Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ
(Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) en er wordt dan ook een
actieve bijdrage verwacht aan deze topklinische ambitie en de daaraan verbonden
thema's: opleiding, wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons 'te
gast' is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.
De medische staf van het Spaarne Gasthuis is georganiseerd als een coöperatie: de
Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland u.a.(MSCK). Deze bestaat uit zowel
stafleden in vrije vestiging als stafleden in dienstverband. Daarnaast kent de
coöperatie nog leden vanuit aanpalende organisaties, die qua patiënten zorg direct
betrokken zijn bij het Spaarne Gasthuis en de coöperatie. Verder heeft de MSCK
personeelsleden in dienst waaronder anios, chefs de clinique en researchmedewerkers.
In verband met het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een:

MDL arts
Afdeling
De vakgroep MDL bestaat binnen de Organisatorische Eenheid Interne Geneeskunde &
Maag-Darm-Leverziekten uit 12 MDL-artsen. De vakgroep wordt gekenmerkt door een
prettige en professionele werksfeer. In samenwerking met het Amsterdam UMC is er
de opleidingsbevoegdheid voor de maag-darm-leverziekten.
Het volledige spectrum aan MDL-zorg wordt geboden. De klinische verpleegafdeling en
de spoedeisende MDL zorg zijn gesitueerd in Hoofddorp. De poliklinische
werkzaamheden en endoscopie vinden plaats verdeeld over de 3 locaties (Haarlem
Zuid, Haarlem Noord en Hoofdorp). Oncologie is een van de speerpunten van het
ziekenhuis. Het Spaarne Gasthuis is gecontracteerd als screeningscentrum in het kader
van het bevolkingsonderzoek darmkanker en gecertificeerd als hepatitis
behandelcentrum. Wij hebben een groot IBD-cluster wat ondersteund wordt door IBDverpleegkundigen. Onze vakgroep participeert actief in regionale en landelijke
wetenschappelijke onderzoeken.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en ambitieuze MDL arts, die de maag-darm-leverziekte in
de volle breedte wil uitoefenen, in combinatie met één of meerdere
aandachtsgebieden. Samen met de groep neemt u actief deel aan opleiding en scholing
van A(N)IOS, coassistenten en verplegend personeel. Ervaring in wetenschappelijk
onderzoek of managementtaken en de wens dit te continueren zijn een pre.

Ons aanbod
Deelname als MDL arts van onze vakgroep in de 'Medisch Specialistische Coöperatie
Kennemerland'.

Interesse
Nadere informatie over deze vacature wordt gaarne verstrekt door de medisch
manager van de vakgroep E. van Soest via telefoonnummer 023-2246286 of per mail
e.van.soest@spaarnegasthuis.nl
Een schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties,
kunnen voor 24 februari 2019 gericht worden aan de heer dr. M. Weisfelt, voorzitter
Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland , t.a.v. bureau medische staf locatie
Haarlem Zuid, Postbus 417, 2000 AK Haarlem of via:
MSBwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

