Bernhoven is een eigentijds algemeen ziekenhuis in de regio Oss- Uden- Veghel waar veiligheid en
kwaliteit voorop staan. Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden, dát is waar Bernhoven voor staat.
Dat doen we met 150 medisch specialisten en circa 2100 medewerkers. In 2018 wil Bernhoven
opnieuw het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland zijn, waar zowel patiënten als
medewerkers centraal staan. Daarnaast is de strategie ‘toekomstbestendige zorg voor de regio’
leidend in alles wat we doen. Onze deskundigheid, onze gastvrijheid en de unieke ligging van onze
hoofdlocatie, met natuurgebied De Maashorst als decor, vormen de pijlers onder deze ambitie.

De vakgroep maag-darm-leverziekten (MDL) van Bernhoven zoekt per direct

MDL-arts (0,2 fte - 1,0 fte)
Tevens is er een vacature voor een physician assistant of nurse endoscopist
Wij vragen een MDL-arts voor vervanging van door ziekte uitgevallen collega. Van de nieuwe MDLarts verwachten wij dat hij of zij beschikt over goede scopie vaardigheden, communicatief vaardig en
een teamspeler is.

Team
Ons MDL-team bestaat momenteel uit 12 MDL-artsen, 1 physician assistant en sinds kort 1 physician
assistant in opleiding en 1 nurse endoscopist in opleiding. Daarnaast zijn er meerdere MDLverpleegkundigen werkzaam op het gebied van IBD, voeding, virale hepatitis en colorectaal
carcinoom. Voor elk aandachtsgebied zijn er meerdere gespecialiseerde artsen. De vakgroep MDL is
ambitieus en zet in op groei. De vakgroep MDL kent een harmonieuze sfeer.

Wij vragen
Patiëntgericht werken is voor jou vanzelfsprekend. Je werkt goed samen in de MDL-groep.
Je komt te werken in ons ziekenhuis in Uden. Het ziekenhuis heeft een state-of-the-art scopiecentrum,
waar ook veel scopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden verricht. We
zijn ondertussen een van de grootste centra in Nederland voor het bevolkingsonderzoek.

Aanstelling
Aanstelling is voor bepaalde tijd. Salariëring conform AMS.

Eisen






Je hebt een afgeronde opleiding als MDL-arts.
Je hebt een patiëntgerichte houding en werkwijze.
Je bent communicatief vaardig, zowel naar patiënten, huisartsen en collega’s.
Je bent een teamspeler.
Certificering voor het bevolkingsonderzoek strekt tot de aanbeveling.

Informatie
Wilt u meer weten?
Neem contact op met:
 Dhr. B. van Balkom, hoofd endoscopie, MDL-arts, tel. 0413 - 402305, b.vanbalkom@bernhoven.nl
 Dhr. R. Schrauwen, MDL-arts en vakgroepleider, tel. 0413 - 402344, r.schrauwen@bernhoven.nl
 Mw. M.G.T. Bartholomeus, medisch directeur, m.bartholomeus@bernhoven.nl

Solliciteren
Je schriftelijke reactie, vergezeld van curriculum vitae, ontvangen wij graag voor 6 april 2018 aan:
Bernhoven, t.a.v. de heer R. Schrauwen, hrm.medischestaf@bernhoven.nl

