
 
Vacature MDL-arts 

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 2 ziekenhuislocaties, 4 

poliklinieklocaties en een polikliniek in Het Oogziekenhuis. De organisatie is ontstaan uit het Sint Franciscus 

Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Wij staan klaar voor patiënten en families met ruim 4.500 medewerkers, ruim 

300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers.  

Onze uitgangspositie is stevig verankerd in de samenleving. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Bij ons 
werken gemotiveerde, betrokken collega’s waarbij patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie belangrijke pijlers 
zijn.  

Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen 

(STZ). Om topklinische zorg nu en in de toekomst te leveren is er binnen ons ziekenhuis veel aandacht voor 

opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en vernieuwing. 

De functie: 

In verband met pensionering en vertrek zoekt De Specialisten Coöperatie Franciscus  2 nieuwe collega’s voor de 

vakgroep MDL per 1-3-2023  (in totaal 1,78 fte). 

De vakgroep:  

De vakgroep MDL bestaat uit 12 MDL-artsen. Daarnaast zijn er 2 verpleegkundig endoscopisten en 2 

verpleegkundig specialisten werkzaam op de afdeling. Op beide hoofdlocaties (Gasthuis en Vlietland) 

beschikken we over een volwaardig endoscopie centrum. Op locatie Vlietland wordt begin november een 

volledig nieuw scopie centrum in gebruik genomen. Momenteel is er op beide locaties een klinische afdeling. 

Uiterlijk medio 2024 zal de kliniek geheel op locatie Gasthuis gelokaliseerd zijn. Daarnaast verrichten we op de 

hoofdlocaties en op de  buitenpoliklinieken in Berkel & Rodenrijs en Maassluis poliklinische werkzaamheden. 

Binnen onze vakgroep zijn alle profielen vertegenwoordigd. We maken deel uit van 1 van de 2 chronische 

mesenteriaal ischemie verwijscentra in Nederland en zijn een STZ-expertisecentrum voor ischemie en IBD. We 

zijn gecontracteerd als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek op CRC. Daarnaast zijn onze 

speerpunten interventie endoscopie, oncologie en bariatrie. We hebben uitstekende samenwerking met de 

internisten, GE chirurgen, bariatrisch chirurgen, vaatchirurgen en (interventie) radiologen. Er zijn regionale 

samenwerkingsverbanden binnen het BeterKeten netwerk en onze vakgroep leden zijn actief in nationale en 

regionale commissies. Binnen de vakgroep wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek en zijn 

er 2 promovendi werkzaam. Binnen de opleiding tot MDL-arts verzorgen we een stage chronische mesenteriaal 

ischemie. 

Wij vragen: 

Gelet op de samenstelling van onze vakgroep zoeken we versterking binnen de profielen hepatologie en 

advanced endoscopie. Naast verdieping binnen deze profielen wordt ook algemene MDL zorg verleend. Wij 

vragen van de nieuwe collega’s een actieve inzet binnen de vakgroep en het ziekenhuis, waarbij management 

ambities een pré zijn. 

Daarnaast beschikt u over goede sociale vaardigheden waarbij het werken in teamverband en met andere 

disciplines erg belangrijk is. U bent praktisch ingesteld en denkt oplossingsgericht. U participeert actief in 

bestuurlijke- en organisatorische taken. U speelt een rol in het onderwijzen van arts-assistenten en co-

assistenten. Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling strekt tot aanbeveling, bij voorkeur gepromoveerd 

(maar niet noodzakelijk). U bent gecertificeerd endoscopist bevolkingsonderzoek of bereid dit certificaat te 

halen.  

Wij bieden: 



 
Toetreding tot de Specialisten Coöperatie Franciscus geschiedt conform de toetredingsregels van de 

coöperatie.  

Hiernaast bieden wij:  

✓ een boeiende functie in een top(klinisch) ziekenhuis; 
✓ werken in een goed functionerende vakgroep met prettige collega’s; 
✓ een dynamische en uitdagende werkomgeving met aandacht voor (wetenschappelijk) onderzoek en 

innovatie. 

Een benoemingsadviescommissie van de medische staf is onderdeel van de selectieprocedure. Op verzoek van 

de benoemingsadviescommissie danwel de vakgroep kan worden besloten tot een selectieassessment. Na 

aanstelling volgt in alle gevallen een ontwikkelassessment. 

Meer informatie & solliciteren: 

Meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op Robert Roomer, MDL-arts, telefoonnummer: 

0641420227. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van de coöperatie, dhr. J.R. Maat, directeur 

bestuurder, via telefoonnummer: 010-4617147.  

Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u hier. 

Solliciteert u liever direct? Via de groene sollicitatiebutton ontvangen we graag uw cv en motivatiebrief. 

OF (bij verspreiding wetenschappelijke verenigingen e.d.) 

Solliciteren naar deze vacature kan via https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacatures of stuur uw 

CV en motivatiebrief naar werving_selectie@franciscus.nl 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet prijs gesteld. 
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