In het Admiraal De Ruyter
Ziekenhuis doen
gepassioneerde
specialisten en
medewerkers
hun uiterste best om de
zorg voor patiënten
continu te verbeteren.
In een aantrekkelijke
woon– en werkomgeving
heeft het ADRZ locaties in
Goes, Middelburg,
Vlissingen en Zierikzee.
Er
werken 180 medisch
specialisten en 2200
medewerkers. Per jaar
verzorgen zij ruim 23.000
opgenomen patiënten.
Daarnaast bezoeken
jaarlijks meer dan 350.000
mensen onze
poliklinieken.
De visie van het ADRZ:
De Zeeuwse patiënt
maximaal kwaliteit,
veiligheid en
comfort bieden op
medisch gebied van
huisarts
tot (super) specialistische
zorg, waar en wanneer
nodig.
Het Coöperatief MSB
ADRZ
bestaat uit 109 medisch
specialisten in 15
vakgroepen.

Acquisitie naar aanleiding
van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld

Wegens groeiende adherentie en anticiperend op het bevolkingsonderzoek op darmkanker is binnen
het Cooperatief MSB ADRZ de Vakgroep Interne Geneeskunde & Maag-Darm-Leverziekten per
direct op zoek naar een:

5e MDL-arts M/V (0.8/1,0 fte)
en
waarnemend MDL-arts / Algemeen internist met differentiatie MDL (0.8 fte)
Wie zijn wij:
De Vakgroep Interne Geneeskunde & Maag-Darm-Leverziekten bestaat uit 4 MDL-artsen,
3 internist-nefrologen, 3 algemeen internisten, 3 internist-hematologen, 3 internist-oncologen,
1 internist-infectioloog (coördinator HIV-centrum), 1 internist-endocrinoloog, 1 internist acute
geneeskunde, en 3 internist-intensivisten (deel uitmakend van de staf van de level 2 Intensive Care).
De zorg is gedifferentieerd over de volgende subspecialisaties: MDL; Nefrologie; Algemeen Interne
en Oncologie/Hematologie. Er wordt gewerkt op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee, waarbij
acute en complexe zorg geconcentreerd is in Goes. De Vakgroep heeft een affiliatie contract met het
Erasmus MC voor de opleiding van coassistenten. De sfeer in de Vakgroep is erg goed en wordt
gekenmerkt door collegialiteit en het streven naar uitstekende patiëntenzorg.
Wie zoeken wij:
U bent een teamspeler die bovengenoemde ambities verder vorm wil geven en het vak in volle
breedte kan uitoefenen. U draagt met plezier bij aan de opleiding van coassistenten en
verpleegkundigen en u participeert in activiteiten ten behoeve van de Medisch staf van het Admiraal
De Ruyter Ziekenhuis. Aangetoonde wetenschappelijke ervaring strekt tot aanbeveling. Wij vragen
de kandidaat bereidheid zich in de regio te vestigen. Wat betreft de waarneming zijn wij op zoek naar
een flexibele teamspeler. BVO-certificaat strekt tot de aanbeveling. De werkzaamheden worden in
samenspraak vastgesteld.
Wat bieden wij:
Het vakgebied van de Maag-Darm-Leverziekten wordt thans door de gevestigde MDL-artsen in de
volle breedte uitgeoefend, inclusief EUS en ERCP, pH-metrie en manometrie. De MDL-zorg wordt
supra regionaal aangeboden in een groot deel van Zeeland. Er wordt patiëntvriendelijk gewerkt op de
gecombineerde polikliniek / endoscopieafdeling en is modern en voorzien van de nieuwste
apparatuur. Internisten en MDL-artsen hebben een gescheiden dienstenstructuur. Tevens wordt er
intensief samengewerkt met enthousiaste GE-chirurgen. Het ADRZ heeft oncologie als één van de
speerpunten benoemd.
Toetreding tot het CMSB en de Vakgroep Interne geneeskunde/MDL vindt plaats volgens een
uniforme inverdienregeling. Aansprakelijkheid binnen het CMSB ADRZ is collectief verzekerd,
overige verzekeringen en pensioen-voorziening dient u zelf te verzorgen. Wat betreft de waarneming
bieden wij u een dienstverband aan voor bepaalde tijd op basis van de Arbeidsvoorwaarden Medisch
Specialist.
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bram Tanis, MDL-arts, via +31 6 22596805 of
e-mail a.tanis@adrz.nl
Sollicitaties:
Uw schriftelijke motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u bij voorkeur per e-mail richten aan:
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A.
T.a.v. dhr. M. Waleboer, voorzitter
Postbus 15
4460AA GOES
adrz.cooperatie@adrz.nl

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Zeker van je zorg!

