Wij zijn op zoek naar een gedreven, enthousiaste en ambitieuze

MDL-arts
0,89 fte

Jij
Je hebt ervaring met alle de basale diagnostische en therapeutische endoscopieën, bij voorkeur ook
met ERCP. Je hebt je BVO certificaat al gehaald, of bent bereid dit op korte termijn alsnog te halen. Je
beschikt over goede sociale vaardigheden en vindt werken in teamverband en samenwerking met
andere disciplines essentieel. Je hebt affiniteit met het opleiden van coassistenten en het begeleiden
van arts-assistenten.

De functie
Op de polikliniek zie je het gehele brede scala van MDL-patiënten, inclusief patiënten met
inflammatoire darmziekten en leveraandoeningen. Er is voldoende opname capaciteit. Het
ziekenhuis heeft een SEH, een AOA en een IC. De endoscopieafdeling is up-to-date met 3 kamers.

De afdeling
De afdeling MDL is een afdeling in opbouw. Op de afdeling is nu een MDL-arts (0,4) poliklinisch
werkzaam, daarnaast zijn er drie scopiërende internisten en er zijn gespecialiseerde
verpleegkundigen. Er is volop ruimte mee te denken over de inhoud van de werkzaamheden en hoe
je die wilt uitvoeren. Tevens wordt er zeer actief geluisterd naar je input en staat iedereen
welwillend tegenover ideeën die de zorg naar een hoger niveau tillen. Zeker nu we werken in ons
nieuwe ziekenhuis in Scheemda krijgt dit een verdere boost en heb je nu de mogelijkheid mee te
denken hoe we met elkaar de zorg vorm willen geven in deze nieuwe werkomgeving.
Er is een zeer nauwe samenwerking met het UMCG waarbij de hoog complexe zorg met name in het
UMCG wordt gedaan en de basis MDL-zorg in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

De organisatie
Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen geven ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten
zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst
een ongedwongen werksfeer. We werken vanuit een splinternieuw ziekenhuis in Scheemda.
Daarnaast bieden we een aantal spreekuren vanuit onze servicepunten in Veendam en Delfzijl. Sinds
eind 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Ook hier bieden een aantal specialismen
spreekuren aan. We werken met het uitgangspunt: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het
moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze
ziekenhuiszorg afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Arbeidsvoorwaarden
Alle medisch specialisten in ons ziekenhuis werken in dienstverband. De aanstelling kan worden
aangegaan voor een jaar, echter bij voldoende gebleken geschiktheid en noodzaak tot verhuizing is
een eventueel direct vast contract te bespreken. De salariëring is conform AMS.

Informatie
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Jan Hendrik Kleibeuker, MDL-arts (088 –
066 1000) of Bastiaan Roerig, internisten (06-15190354) of Ronald Meijer, longarts en medisch
manager beschouwende specialismen (06-15562841).

Sollicitaties
Je kunt je sollicitatie tot en met 5 november 2020 insturen.

