De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI) zoekt in verband met uitbreiding van
de vakgroep Maag-, Darm- en Leverziekten een

MDL-arts in dienstverband (0,6 – 0,8 FTE)
Over de functie
De Organisatorische Eenheid (O.E.) Inwendige Geneeskunde en MDL bestaat uit 9 internisten en 5
MDL-artsen. De MDL zorg wordt geconcentreerd op 12 klinische bedden en op het HKZ gecertificeerde
MDL-centrum (de dagbehandelingsunit gecombineerd met polikliniek). De MDL zorg wordt in de volle
breedte bedreven; zo zijn wij een screeningscentrum in het kader van het bevolkingsonderzoek CRC
en een hepatitis behandelcentrum. Verder neemt de vakgroep MDL deel aan de regionale BeterKeten
zorggroepen voor IBD en Barrett slokdarm. Het specialistisch team wordt ondersteund door drie
verpleegkundig endoscopisten en twee MDL-verpleegkundigen. Tot slot verzorgt de vakgroep in
samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam en het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht het
perifere deel van de opleiding tot MDL-arts.

Wat vragen wij van u?
Wij zijn op zoek naar een allround collega, gedreven, vooruitstrevend en collegiaal, passend bij onze
vakgroep. ERCP ervaring strekt tot aanbeveling, maar ook bij een ander uitstroomprofiel wordt u
uitgenodigd om op deze vacature te reageren.

Wat bieden wij u?
Een aanstelling voor de duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) als MDL-arts binnen de O.E.
Inwendige Geneeskunde en MDL. U krijgt een dienstverband binnen de Coöperatie Medisch
Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A., waarbij de arbeidsvoorwaarden conform AMS zijn.

Solliciteren?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie, vergezeld van uw Curriculum Vitae,
tot en met 29 maart 2019 richten aan Mw. C. Verveer, MDL-arts. Dit kan per post (Postbus 5009, 3008
AA Rotterdam), maar bij voorkeur digitaal via c.verveer@ikazia.nl.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor
sollicitanten.
In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het
checken van referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van
toepassing, navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register
geraadpleegd.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met mw.
C. Verveer via telefoonnummer 010-297 5517.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het bestuur MSBI via mw. dr. C. HamerslagNieuwenhuijsen, directeur (010-2975464) of dhr. dr. W.J. Vles, voorzitter MSBI (via 010-2975365).

Over het MSBI
De vrijgevestigd medisch specialisten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben zich, verdeeld
over 15 specialismen, sinds 2015 verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A.
(MSBI). In totaal verlenen 85 medisch specialisten, met daarnaast ANIOS en AIOS, en samenwerkend
met het personeel van het Ikazia Ziekenhuis, kwalitatief hoogwaardige zorg met aandacht voor de
patiënt in een brede range van specialismen.

Over Ikazia
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch
specialismen in huis. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede bepalend voor
de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Tevens is Ikazia een
opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten,
Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie. Meer informatie over
Ikazia kunt u vinden op www.ikazia.nl.
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