Het Coöperatief Medisch Specialisten ASz zoekt in verband met pensionering van een van de leden van de
vakgroep Maag-,Darm- en Leverziekten vanaf juli 2019 een

MAAG-,DARM-,LEVERARTS
Voor 0,8 tot 1,0 fte
De vakgroep
De MDL-vakgroep is een zelfstandig functionerende eenheid in het Albert Schweitzer ziekenhuis en bestaat
uit 9 MDL-artsen. Op de locatie Dordwijk (Dordrecht) is een klinische afdeling gedeeld met de GE-chirurgie,
waar 16 bedden tot onze beschikking zijn. De poliklinische werkzaamheden en de routine endoscopische
verrichtingen vinden plaats op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht. In Dordwijk worden de geavanceerde
endoscopische diagnostische en therapeutische verrichtingen uitgevoerd. Wij zijn screeningscentrum in het
kader van het bevolkingsonderzoek CRC en een hepatitis behandelcentrum. Een verpleegkundig specialist,
3 verpleegkundig endoscopisten en gespecialiseerde MDL-verpleegkundigen ondersteunen de
vakgroepleden bij hun klinische, poliklinische en endoscopische werkzaamheden. Onze vakgroep staat
bekend als gedreven, vooruitstrevend en onderling collegiaal.
De vakgroep verzorgt in samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam het tweejarig perifere deel van de
opleiding tot MDL-arts.
IBD is een van de speerpunten van onze vakgroep en wordt vormgegeven door de ontwikkeling van een
expertisecentrum IBD waarin al concrete stappen zijn gemaakt. Een uitgebreid en up-to-date zorgpad is
reeds ontwikkeld. De transitiepoli met de kinderartsen en preconceptie/zwangerenpoli met de gynaecologen
zal de komende jaren vorm gaan krijgen. Binnen de IBD zorg maken wij ook gebruik van digitale
ondersteuning in de vorm van mijnIBDcoach. De vakgroep MDL neemt deel aan de regionale BeterKeten
voor IBD en er is een intensieve samenwerking met het Erasmus MC.
Onze vraag
Wij zijn in eerste instantie op zoek naar een collega met aantoonbaar IBD profiel om de vakgroep in het IBD
expertisecentrum te versterken en dit speerpunt de komende jaren verder te ontwikkelen. Als u echter een
ander uitstroomprofiel heeft, wordt u ook uitgenodigd om op deze vacature te reageren, omdat er binnen
onze vakgroep de mogelijkheid bestaat om te schuiven met aandachtsgebieden. De nieuwe collega
beheerst daarnaast alle gangbare diagnostische en therapeutische endoscopische technieken. Gezien de
verdeling van interesses en taken binnen de vakgroep is er ook behoefte aan een collega met affiniteit voor
managementgerelateerde taken.
Ons aanbod
De MDL-artsen zijn lid van het Coöperatief van vrijgevestigde specialisten in het Albert Schweitzer
ziekenhuis. U krijgt in eerste instantie een aanstelling in loondienst bij het Coöperatief voor één jaar ter
introductie (honorering volgens AMS afhankelijk van ervaring), waarna bij een gebleken match tussen
kandidaat, vakgroep en Coöperatief dit kan worden omgezet naar een praktijk in vrije vestiging. De goodwill
wordt dan bepaald volgens vigerende afspraken binnen het Coöperatief.
Uw interesse
Voor nadere informatie over bovengenoemde functie kunt u zich wenden tot dr. L.M.M. Wolters, MDL-arts
en medisch manager van de vakgroep MDL (bereikbaar via het algemene telefoonnummer 078-6541111).

Wijze van solliciteren
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 12 november 2018 richten aan
mevrouw dr. G.S. Kooi, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het
sollicitatieformulier in te vullen via deze link:
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Aan niet door de manager P&O geautoriseerde opdrachten kunnen geen rechten worden ontleend.

