Chef de clinique MDL
De afdeling / Het specialisme
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) bestaat uit ruim 270 medisch
specialisten en voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis
Isala.
De MDL-artsen voeren werkzaamheden op locatie Zwolle, Meppel, Heerde,
Steenwijk en binnenkort ook Kampen.
Wegens vervanging van een deel van de werkzaamheden van de MDL-artsen binnen
het MSB zoekt de MDL per direct een chef de clinique MDL (0,9 – 1,0 FTE).
De vakgroep Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) Zwolle bestaat thans uit twaalf
MDL-artsen en een internist, die uitsluitend MDL-zorg levert. Alle moderne
diagnostische en therapeutische gastro-enterologische technieken zijn voorhanden.
Naast een klinische afdeling met 24 MDL-bedden en een acute opname afdeling met
acht bedden, beschikt de afdeling over een goed geoutilleerd endoscopiecentrum en
polikliniek, een multidisciplinair IBD centrum en een multidisciplinaire MDLoncologiepolikliniek.
Tevens verzorgen we de opleiding tot MDL-arts in samenwerking met het UMCG
Groningen.
Het profiel


Enthousiaste MDL-arts, met ervaring in de gebruikelijke diagnostische en
therapeutische endoscopische technieken



Goede sociale vaardigheden waarbij werken in teamverband en
samenwerking met andere disciplines essentieel is



Bereidheid bij te dragen aan vernieuwende, vakinhoudelijke ontwikkelingen



Bereidheid actief bij te dragen aan het opleiden van co-assistenten, physician
assistants, nurse-endoscopisten en AIOS MDL

Het aanbod
In eerste instantie wordt u aangesteld als chef de clinique voor het leveren van de
MDL-zorg in Zwolle. Bij gebleken geschiktheid bestaat op termijn de mogelijkheid om
toe te treden tot het MSB-I. Dit vindt plaats in overleg met de vakgroep en onder
voorwaarden van het MSB-I.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de MDL-artsen: dr. A.
Flierman (038) 424 74 23, dr. J. Vecht (038) 424 70 45 of dr. A.P.J. de Graaf (038)
424 89 80).
Solliciteren
Bent u geïnteresseerd in de vacature? Dan nodigen wij u uit vóór 3 augustus a.s. te
solliciteren via www.isalawerkt.nl onder vermelding van referentienummer 162176
en/of een dag mee te lopen om kennis te maken met de vakgroepleden.

