In verband met uitbreiding van werkzaamheden binnen de vakgroep maag-, darm- en leverziekten
hebben wij per direct een vacature voor:
Chef de clinique MDL (m/v) 0,8 - 1,0 fte
in eerste instantie voor de duur van 1 jaar
Bedrijfsinformatie
Bij het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis vinden we dat goede zorg draait om aandacht.
Voor mensen en de manier waarop we ons werk doen. Sinds 1 april 2017 zijn het
Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis gefuseerd. Een nieuw ziekenhuis krijgt geleidelijk vorm.
We bundelen kennis en vakbekwaamheid om alle vormen van zorg te kunnen blijven aanbieden dicht
bij onze patiënten. Met de juiste zorg op de juiste plaats. Bij het Westfriesgasthuis en
Waterlandziekenhuis werken in totaal 3000 medewerkers, verdeeld over vijf locaties. Zij kijken door de
ogen van de patiënt en werken aan de allerbeste zorg.
Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Het houdt ons scherp en zo blijven we
ontwikkelen. Samenwerking met andere partijen zoals ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden
wij voor goede zorg onmisbaar. In de zorgverlening is er sprake van een continu vernieuwingsproces.
Wij vragen onze patiënten naar hun ervaringen en maken intern daarbij gebruik van de Leanmethodiek. Lean is een manier van denken, doen en delen. Het geeft medewerkers, op ieder niveau,
de kans om op een gestandaardiseerde manier te kijken naar verbetering.
Algemene informatie
De vakgroep MDL bestaat uit 9 specialisten waarvan 6 MDL-artsen en 1 algemeen internist met
aandachtsgebied MDL. De vakgroep MDL is actief en dynamisch met bijzondere interesse in
geavanceerde endoscopie, endo-echografie, hepatologie, neurogastroenterologie en IBD.
Per mei 2015 hebben wij een geheel nieuwe endoscopieafdeling betrokken waar we werken met de
nieuwste apparatuur ondersteund door randvoorwaarden die voldoen aan de meest moderne eisen.
Endo-echo en functie-diagnostiek (pH metrie, manometrie) behoren ook tot het spectrum van
diagnostiek naast de algemene endoscopie en ERCP. Twee gecertificeerde verpleegkundige
endoscopisten verrichten zelfstandig coloscopieën onder supervisie van de MDL-artsen. Het
Westfriesgasthuis is gecontracteerd als screeningscentrum in het kader van het bevolkingsonderzoek
darmkanker. Er bestaat een nauwe samenwerking met de vakgroep chirurgie met name op het gebied
van colorectale maligniteiten en IBD. Wij hebben de ambitie tot het verkrijgen van de
opleidingsbevoegdheid tot MDL-arts. De vakgroep MDL participeert in de opleiding algemene interne
geneeskunde.
Wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste collega die de MDL in volle breedte beheerst. Het contract van chef de
clinique betreft een contract voor 12 maanden. Hierbij strekt de expertise of interesse in het
deelgebied neurogastro-enterologie tot de aanbeveling.
Van de kandidaat verwachten wij een gemotiveerde inzet ten behoeve van de opleiding Interne
Geneeskunde. U draagt bij aan het opleiden van arts-assistenten, co-assistenten en
verpleegkundigen.
Wij bieden
De specialisten in de vakgroep MDL zijn in loondienst van het Westfriesgasthuis. Met betrekking tot de
honorering is de AMS regeling van toepassing.
Inlichtingen en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Schnekenburger (0229208082) of mw.
M. Lunter-Vlug (0229208212) MDL-artsen of met de heer A.E. Timmermans, voorzitter raad van
bestuur (0229257804).
Indien uw belangstelling is gewekt kunt u binnen 3 weken na plaatsing van de advertentie solliciteren
via onze website www.westfriesgasthuis.nl of www.waterlandziekenhuis.nl . U kunt uw brief richten
aan de heer A.E. Timmermans, voorzitter raad van bestuur, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

