
 
 

 
 
 

Wegens het vertrek van één van de vakgroepleden zoekt de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre 
U.A. (CMS Gelre U.A.) voor de vakgroep Maag-Darm-Leverziekten een 
 

MDL arts (0,9 FTE) 
 

CMS Gelre U.A.                                                  
Op 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. 
opgericht, een samenwerkingsverband van specialisten werkzaam 
binnen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen en Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix in Winterswijk. CMS Gelre u.a. stelt zich ten doel 
optimale medische zorg te verlenen aan alle patiënten van Gelre ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. Daarnaast wil CMS Gelre een rol nemen in het ontwikkelen van nieuwe 
zorgproducten en het innoveren van bestaande producten.  

CMS Gelre kent ongeveer 160 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, 
chirurgie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, intensive care geneeskunde, 
kaakchirurgie, KNO, longgeneeskunde, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, 
orthopedie, plastische chirurgie, radiologie en urologie. 

De vakgroep 
De vakgroep MDL bestaat uit 8 MDL artsen die samenwerken binnen de Zorgeenheid MDL met 3 
Physician Assistants, een verpleegkundig endoscopist, 2 verpleegkundig specialisten en 4 MDL 
verpleegkundigen. De voorwacht wordt verzorgd door de arts assistenten interne geneeskunde.  

De vakgroep is ondernemend en kent een collegiale, niet hiërarchische en no-nonsense 
sfeer. De MDL zorg wordt in de volle breedte uitgeoefend. Wij zijn een screeningscentrum in 
het kader van het bevolkingsonderzoek CRC en hepatitisbehandelcentrum.  
Er wordt gewerkt op beide locaties van Gelre ziekenhuizen (Zutphen en Apeldoorn). In 
Apeldoorn worden de gecompliceerde behandelingen geconcentreerd en in Zutphen wordt 
basis MDL-zorg geleverd. Er is een goede samenwerking met de GE-chirurgen, met wie ook 
een verpleegafdeling gedeeld wordt. De MDL heeft 18 bedden tot haar beschikking. De 
afdeling endoscopie is verdeeld over beide locaties met in totaal 6 endoscopiekamers. Alle 
geavanceerde technieken worden uitgevoerd, waaronder ERCP, EMR, endo-echografie, RFA 
en ESD. De afdeling is HKZ gecertificeerd.  
 
Uw profiel 
Wij hechten veel belang aan het werken in teamverband en zoeken dan ook bovenal een collega met 
wie het prettig samenwerken is. Specifiek gaat onze voorkeur uit naar een collega met als 
aandachtsgebied HPB en ervaring met ERCP en endo-echografie. U bent een ambitieuze en 
enthousiaste collega die wil werken aan de ontwikkeling van onze vakgroep en de toekomst van de 
MDL-zorg binnen ons ziekenhuis. U krijgt de ruimte voor ontplooiing en verdieping in het 
aandachtsgebied dat bij u past. 
 
 



Ons aanbod 
De functie is beschikbaar per 1 december 2020. Op de eerste plaats bieden wij een inspirerende en 
ondernemende werkomgeving, waarbij veel ruimte is uw aandachtsgebieden en interesses verder te 
ontwikkelen. U treedt in dienst van de CMS Gelre U.A.. Salariëring geschiedt aanvankelijk volgens de 
AMS schaal (inschaling naar werkervaring en opleiding). De intentie is om, bij gebleken geschiktheid, 
als lid toe te treden tot de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. 
 
Informatie? 
Inlichtingen kunt u inwinnen bij mevrouw E. Kouw, MDL arts en medisch manager van de 
vakgroep,op telefoonnummer 055-8446808 (e.kouw@gelre.nl) en mevrouw G.W. Erkelens, MDL arts, 
op telefoon nummer 055 8446191 (w.erkelens@gelre.nl).  
 
Sollicitatie 

Bent u geïnteresseerd? Reageer dan vóór 11 november 2020 door uw motivatiebrief en cv te 
sturen naar werkenbij@gelre.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


