Vacature uroloog
0.2-0.6 FTE
Inlichtingen over deze functie worden u graag verstrekt door dr. M.P.J. Nicolai (06-21 85 27
65).
Link2Care Clinics is een jonge ZBC in de bosrijke omgeving van Bilthoven met een
diagnostische, interventieradiologische en urologische tak.
Met behulp van Siemens Healthineers bieden wij diagnostiek (Röntgen, Echo, MRI, CT) en
minimaal invasieve interventies op onze hybride OK nog steeds zonder wachttijd aan.
Ook voor de urologische patiënt is er nauwelijks wachttijd. Wij groeien echter snel en zijn
daarom op zoek naar een uroloog die ons enthousiaste en ambitieuze team voor 1,2 of 3
dagen per week wil komen versterken.
Als uroloog bij een nieuwe kliniek heb je de gelegenheid je werkzaamheden precies zo in te
delen als je zelf wilt. Innovaties kunnen snel en gemakkelijk geïmplementeerd worden en je
beslist zelf mee over de verder aan te nemen personele ondersteuning, materialen,
dagindelingen etc.
We hebben onze beschikking tot een state-of-the-art hybide operatie kamer en recovery. Dit
biedt de mogelijkheid Ingrepen in dagbehandeling uit te voeren. Uiteraard zijn poliklinische
ingrepen onder lokale verdoving onbeperkt uit te voeren in 1 van onze behandelkamers.
Solliciteren
Voor ons team zoeken wij een enthousiaste kandidaat voor de functie van:
Uroloog m/v
met aandachtsgebied benigne urologie en/of functionele urologie (0.2 – 0.6 FTE)
Het team: Ons medisch team bestaat momenteel uit 2 interventieradiologen, 1 uroloog en 1
PA interventieradiologie/urologie.
Met dit enthousiaste en ambitieuze team bieden wij minimaal invasieve behandelingen en
klein chirurgische behandelingen voor benigne urologische aandoeningen en snel
diagnostiek voor alle urologische aandoeningen aan. Hierbij staan de hoge kwaliteit van
zorg, snelheid en patiëntgerichtheid voorop.
Wij bieden innovatieve behandelingen zoals de prostaatembolisatie (PAE) en zouden dit
aanbod met jouw hulp graag verder uitbreiden. Alles is mogelijk.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Jij bent een teamspeler
Jij bent ondernemend
Jij bent enthousiast over algemene urologisch zorg
Je bent oplossingsgericht
Je bent innovatief

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een veelzijdige werkplek in een enthousiast en ambitieus team
Een state-of-the-art kliniek met alle diagnostische faciliteiten in een mooie bosrijke
omgeving
Een potentiële maatschapsplek in een snel groeiend zelfstandig behandelcentrum
Een netwerkfunctie in de regio, waarbij je helpt de zorg te verbeteren
Goede regionale samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis en het
Diakonessenhuis
Samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Praktische informatie:
Inlichtingen over deze functie worden u graag verstrekt door dr. M.P.J. Nicolai (06-21 85 27
65). Meer informatie over de kliniek vindt u op: www.link2care.nl. Uw schriftelijke
sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u richten aan dhr F. Maessen, bestuurder
via floris@link2care.nl.

