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De afdeling 

De vakgroep MDL bestaat uit 11 specialisten waarvan 10 MDL-artsen en 1 algemeen 

internist met aandachtsgebied MDL. De vakgroep MDL is actief en dynamisch met 

bijzondere interesse in geavanceerde endoscopie, endo-echografie, hepatologie, 

neurogastroenterologie en IBD. Actueel zijn er 3 collega’s die ERCP’s verrichten. Per 2015 

hebben wij een geheel nieuwe endoscopieafdeling in locatie Hoorn betrokken en vanaf juni 

2019 idem op onze locatie in Purmerend. Wij werken met de nieuwste apparatuur 

ondersteund door randvoorwaarden die voldoen aan de meest moderne eisen. 

Endo-echo en functie-diagnostiek (pH metrie, manometrie) behoren ook tot het spectrum 

van diagnostiek naast de algemene endoscopie en ERCP. Vier gecertificeerde 

verpleegkundige endoscopisten verrichten zelfstandig coloscopieën onder supervisie van de 

MDL-artsen. Het Dijklander Ziekenhuis is gecontracteerd als screeningscentrum in het kader 

van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Op de polikliniek zijn 3 verpleegkundig 

specialisten actief. Er bestaat een nauwe samenwerking met de vakgroep chirurgie met 

name op het gebied van colorectale maligniteiten en IBD. De vakgroep MDL participeert in 

de opleiding Interne Geneeskunde. 

 

Je nieuwe baan  

In verband met pensionering van één van de MDL artsen, zoeken wij vanaf 1 februari 2021 

een enthousiaste collega, welke bekwaam is in het uitvoeren van ERCP’s. Een tweede 

aandachtsgebied zoals affiniteit met functieonderzoeken en/of BVO diploma strekt tot 

aanbeveling. Van de kandidaat verwachten wij een gemotiveerde inzet ten behoeve van de 

opleiding Interne Geneeskunde. Je draagt bij aan het opleiden van arts-assistenten, 

coassistenten en verpleegkundigen. Tevens verwachten we dat je actief deelneemt in 

commissies en de organisatiestructuur van het ziekenhuis.  

 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiaste en ambitieuze collega met brede kennis en ervaring in het 

vakgebied van maag- darm- leverziekten. Als persoonlijkheidskenmerk zoeken we een 



teamspeler. Je hebt een aantoonbare diepgaande specialisatie in één of meer van de 

aandachtsgebieden zoals hierboven omschreven, maar bent tenminste bekwaam in het 

verrichten van ERCP. Je bent bereid om zowel op locatie Hoorn als op locatie Purmerend te 

werken. Een goede dosis relativeringsvermogen en gezonde humor zijn ook zeker gewenst. 

 

Wat bieden wij jou?  

De specialisten in de vakgroep MDL zijn in loondienst van het Dijklander Ziekenhuis. Met 

betrekking tot de honorering is de AMS regeling van toepassing. Er zal gewerkt worden 

volgens de geldende regeling medische staf, met een proefperiode van 1 jaar, en na een 

positieve beoordeling een vast contract. De huidige Chef de Clinique solliciteert mee.  

 

Interesse?  

Solliciteer direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer A.A. 

Karimbeg, internist, medisch manager vakgroep MDL (0229 - 208287) of mevrouw M. 

Lunter-Vlug (0229 - 208212) MDL-arts. Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief en CV vóór  

19 oktober a.s. 

 


