling.  

De vakgroep participeert in de opleiding van co-assistenten en AIOS interne geneeskunde en 

Belgische AIOS gastro-enterologie. 

                  

Profiel 

In verband met het zwangerschapsverlof van een van de MDL artsen zoeken we voor de periode van 

1 juli 2021 tot 31 december 2021 een enthousiaste  MDL arts met goede communicatieve en 

organisatorische vaardigheden, die goed kan functioneren in teamverband en die het vak in volle 

breedte wil uitoefenen.  

    

 

            



 

Ons aanbod  

De chef de clinique komt in loondienst van het MSB-A. Het betreft een functie voor 6 

maanden. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling. 

                  

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tom Seerden (voorzitter vakgroep) of 

Ivar Harkema (medisch manager MDL) via 076-5954342 (medisch secretariaat MDL). 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae en referenties vóór 30-04-2021 

sturen naar Ellis Timmermans (managementassistent vakgroep MDL) via 

ETimmermans2@amphia.nl onder vermelding van vacature mdl chef de clinique. 
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