
De vakgroep MDL Treant Drenthe zoekt een Chef de 

Clinique (0.8 fte) 

In de vakgroep is per direct plaats voor een Chef de 
Clinique MDL.  

Met de huidige 9 MDL-artsen behandelen we het 
volledige scala aan MDL zorg. Acute, complexe (oa SEH, 
IC, AOA, interventie radiologie en cardiologie, dialyse, 
oncologie en immunotherapie) en klinische zorg vindt plaats in het Scheper ziekenhuis in Emmen. 
Een ziekenhuis met een groot perifeer karakter gelegen in een prachtige, bosrijke omgeving. We 
worden ondersteund door 2 verpleegkundig specialisten en een betrokken en gedreven endoscopie 
team. Het palet aan diagnostiek en therapeutische interventies bestaat uit onder meer ERCP, EUS, 
videocapsule en dubbelballon onderzoek. We zijn BVO geaccrediteerd. Er is intensieve samenwerking 
met GE chirurgen, radiologen en internisten, met name voor de colorectale oncologie en chirurgie. 
Voor de verdere oncologie is er een wekelijkse MDO-samenwerking met het UMCG. Tenslotte zijn 
we, samen met drie infectiologen het enige gecertificeerde hepatitis centrum in Drenthe 

De subgroep MDL is zelfstandig onderdeel van de vakgroep Interne-MDL met 23 internisten. Er is een 
prettige en goede onderlinge samenwerking. Daarnaast is Treant een erkend opleidingsziekenhuis 
voor de geneeskunde opleiding, internisten en chirurgen. Samen met de internisten dragen we bij 
aan de opleiding van de arts-assistenten en coassistenten.   

Wat bieden we jou 

Een uitdagende baan in een groot perifeer ziekenhuis met ambitieuze en enthousiaste collega’s en 
divers patiënten aanbod.   

Profiel  

We zoeken een betrokken en enthousiaste allround MDL-arts. Speciale interesse in de IBD strekt tot 
aanbeveling. 

Treant zorggroep 

Treant bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Binnen ons 
ruime adherentiegebied met circa 300.000 inwoners van Drenthe bieden we aandacht voor de best 
mogelijke zorg en staan kwaliteit, patiënt veiligheid en gastvrijheid hoog in het vaandel. Onze 260 
medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich daar volledig voor in. De kliniek MDL is 
geconcentreerd op locatie Emmen, waarbij een deel van de electieve poliklinische zorg plaatsvindt 
op locaties Stadskanaal en Hoogeveen.  

MSCT 

De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant 

(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden, 

dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier 

met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg. 

Ons aanbod  

 



Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar volgens de arbeidsvoorwaarden van de AMS. Bij 

gebleken geschiktheid is er uitzicht op een vaste aanstelling. 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op met 
onze voorzitter John Poels (j.poels@treant.nl 0651823848), MDL arts Marleen de Vree 
(m.devree@treant.nl  0627144255) of de management assistente van de maatschap Margriet 
Blaauw (f.m.blaauw@treant.nl 06-22144890, ivm vakanties het beste bereikbaar).  

Veiligheid staat bij ons voorop. Wij checken altijd uw referenties en zien graag een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) tegemoet. 

Treant Zorggroep voert een preventief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Dit betekent dat u, 

voordat u bij ons kunt werken, aantoonbaar voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben 

opgebouwd. Indien dat bij u (nog) niet het geval is, dan verzorgen wij de vaccinatie voor u. 
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