
 

 
 

Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis zoekt… 

MDL-arts (0,8 – 1,0 fte)  
   
Jouw rol in het team 
De vakgroep MDL maakt met 10 MDL-artsen onderdeel uit van het Medisch Specialistisch 
Bedrijf Martini en wil uitbreiden met een 11e MDL-arts. Wij zoeken een enthousiaste, 
allround  collega met wetenschappelijke belangstelling en de bereidheid om 
managementtaken te vervullen. 
 
Over het team 
Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. We behandelen de MDL-zorg in de 
volle breedte. In ons goed geoutilleerde Endoscopiecentrum verrichten we alle gangbare 
diagnostische en therapeutische ingrepen, inclusief ERCP, (interventie)-EUS, VCE, 
ballonenteroscopie, eFTR en we zijn geaccrediteerd voor BVO coloscopie. We werken nauw 
samen met de GE-chirurgen, abdominale radiologen, twee IBD-verpleegkundigen en een 
nurse-endoscopist. De maatschap werkt 4 dagen per week in de Keizerkliniek in Assen, 
waar BVO coloscopieën en eerstelijns scopieën gedaan worden. 
 
Wij vragen van jou 

- Enthousiasme  
- Allround  
- Wetenschappelijke belangstelling 
- Bereidheid om managementtaken te vervullen 

 
Dit krijg je ervoor terug  
Als  #teammartini bieden we een informele, hartelijke werksfeer met veel aandacht voor 
leiderschap en talentontwikkeling 

• We zijn goed bereikbaar met het OV, de fiets en de auto. Voor je fiets hebben we 
overdekte fietsenstallingen, met oplaadpunten. Kom je met de auto? Daarvoor 
hebben we een parkeergarage naast het ziekenhuis.  

• Opname in de vakgroep geschiedt in vrije vestiging als maat van het Medisch 
Specialistisch Bedrijf van het Martini Ziekenhuis. Binnen het MSB Martini zijn ruim 
120 medisch specialisten van dertien specialismen in vrije vestiging actief. Het MSB 
Martini levert samen met het Martini Ziekenhuis hoogwaardig medisch specialistische 
zorg: zowel basiszorg voor de regio Groningen als topklinische zorg voor patiënten uit 
heel Noord-Nederland. 

 
Nieuwsgierig? 
Voor meer informatie verwijzen wij je naar martiniziekenhuis.nl. Je kunt ook contact 
opnemen met de heer W. Thijs (MDL-arts, medisch coördinator) via tel. (050) 524 5940/6122 
of thijsw@mzh.nl . Je sollicitatie en curriculum vitae ontvangen we graag via de mail. Je kunt 
jouw sollicitatie richten aan het bestuur van het Samenwerkingsverband Medisch 
Specialisten Martini Ziekenhuis, ter attentie van mw. E.J.R. van Turnhout, Bureau Medische 
Staf, ToetredingVMS@mzh.nl . 
 
Graag ontvangen wij je brief en cv uiterlijk 23 april a.s. 
 

Wij zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis en daar zijn we trots op. Maar nog belangrijker: 
samen zijn we een organisatie van en voor mensen. Dat zie je, proef je en ervaar je. Als 
patiënt én als medewerker. Op teammartini.nl zie je hoe we daarover in gesprek zijn. Wil jij 
ons team komen versterken? 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

https://www.martiniziekenhuis.nl/zorg/specialismen-en-expertisegebieden/maag-darm-leverziekten-mdl/
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