
Maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf Amstelland (MSB Amstelland) zoekt per 
oktober 2022 een 

MDL-arts (twee dagdelen endoscopie)

Ons team bestaat uit 6 MDL artsen, behorend tot de vakgroep Interne Geneeskunde/
MDL. Kenmerkend zijn de korte lijnen binnen het ziekenhuis en een prettige 
werksfeer. De afdeling MDL-ziekten beschikt over een goed geoutilleerde endoscopie 
afdeling met drie endoscopiekamers waar alle gangbare endoscopische onderzoeken 
worden uitgevoerd.  

Profiel: Wij zoeken per oktober 2022 een MDL-arts, op ZZP-basis, om 2 dagdelen 
gastro- en coloscopieën te verrichten. De voorkeur gaat uit naar de maandag, maar 
andere dagen zijn bespreekbaar. Indien gewenst is het mogelijk om vooral 
coloscopieën te verrichten teneinde het BVO certificaat te behalen. Indien u het BVO 
certificaat reeds heeft behaald zullen grotendeels BVO gerichte scopieën worden 
ingepland.   

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen drie weken na 
plaatsing van deze advertentie richten aan: Maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf 
Amstelland, t.a.v. mw. W. de Boer, managementassistent, Laan van de Helende 
Meesters 8, 1186 AM Amstelveen of via w.deboer@zha.nl. Inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de vakgroep via dr. E.P.M. van der Zanden, MDL-arts of dr. L.A. 
Noach, MDL arts, tel 020-755 7000 

Over MSB Amstelland 
MSB Amstelland is een maatschap met ca 70 maten en is gevestigd te Amstelveen. In MSB Amstelland 
worden naast de vrijgevestigde specialisten ook de specialisten in dienstverband en de specialisten 
waarmee een nauwe samenwerking bestaat, samengebracht. De focus ligt op kwaliteit en het leveren van 
algemene ziekenhuiszorg met korte toegangstijden in een multidisciplinaire omgeving, waar de menselijke 
maat voorop staat. 

Over Ziekenhuis Amstelland 
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis en vervult een belangrijke zorgfunctie voor de regio én 
voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Met ca 1000 medewerkers biedt het ziekenhuis medische en 
verpleegkundige zorg van hoge kwaliteit in een patiëntvriendelijke en kleinschalige omgeving. Jaarlijks 
worden er normaliter ruim 20.000 opnames verzorgd (inclusief dagbehandelingen). Ziekenhuis Amstelland 
onderscheidt zich door een sterk basisprofiel: TOP in basiszorg. Dat is mogelijk door de kleinschaligheid en 
korte lijnen binnen de organisatie van Ziekenhuis Amstelland en de goede samenwerking met verwijzers. 
Verschillende disciplines in ons ziekenhuis werken samen met het Amsterdam-UMC. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en 
doorplaatsing / overname van de wervingsteksten is niet toegestaan.
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