Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina, onder andere werkzaam binnen het Catharina
Ziekenhuis te Eindhoven, is een coöperatie van ruim 160 medisch specialisten. Het MSB Catharina
levert samen met het Catharina Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch
specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid
en innovatie centraal staan.
De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL van het MSB Catharina is wegens het vertrek van een
collega, op zoek naar een gedreven professional voor de vacature van:

MDL-arts (1.0 FTE)
De vakgroep Interne Geneeskunde/MDL
De aan te stellen MDL-arts zal deel uitmaken van de Vakgroep Interne Geneeskunde/MDL, die
bestaat uit 20 internisten en 9 MDL artsen, werkzaam in diverse specialismen (clusters). De vakgroep
heeft opleidingsbevoegdheid voor zowel Interne Geneeskunde als MDL. Beide opleidingen vinden
plaats in OORZON-verband. Meer informatie over de vakgroep vindt u op de website van het
Catharina Ziekenhuis.
Cluster MDL
Het cluster MDL bestaat uit 9 MDL-artsen, 1 fellow, 3 verpleegkundig specialisten, 1 physician
assistant en 1 physician assistant in opleiding, AIOS MDL en ANIOS MDL. Naast de algemene MDLzorg is het cluster gedifferentieerd in aandachtsgebieden: inflammatoire darmziekten, hepatologie,
upper GI oncologie, lower GI oncologie, PEG zorg en motiliteit.
De afdeling heeft een (supra)regionale functie voor MDL zorg in het bijzonder voor oncologie en
geavanceerde endoscopie. Er is veel ruimte voor medische innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
De afdeling endoscopie met 18 recoverybedden is gehuisvest naast de polikliniek MDL. Er zijn 5
moderne endoscopiekamers met hoogwaardige apparatuur. De klinische afdeling beschikt over 24
bedden.
Het Catharina Ziekenhuis
Werken in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal
deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie waar de patiënt,
maar ook de medewerker voorop staat.
In het Catharina Ziekenhuis werken ruim 4.000 gedreven professionals met één doel: elke dag de
beste zorg -direct of indirect- bieden aan onze patiënten. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling
en opleiding van onze mensen, omdat we het beste voor elkaar en voor de patiënt willen.
Functie-inhoud
- Het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg op de polikliniek MDL, endoscopie afdeling en
de klinische afdeling MDL, inclusief avond-, nacht-, en weekenddiensten;
- Aandachtsgebied inflammatoire darmziekten;
- Uitvoeren van BVO-coloscopieën;
- Een actieve bijdrage aan de opleiding van A(N)IOS, fellow, coassistenten, gespecialiseerd
ondersteunend personeel en verpleegkundigen;
- Betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid van zowel
afdeling als ziekenhuis;
- Participatie in en verder uitbouwen van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek.

Functie-eisen
- Een afgeronde opleiding en registratie als MDL-arts;
- Een certificaat bevolkingsonderzoek darmkanker of de intentie tot behalen hiervan;
- Gedreven en verbindend, werken in teamverband gericht op het verlenen van optimale zorg
in een multidisciplinaire context;
- Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
- Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling, een (bijna) afgeronde promotie strekt tot de
aanbeveling;
- Aantoonbare belangstelling voor regionale samenwerking en ontwikkeling;
- Aantoonbare managementvaardigheden of interesse om zich hierin verder te bekwamen.
Ons aanbod
Opname in de vakgroep Interne Geneeskunde/MDL vindt plaats op basis van een lidmaatschap van
de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina u.a. De adviezen van het MSB Catharina zijn
van toepassing op de gevraagde goodwill.
Informatie
Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij dr. W.L. Curvers (voorzitter cluster MDL) of
dr. M. Nijziel (voorzitter Vakgroep Interne Geneeskunde/MDL), bereikbaar via 040-239 9111. Voor
algemene vragen kunt u contact opnemen met het MSB-bestuursbureau via telefoonnummer 0402398518.
Sollicitatie procedure
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan vóór 1 december a.s. Uw brief voorzien van een
recent curriculum vitae kunt u richten aan het Bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch
Bedrijf Catharina u.a., p/a secretariaat MSB Catharina, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven of digitaal
versturen aan msb@catharinaziekenhuis.nl.
Bij de sollicitatieprocedure is de vacaturecommissie van de medische staf betrokken. Een Verklaring
Omtrent Gedrag en mogelijk ook een aanstellingskeuring en een (e-)assessment maken onderdeel uit
van de sollicitatieprocedure.
Kijk voor meer informatie over het MSB Catharina op: www.msbcatharina.nl

