
                                                           

 

 

In verband met de pensionering van één van de Maag-Darm-Leverartsen zoekt de coöperatie medisch 
specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei per 1 juli 2021 een: 
 

MDL arts (1,0 fte) 
 
Wij zijn op zoek naar 
Een collegiale en gedreven collega die naast de gebruikelijke medisch-inhoudelijke werkzaamheden 
ook wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze vakgroep en organisatie.  
Specifiek gaat onze voorkeur uit naar een collega met één van de volgende aandachtsgebieden: 
neurogastro-enterologie en motiliteit (NGM), oncologie of advanced endoscopy (ervaring met ERCP 
en/of endo-echografie). Dit brede profiel is opgesteld mede gezien de geplande pensionering van nog 
2 andere MDL-artsen binnen afzienbare tijd.  
 
Informatie over ons 
De MDL-artsen maken deel uit van de vakgroep Interne Geneeskunde-MDL. Momenteel zijn er 8 MDL 
artsen werkzaam. Wij vormen een actieve en enthousiaste vakgroep en oefenen het vak in de volle 
breedte uit. Onze groep kenmerkt zich door een bijzonder goede onderlinge sfeer zonder hiërarchie, 
waarin collegialiteit belangrijk is. 
We maken onderdeel uit van het DarmLeverCentrum, waarin investeringen worden gedaan in 
innovatieve en specialistische zorg.  
 
Informatie over het ziekenhuis en Coöperatie Medisch Specialist Gelderse Vallei (CMSGV) 
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is goed bereikbaar door de ligging aan de A12, centraal in Nederland. 
Wij werken samen met de Wageningen University and Research (WUR) met als focus voeding en 
beweging. Het ziekenhuis participeert actief in de  Alliantie Voeding.  
 
De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei (CMSGV) is het medisch specialistisch bedrijf 
binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei, waarin de activiteiten van de vakgroepen van 16 medisch 
specialismen worden uitgevoerd.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Aanstelling geschiedt voor de duur van tenminste één jaar in dienstverband van de Coöperatie Medisch 
Specialisten Gelderse Vallei conform de AMS-regeling, met als doel na 1 jaar toe te treden tot de 
vakgroep binnen de CMSGV. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MDL-artsen Marian Claessen: tel.nr. 0318-435294 / 
claessenm@zgv.nl en Wout Mares: tel.nr. 0318-435565 / maresw@zgv.nl.  
Uw schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u voor 8 januari 2021 richten aan Mirte Halsema, 
HR medewerker Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei: HRCMSGV@zgv.nl.  


