Amphia is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van
de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. In 2019 zal op de hoofdlocatie in Breda een
modern nieuw ziekenhuis gereed zijn, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen
voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in
alle vakken.
Het Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van
de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia
organisatie. Naast de patiëntenzorg wordt door het MSB-A veel aandacht besteed aan
onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.
De vakgroep Interne Geneeskunde en Maag-Darm-Leverziekten (MDL) bestaat uit 10 MDLartsen en 20 internisten. De MDL afdeling beschikt over 26 klinische bedden. Naast
hoogwaardige basiszorg, inclusief deelname aan het bevolkingsonderzoek, levert de vakgroep
topklinische zorg binnen het hepatitis behandelcentrum en door verrichting van interventie
endoscopieën en dunne darm diagnostiek & therapie. Daarnaast bouwen wij aan een IBD
expert centrum. De vakgroep verzorgt een driejarige deelopleiding (P4) Interne Geneeskunde in
affiliatie met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Binnen deze opleiding vormt de MDL
een erkende stage
Wegens pensionering van onze zeer gewaardeerde collega dr. M.C.M. Rijk, ontstaat per 1 juni
2019 binnen onze vakgroep een vacature voor een

10e Maag-Darm-Leverarts m/v (0,9-1,0 fte)
Profiel
U bent enthousiast, ambitieus en sociaal en u wilt het vak in de volle breedte uitoefenen. U
heeft bij voorkeur interesse in motiliteit en/of MDL oncologie. Een certificaat
bevolkingsonderzoek strekt tot aanbeveling. U neemt deel aan opleidingsactiviteiten van artsassistenten, co-assistenten en verpleegkundigen. Daarnaast verwachten we een actieve
bijdrage aan de organisatie van de vakgroep en/of het MSB-A. Een (bijna) afgeronde promotie
strekt tot aanbeveling.
Ons aanbod
Toetreding tot de vakgroep interne geneeskunde en MDL vindt plaats conform de gemaakte
afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling.
Informatie en sollicitatie
Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door drs. I. Harkema, MDL-arts en medisch
manager MDL (tel. 076-5955411, iharkema@amphia.nl) en drs. M.P.J. van den Broek, MDLarts (tel. 076-5952402, mvandenbroek2@amphia.nl)
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 1 januari 2019 richten aan het
secretariaat MSB-A, t.a.v. dr. R.S. Djamin, voorzitter bestuur MSB-A of per e-mail aan
msba-secretariaat@amphia.nl
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