Maag-darm-leverarts (0,88 fte)
In verband met de beëindiging van de werkzaamheden van een van onze collega’s eind 2022 zijn wij op
zoek naar een maag-darm-leverarts.

Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven / Eindhoven
Aantal uren: 0,88 fte
Type aanstelling: 1 jaar in loondienst bij het MSB, daarna bij wederzijds welbevinden toetreding tot de
maatschap

Jij zorgt voor




Het verlenen van MDL-zorg in de volle breedte aan onze patiënten.
Interesse in inflammatory bowel disease en/of advanced endoscopy .
Evenredige participatie in algemene en endoscopie-diensten.

Dit doe je samen met
Je collega’s van de vakgroep maag-darm-leverziekten. Máxima MC biedt een uitdagende
werkomgeving die gericht is op continu verbeteren. Twaalf medisch specialistische en tal van andere
opleidingen zorgen voor een stimulerend opleidingsklimaat. In onze manier van werken ligt het accent
op aandacht voor de mens, wederzijds vertrouwen en innovatie.
MSB de Medici

MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch
specialisten die in Máxima MC werken zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 140
leden. MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en
patiëntgerichte wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil
innovatief en ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het
ziekenhuis.
Vakgroep maag-darm-leverziekten
De vakgroep maag-darm-leverziekten bestaat uit 8 MDL-artsen (dr. P.J. Boekema, dr. M.J. ter Borg, dr.
E.H.C.J. Buster, drs. J.Th. Kamphuis, dr. L. Koning, dr. J.M.J.I. Salemans, dr. J.W.A. Straathof en dr. M.L.
Verhulst). Op onze afdeling werken we samen met 2 verpleegkundig specialisten, 3 MDLverpleegkundigen, 2 intake verpleegkundigen, een klinisch physician assistent en 2 verpleegkundig
endoscopisten. Kijk voor meer informatie over de vakgroep op: www.mmc.nl/mdl.
Een aantal wetenswaardigheden over de afdeling MDL:
- We werken op beide locaties in Veldhoven en Eindhoven op de polikliniek, endoscopieafdeling en
het Máxima Oncologisch Centrum in Veldhoven. De klinische zorg en complexe endoscopische
interventies zijn geconcentreerd op locatie Veldhoven.
- We werken voor intakes van endoscopieën met Medify en voor de begeleiding van patiënten met
IBD met mijnIBDcoach.
- We hebben een goede samenwerking met de GE-chirurgen, interventieradiologen en oncologen.
Er is een gezamenlijke verpleegafdeling met de GE-chirurgen.
- Wij zijn een screeningscentrum in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker en hepatitis
behandelcentrum. Máxima MC is onder andere expertisecentrum voor neuro-endocrine tumoren,
leverchirurgie en immunotherapie.
- Op beide locaties beschikken we over moderne endoscopiekamers en in Veldhoven is er een
aparte ERCP kamer. Alle geavanceerde technieken worden uitgevoerd, waaronder ERCP,
EMR/ESD/EFTR en endo-echografie. Propofolsedatie wordt in toenemende mate toegepast.
- Endoscopiedienst wordt verricht in een regionale samenwerking met de MDL-artsen van het Anna
ziekenhuis in Geldrop.

Dit past bij je als




Je een bevlogen en enthousiaste MDL-arts bent.
Je onze ambitie tot het leveren van topklinische zorg passend bij de STZ normen van ons
ziekenhuis deelt.
Je helder en open communiceert met collega’s, medewerkers, patiënten en hun
familieleden.

Je kiest voor MSB de Medici binnen Máxima MC omdat











Bij ons de gezondheid van onze patiënten in goede handen is Om ons werk optimaal te
kunnen doen, zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar. Bekijk ons jaardocument van
2021 om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in MMC van het afgelopen jaar.
Onze 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten, iedere dag werken
aan de beste zorg. We innoveren en ontwikkelen. We bedenken nieuwe technieken en
organiseren de zorg slim. Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook
veel ter preventie.
We als STZ-ziekenhuis meerdere topklinische functies hebben en veel
opleidingsmogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich
blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.
We steeds meer vanuit waardegedreven zorg werken, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Je voor de duur van 1 jaar als chef de clinique aangesteld wilt worden bij MSB de Medici,
waar de vakgroep maag-darm-leverziekten deel van uitmaakt. Bij wederzijds welbevinden
is het de bedoeling daarna toe te treden tot de maatschap. Als MSB de Medici zijn we
ingebed in MMC.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Deze functie is ingeschaald in de AMS
schaal. De inschaling vindt plaats op basis van ervaringsjaren volgens de AMS.




Je gaat werken in een slimme, innovatieve regio die op meerdere fronten veel te bieden
heeft.
We als ziekenhuis steeds meer bezig zijn met verduurzamen. We maken deel uit van de
top op het gebied van CO2-reductie in ziekenhuizen.

Lees meer over Máxima MC

waarbij je een deel van jouw (bruto) salaris kunt gebruiken voor onder andere de aanschaf van een fiets of mobile d evice zoal s een als tablet, de bet aling van j e beroepsver eniging of jouw lidmaats chap voor de fitness .
waarbij je een deel van jouw (bruto) salaris kunt gebruiken voor onder andere de aanschaf van een fiets of mobile d evice zoal s een als tablet, de bet aling van j e beroepsver eniging of jouw lidmaats chap voor de fitness .

Nieuwsgierig geworden?
Heb je interesse in deze functie bij MSB de Medici? Dan zien we graag jouw reactie, in ieder geval
vóór 5 september a.s., via deze link: Maag-darm-leverarts (0,88 fte) - Werken bij MMC
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel met Martijn ter Borg of Erik Buster, maag-darmleverartsen, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 6350 of mail naar m.terborg@mmc.nl /
erik.buster@mmc.nl
Gezien de intentie tot toetreding tot de maatschap na 1 jaar zullen gesprekken met MSB, stafbestuur,
managementteam en raad van bestuur onderdeel zijn van de selectieprocedure.
Het eerste gesprek vindt eventueel plaats in de week van 5 september de tweede gesprekken zullen
plaatsvinden op 19 september vanaf 17.00u.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.
Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature naar jezelf mailen
via onderstaand e-mailicoon.

