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De organisatorische eenheid maag-, darm- en leverziekten telt zeven MDL-artsen. Door uitbreiding
van de werkzaamheden is er een vacature voor een achtste MDL-arts (0,7 - 0,8 fte, onbepaalde tijd).
Het Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN) is een maatschap van ruim tachtig
medisch specialisten, verenigd in elf organisatorische eenheden. Het JMSBN levert samen met CWZ
kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg waarbij de zorgvraag van de patiënt leidend is.
Als jonge en ondernemende organisatie heeft het JMSBN veel aandacht voor ontwikkelingen en
vernieuwingen in de zorgmarkt. De medisch specialisten werken samen aan optimalisatie van de
patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf.
Het werk
De werkzaamheden bestaan uit alle patiëntenzorg gerelateerde activiteiten binnen de MDL ziekten.
Differentiatie in aandachtsvelden is mogelijk. Met name speciale belangstelling of expertise voor IBD,
oncologie of neuromotoriek strekken tot aanbeveling. De endoscopische activiteiten omvatten alle
basale endoscopische technieken. In overleg kunnen geavanceerde endoscopische technieken worden
uitgeoefend. Alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden zijn aanwezig. Van endoecho,videocapsule en enteroscopie tot impedantie- en manometrie en ph-meting. Er is samenwerking
met physician assistants MDL en verpleegkundig specialisten MDL. Als nieuwe collega lever je een
actieve bijdrage aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten en de verdere ontwikkeling van
de MDL-zorg.
Dit breng je mee
Wij zoeken een enthousiaste collega die het vak in de volle breedte kan uitoefenen. Bij voorkeur wil je opleidingsen managementtaken actief uitvoeren en heb je aantoonbare wetenschappelijke belangstelling, blijkend uit een
afgerond proefschrift. Kandidaten die in de loop van 2019 hun opleiding voltooien, worden ook uitgenodigd te
solliciteren.

Wij bieden jou
Toetreding tot de OE MDL van het Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf zal plaatsvinden conform de
richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten.

Interesse?
Jouw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag via onze website www.werkenbijcwz.nl en kun je richten aan het
bestuur JMSBN, t.a.v. dhr. drs. P.J.A. Schwering. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de MDL-artsen, te bereiken via telefoonnummer
(024) 365 8469. Kijk voor meer informatie op: https://www.cwz.nl/patient/specialismen/maag-darmleverziekten-mdl/

