Het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Rivierenland zoekt voor de vakgroep
Interne Geneeskunde een

MDL-arts
0.8 fte
De vakgroep Interne Geneeskunde bestaat uit negen internisten, ondersteund door drie ANIOS. Het werkterrein betreft de
algemene interne geneeskunde met de aandachtsgebieden oncologie, hematologie, endocrinologie, diabetes mellitus, nefrologie en maag-, darm- en leverziekten. Het is een goed functionerende vakgroep met een gevarieerde, groeiende praktijk
voor de regio Rivierenland. Werkzaamheden worden zowel in Tiel als in de buiten-polikliniek in Culemborg verricht. Er is
een intensieve samenwerking op het gebied van o.a. de MDL-zorg met het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein.
De MDL-zorg is in ons ziekenhuis onderdeel van de vakgroep Interne Geneeskunde, waarbij deze zorg voornamelijk wordt
verricht door de 4 aanwezige scopiërende internisten. Het gaat om algemene MDL-zorg inclusief IBD en scopieën in het
kader van het BVO-darmkanker.
Voor aanvullende expertise binnen dit gebied en het voldoen aan de huidige richtlijnen van oncologische en bariatrische
behandelingen in ons ziekenhuis willen we graag uitbreiden met een MDL-arts.
We zijn daarom op zoek naar een MDL-arts, Chef de Clinique, met affiniteit voor de algemene MDL-zorg, waarbij interesse
in IBD en oncologische MDL-zorg inclusief het BVO-certificaat tot de aanbeveling strekt.
De functie behelst voornamelijk poliklinische werkzaamheden, endoscopische werkzaamheden en deelname aan MDO’s.
Als Chef de Clinique MDL heb je geen diensten. De functie wordt aangeboden voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid
tot verlenging. Het is de bedoeling om na 2 jaar te komen tot een vaste aanstelling van de MDL-arts.
Het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Rivierenland vormt het gezamenlijke bedrijf van de vrijgevestigd medisch
specialisten in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Het CMSB telt 65 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om te komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken, zowel binnen de ziekenhuismuren als daarbuiten.
Ziekenhuis Rivierenland is een algemeen ziekenhuis met een adherentie van 120.000 inwoners. Naast de hoofdvestiging in
Tiel, beschikt het ziekenhuis over een polikliniek in Culemborg. We hebben in 2018 het JCI-keurmerk behaald en werken
continu aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. dr. J.J Meeuse internist-endoscopist, voorzitter vakgroep, of dhr.
drs. A. van der Beek, internist-endoscopist, via het secretariaat Interne Geneeskunde (telefoonnummer: 0344-674524) of
met mevr. drs. C.T.H. van Hal, voorzitter CMSB (via telefoonnummer: 06 24598520).
Solliciteren
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u uiterlijk tot 1 september 2022 sturen naar mevr. drs.
C.T.H. van Hal, voorzitter CMSB Rivierenland, via personeelsadministratie@zrt.nl.
Een intrede screening, waarbij een check op diplomas’en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in de zorg werken,
maakt onderdeel uit van het aannamebeleid.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

