
De vakgroep MDL Treant Drenthe zoekt een 10e MDL arts (0.8 – 1.0 FTE)  

Arbeidsovereenkomst voor 

Onbepaalde tijd 

Werklocatie(s) 

Emmen/Hoogeveen/Stadskanaal 

CAO 

AMS 

Wie zijn wij  

In de vakgroep is per direct plaats voor een enthousiaste collega met ERCP ervaring.    

Met de huidige 9 MDL-artsen behandelen we het volledige scala aan MDL zorg. Acute, complexe en 

klinische zorg vindt plaats in het Scheper ziekenhuis in Emmen. Een ziekenhuis met een groot perifeer 

karakter gelegen in een prachtige, bosrijke omgeving.  

We worden ondersteund door 3 verpleegkundig specialisten en een gedreven endoscopie team. Het 

palet aan diagnostiek en therapeutische interventies bestaat uit onder meer ERCP, EUS, 

videocapsule en dubbelballon onderzoek. We zijn BVO geaccrediteerd. Er is intensieve samenwerking 

met GE chirurgen, radiologen en internisten, met name voor de gastro-intestinale oncologie. Tenslotte 

zijn we, samen met drie infectiologen een gecertificeerd hepatitis centrum in Drenthe.   

De subgroep MDL is zelfstandig onderdeel van de vakgroep Interne-MDL. Er is een prettige 

onderlinge samenwerking. Daarnaast is Treant een erkend opleidingsziekenhuis voor de 

geneeskunde opleiding, internisten en chirurgen. Samen met de internisten dragen we bij aan de 

opleiding van de arts-assistenten en coassistenten.   

Waar ga je werken 

Treant bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Binnen ons 

ruime adherentiegebied met circa 300.000 inwoners van Drenthe, bieden we aandacht voor de best 

mogelijke zorg en staan kwaliteit, patiënt veiligheid en gastvrijheid hoog in het vaandel. Onze 260 

medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. De kliniek MDL is 

geconcentreerd op locatie Emmen, waarbij een deel van de electieve poliklinische zorg plaatsvindt op 

locaties Stadskanaal en Hoogeveen. 

De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant 

(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden, 

dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier 

met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg. 

Wie zoeken wij 

We zoeken een collegiale, pro-actieve allround MDL-arts met specifieke ervaring in het verrichten van 

ERCP’s.  

Wat bieden wij 

Een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving met ambitieuze en enthousiaste collega’s. Er 

is divers patiënten aanbod en uitgebreide mogelijkheid tot het verrichten van ERCP’s. In eerste 



instantie bieden wij een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden volgens de arbeidsvoorwaarden van 

de AMS. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.  

Bij gebleken geschiktheid en onveranderde bedrijfsomstandigheden volgt daarna instroming in de 

vakgroep middels een in- en uitverdienregeling in vrije vestiging.  

Ben je enthousiast? 

Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 3 april 2023 via de knop 'Solliciteren'.  

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met onze 

voorzitter Lotte ten Heggeler (l.tenheggeler@treant.nl 0612839611), Sarah Bos (s.bos@treant.nl 

0616358228), John Poels (j.poels@treant.nl 0651823848), of de management assistente Margriet 

Blaauw (f.m.blaauw@treant.nl 06-22144890)  

Veiligheid staat bij ons voorop. Wij checken altijd uw referenties en zien graag een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) tegemoet. 

Treant Zorggroep voert een preventief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Dit betekent dat u, voordat u 

bij ons kunt werken, aantoonbaar voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben 

opgebouwd. Indien dat bij u (nog) niet het geval is, dan verzorgen wij de vaccinatie voor u. 

 

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat P&O 

Advies, telefoon 0591 65 56 56. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Werken bij Treant 

Werk je bij Treant Zorggroep dan ga je voor vakmanschap en ben je oprecht betrokken bij patiënten, 

cliënten en collega’s. Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, veel 

doorgroeimogelijkheden en korte lijnen. Wij zijn duidelijk naar elkaar; we zeggen wat we doen en we 

doen wat we zeggen. Ondernemerschap tonen voor een beter resultaat en klanttevredenheid stellen 

we zeer op prijs. We verwachten dat iedereen zorgvuldig omgaat met onze schaarse en kostbare 

middelen. Met 260 medisch specialisten en 6300 medewerkers zijn we de grootste werkgever van ons 

verzorgingsgebied. 
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