
Aan de slag als MDL-arts  
 
Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen dat 
vakkundig en zorgzaam. Door topklinische en topreferente zorg te bieden waarbij opleiden, 
kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan 
ons toe. Het Maasstad Ziekenhuis is stevig verankerd in Rijnmond Zuid en heeft een diverse 
patiëntenpopulatie. De cultuur is te kenmerken als ‘Rotterdams’: handen uit de mouwen en 
directe communicatie. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende 
Topklinische Opleidings- Ziekenhuizen (STZ) en heeft de Joint Commission International (JCI) 
accreditatie behaald, waarbinnen kwaliteit en veiligheid voorop staan. Het ziekenhuis is 
aangesloten bij de Santeon Groep. 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met een solide basisprofiel, die alle gangbare 
diagnostische endoscopische technieken beheerst. De werkzaamheden zullen overwegend in het 
Spijkenisse Medisch Centrum plaatsvinden, maar indien gewenst behoort het ook tot de 
mogelijkheden om een deel van de werkzaamheden in het Maasstadziekenhuis zelf te verrichten.  
 
In de huidige vakgroep zijn alle uitstroomprofielen vertegenwoordigd, een goede persoonlijke 
match vinden wij het belangrijkst. Er is ruimte voor inbreng van eigen vaardigheden en voor 
profielontwikkeling, als dat inpasbaar is in onze huidige organisatie. 
 
 

 

De vakgroep MDL 
 
De vakgroep Maag-, Darm-, Leverziekten bestaat op dit moment uit 10 MDL-artsen.  
Wij zijn werkzaam op locatie Maasstadziekenhuis, locatie Spijkenisse Medisch Centrum en locatie 
Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland. De geavanceerde endoscopische diagnostische en 
therapeutische verrichtingen en functieonderzoeken worden op locatie Maasstadziekenhuis 
uitgevoerd.  
 
Het MDL-centrum is volgens het HKZ-keurmerk geaccrediteerd. Wij zijn een screeningscentrum in 
het kader van het bevolkingsonderzoek CRC en hepatitisbehandelcentrum (NVMDL/NIV). 
Speerpunten zijn IBD, interventie-endoscopie en HPB. De functies IBD en pancreascarcinoom 
hebben een topklinische STZ-erkenning. Wij participeren in Pancreatitiswerkgroep Nederland, 
regionale BeterKeten en Santeon samenwerkingsverbanden Oncologie (VBHC Colorectaal 
carcinoom) en IBD (Co-lead VBHC IBD en projectgroep dure geneesmiddelen). Twee Physician 
Assistants, drie verpleegkundig specialisten en een verpleegkundig endoscopist in opleiding 
ondersteunen ons bij onze werkzaamheden. Recent is door BeterKeten een promotiesubsidie 
gehonoreerd voor onderzoek naar waardegedreven zorg bij submucosale tumoren. 
 
 

 

Wat biedt het Maasstad Ziekenhuis jou? 
 

- Inschaling conform AMS-regeling (CAO Ziekenhuizen) 
- 0,8 FTE (0.6 FTE is eventueel bespreekbaar), met of zonder diensten 
- Vooralsnog een contract voor 11 maanden via het Medisch Specialistisch Bedrijf Maasstad 

Medisch Specialisten  
- Opleidingsbudget via AMS 



 
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dr. M. Hadithi, MDL-arts en 
Medisch Manager van de vakgroep,  op telefoonnummer 010-291911. 
 

 

 

 

Wat vraagt het Maasstad Ziekenhuis van jou? 
 

• Je bent opgeleid tot MDL-arts 
• Je deelt onze ambitie tot het leveren van topklinische zorg passend bij de STZ, Santeon en 

JCI normen van ons ziekenhuis 
• Je werkt mee aan het ontwikkelen en onderhouden van protocollen 
• Je communiceert helder en open met collega’s, patiënten en familieleden 
• Je bent een uitgesproken teamspeler 
• Je levert een proactieve bijdrage aan onderwijs 
• Je bent innovatief en draagt enthousiast bij aan een continue ontwikkeling van de zorg 

 
Sollicitanten die uitgenodigd worden voor een Arbeidsvoorwaardengesprek worden na dit gesprek 
gescreend door CV OK. Deze screening bestaat uit de volgende stappen: het nagaan van 
referenties en het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's. We gaan 
ervan uit dat je wilt deelnemen aan deze screening als je solliciteert op deze vacature. Zonder 
screening is het helaas niet mogelijk om deze functie te vervullen. 
 
U kunt uw sollicitatie richten aan wilsw@maasstadziekenhuis.nl 

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