VieCuri is een TopKlinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en enkele buitenpoli’s in
omliggende gemeenten. Werken bij VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor
professionals. Meer ruimte en verantwoordelijkheid om je beroep uit te oefenen. VieCuri maakt deel uit
van een samenwerkingsverband van zesentwintig vooraanstaande opleidingsziekenhuizen die
topklinische en vaak hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en een duidelijke focus hebben op
wetenschap en innovatie: de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen
(STZ). Als opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we niet alleen de beste zorg
kunnen bieden aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in huis hebben die de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen en hun professionele e ambities waar te maken.
Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) zijn ruim 170 medisch specialisten in vrije vestiging en in
dienstverband actief. Het MSB levert samen met VieCuri hoogwaardige medisch specialistische
patiëntenzorg. Het MSB hecht veel waarde aan innovatie, kwaliteit en samenwerking binnen de regio.

Wegens uitbreiding van de vakgroep Maag-Darm-Leverziekten zoekt het MSB per 1 januari 2018 een:

7 e MDL-arts m/v (1,0 fte)
Wat bieden wij
De vakgroep Maag-Darm-Leverziekten functioneert als zelfstandige vakgroep binnen het MSB en bestaat
momenteel uit vijf vrijgevestigde MDL-artsen en één chef de clinique. Het vakgebied wordt in de volle
breedte uitgeoefend op beide locaties waarbij klinische activiteiten en geavanceerde endoscopische
verrichtingen geconcentreerd zijn op locatie Venlo. VieCuri MC is een erkend hepatitis behandelcentrum
en participeert in het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. De vakgroep beschikt op de locatie
Venlo over een recent volledig gerenoveerde klinische afdeling met 18 bedden. In de loop van 2017 zijn
op locatie Venlo een volledig gerenoveerde polikliniek en endoscopie-afdeling in gebruik genomen.
De MDL-artsen worden in de diensten ondersteund door endoscopie-verpleegkundigen en door A(N)IOS
interne geneeskunde en SEH-artsen. De vakgroep MDL wordt ondersteund door een physician assistant,
die onder meer het IBD-verpleegkundig werk verzorgt, drie verpleegkundig endoscopisten en twee
hepatitis verpleegkundigen. De vakgroep MDL participeert in de opleiding van AIOS interne geneeskunde
en co-assistenten van de Universiteit Maastricht.
Geavanceerde endoscopische onderzoeken zoals ERCP’s worden verricht onder diepe sedatie in
samenwerking met Sedatie Praktijk Specialisten.
Wie zoeken wij
Een gemotiveerde all-round MDL-arts die bereid is te participeren in staf-, opleidings- en
managementactiviteiten. Collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden vinden wij zeer belangrijk.
Informatie
Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met dr. R.P.R. Adang, dr. F.L. Wolters, M.
Aquarius, K. Ocran en M. de Bièvre, MDL-artsen (tel. 077-320 5555).
De goodwillregeling is conform de richtlijnen van de FMS.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u voor 1 februari 2018 richten aan de heer drs.
F.G.M. Verstegen, hoofd bureau MSB VieCuri, via werken@viecuri.nl

