2 MDL-artsen
De zorg voor MDL-patiënten is in handen van vijf MDL-artsen en twee internisten
met MDL-specialisatie. De MDL-groep is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is
volop in ontwikkeling. Er worden jaarlijks zo’n 8.000 endoscopieën waarvan 1.200
bevolkingsonderzoekscreenings colonoscopieën verricht. De klinische MDL zorg is
gecentraliseerd in Roosendaal op een klinische afdeling met 20 bedden. Hierin gaan
we ondersteund worden door een verpleegkundig specialist MDL. Ondersteuning
van poliklinische zorg vindt plaats met 3 MDL verpleegkundigen. De poliklinische zorg
en endoscopieën vinden plaats op beide locaties met in totaal 5 endoscopiekamers.
Het Bravis ziekenhuis beschikt over uitstekende gastrointestinale chirurgie en
interventie radiologie. De samenwerking tussen de vakgroep Interne Geneeskunde/
MDL en andere vakgroepen uit de medische staf is uitstekend. Daarnaast werken wij
nauw samen met omliggende ziekenhuizen. Voor academische ondersteuning
hebben wij goede connecties met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en
het Universitair ziekenhuis te Antwerpen. De vakgroep interne geneeskunde/MDL
beschikt over een opleiding voor coassistenten

U bent een allround MDL-arts. Wij hechten veel belang aan het werken in
teamverband en zoeken een collega met wie wij prettig kunnen samenwerken. U
wilt verder bouwen aan onze dynamische afdeling. U bent een ambitieuze en
enthousiasmerende collega. Interesse in management is een pré.

Wij bieden een inspirerende en ondernemende werkomgeving waarbij veel ruimte is
uw aandachtsgebieden en interesses verder te ontwikkelen. De toekomstige collega
zal als lid van de vakgroep Interne Geneeskunde/MDL toetreden tot het Medisch
Specialistisch Bedrijf Bravis waarbij de praktijkovername geschiedt conform de
vigerende collectieve In- en uitverdienregeling van het MSB.
Bergen op zoom en Roosendaal bieden een bosrijke woonomgeving op nog geen half
uur rijden van Rotterdam, Antwerpen en Breda. Daarnaast zijn de Zeeuwse stranden
gemakkelijk bereikbaar.

drs. Nicole van der Burg,
internist en voorzitter vakgroep Interne Geneeskunde/MDL, drs. Eric Halet of dr.
Merel Tielemans (beiden MDL-arts). Tel. 088 706 8000.

Tot en met 1 juni 2019 kunt u online solliciteren met behulp van het
digitale sollicitatieformulier, waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief
en curriculum vitae te uploaden als Word- of PDF- bestand op
https://www.bravisziekenhuis.nl/werken-en-leren/vacatures. De sollicitatie
kan worden gericht aan de heer D. de Gooyer, voorzitter MSB Bravis.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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