
 

    

De Vakgroep Maag-, Darm- en Leverziekten heeft per 1 april 2021 een vacature voor een fulltime  

 

Maag-, Darm- en Leverarts  

met aandachtsgebieden hepatologie, oncologie en onderwijs. 

1.0 fte (m/v) 

 

De werkomgeving 

Wij bieden een dynamische werkplek met veel afwisseling en een prettige werksfeer . Collegialiteit, open 

communicatie, ambitie en innovatief denken staan hoog in het vaandel. De vakgroep beoefent het vak in 

de volle breedte van de Maag-, Darm- en Leverziekten, maar de structuur binnen de vakgroep en de 

omvang van het specialisme binnen het ETZ, bieden de gelegenheid gedifferentieerd te werken ter 

bevordering van een optimale kwaliteit van zorg. Speerpunten hierbij zijn IBD zorg, oncologie, 

hepatologie en voeding.  

De negen MDL-artsen zijn werkzaam op elk van de drie locaties binnen het Elisabeth-TweeSteden 

Ziekenhuis en zijn aangesloten bij het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant. Binnen 

de afdeling werken o.a. ANIOS, VS-ers, PA-ers (poliklinisch en klinisch) en verpleegkundig endoscopisten. 

Vanwege toenemende vraag naar MDL zorg zijn wij nu op zoek naar een MDL-arts met bovengenoemde 

aandachtsgebieden. De huidige Chef de Clinique solliciteert mee in deze procedure. 

 

Uw profiel 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven MDL-arts met specifieke interesse in hepatologie en 

oncologie. Iemand die goed kan samenwerken met zowel de eerste lijn als multidisciplinair met collega’s 

binnen en buiten het ziekenhuis. Alle MDL-artsen participeren in de dienst en spoedzorg. Naast het 

vervullen van de belangrijke rol in de patiëntenzorg rekenen wij op een actieve bijdrage aan onderwijs en 

scholing van medewerkers binnen de afdeling. Wetenschappelijke belangstelling strekt tot de 

aanbeveling. 

 

 

Ons aanbod 

De te benoemen MDL-arts zal toetreden als lid van zowel de Vakgroep Maag-, Darm- en Leverziekten ETZ 

als het Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant (MSB M-B). Het MSB kent een toetredingsregeling 

omtrent inverdienen. 

 

 

Informatie & sollicitatie 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Maurice Lutgens, medisch manager 

Maag-, Darm- en Leverziekten, via 013-2213076 (secretariaat MDL) of m.lutgens@etz.nl. 

U kunt uw motivatiebrief, inclusief CV, binnen 3 weken richten aan dr. P.F. Boekkooi, voorzitter MSB 

Midden-Brabant via e-mail s.demoor@etz.nl  
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