
 
 

In verband met pensionering van een van de MDL-artsen is de sectie Interne 
Geneeskunde, MDL en Geriatrie per 1 juli 2022 op zoek naar een 
 

Maag-Darm-Leverarts  
 
(vrijgevestigd medisch specialist MSB Midden Nederland)  
0,8 – 1 Fte 
 
MSB Midden Nederland en Meander Medisch Centrum werken samen onder het motto “Steeds 
beter”. Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van 
de ambities van zowel het MSB als het Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en 
zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel.  
 
Binnen Meander maakt de Vakgroep MDL deel uit van de sectie Interne Geneeskunde, MDL en 
Geriatrie (17 internisten, 8 MDL-artsen, 5 geriaters) van MSB Midden Nederland.  
De vakgroep MDL bestaat uit acht MDL-artsen (drs. H. Akol, dr. M.A. Brink, dr. L.G. Capelle, drs. E.R. 
Corti, dr. P.W. Friederich, dr. B. Jharap, dr. H.J.M. Pullens en dr. M.P. Schwartz). Wij zijn een ambitieuze 
en actieve vakgroep met bijzondere interesse in geavanceerde endoscopie (ERCP, EUS, 
EMR/ESD/eFTR), colorectale oncologie, hepatologie en IBD. De vakgroep verzorgt in samenwerking 
met het UMCU de opleiding MDL (3-5 AIOS). 
 
Ons primaire doel is het bieden van professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander 
kernwaarden: betrokken, deskundig en ambitie centraal. We verwachten van alle medewerkers dat 
zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve bijdrage leveren.  

 
Wij vragen 
We zijn op zoek naar een energieke, enthousiaste nieuwe collega die beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden in relatie tot patiënten, verwijzers en medewerkers. Medisch-
inhoudelijk zijn binnen onze vakgroep alle facetten goed bezet, maar jouw komst zal ons team 
kunnen vervolmaken. De voorkeur gaat uit naar een allround MDL-arts die kwaliteit en kennis zal 
kunnen toevoegen op het gebied van IBD en/of oncologie. Het bezit van een BVO-certificaat strekt 
tot aanbeveling. Ook als je binnenkort je opleiding afrondt, nodigen wij je van harte uit om te 
solliciteren. 
 
Wij bieden 
Een prettige en dynamische werkomgeving in een middelgroot STZ-ziekenhuis, gehuisvest in een 
mooi, modern gebouw op 1 locatie centraal in het land. Er heerst een collegiale werksfeer.  
De nieuwe MDL-arts zal vanaf 1 januari 2023 toetreden tot de sectie als vrijgevestigd medisch 
specialist bij MSB Midden Nederland. Tot die tijd bieden wij een contract als chef-de-clinique in 
loondienst van MSB Midden Nederland. 
 
Enthousiast geworden? 
Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton. Solliciteren op deze vacature kan tot 1 mei a.s.  
 
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Thijs Schwartz, MDL-arts en 
medisch manager van de vakgroep (mp.schwartz@meandermc.nl of 033-8501162). 


