Per 1 juli 2021 zoeken wij een enthousiaste
Uroloog
1.0 fte
De vakgroep urologie zoekt een uroloog namens het Medisch Specialistisch Bedrijf Zaans Medisch
Centrum (MSB) vanwege het vertrek van een van de maatschapsleden.
Over de unit/afdeling
De vakgroep urologie is een innovatieve groep voor de algemeen urologische problematiek voor de
patiënt uit de Zaanstreek.
Daarnaast hebben we een duidelijke bovenregionale functie met o.a. speerpunten op het gebied van
de BPH (Urolift), steentherapie (ESWL, URS, PNL), prothesiologie (sfincter- en erectieprothesen) en
functionele urologie (incl. neuromodulatie). De vakgroep bestaat thans uit 3 urologen plus een chef de
clinique en wordt geassisteerd door een verpleegkundig specialist, een continentieverpleegkundige,
een oncologie verpleegkundige, 4 urologie verpleegkundigen, en 3 ondersteuners. Voor de
weekenddiensten is er een samenwerking met de urologen van het Flevoziekenhuis in Almere.
Het ZMC maakt sinds 2017 gebruik van een mooi, nieuw gebouwd ziekenhuis en staat midden in de
Zaanstreek. De patiënten populatie is zeer divers door een adherentiegebied bestaande uit zowel
stedelijke- als landelijke gebieden met meer dan 150.000 inwoners. Het ziekenhuis kenmerkt zich
door laagdrempelig contact tussen alle specialismen. Er zijn korte lijnen. Er wordt veel geïnvesteerd in
de relatie met de huisartsen in de regio. Er is een formele samenwerking tussen het Zaans Medisch
Centrum en het Amsterdam UMC. De vakgroep urologie is tevens lid van het Prostaatkankernetwerk
Nederland.
Over de functie
Wij zoeken een enthousiaste, ondernemende, moderne uroloog voor de algemene urologie met
daarnaast vooral interesse voor BPH, steentherapie en prostaatkankerdiagnostiek. Enige ervaring
binnen deze subspecialismen is een pre, doch leergierigheid vinden wij belangrijker. De
subspecialismen binnen de urologie zijn bij ons verdeeld in 2 pijlers. Deze vacature betreft de pijler
BPH (inclusief urolift) /Urolithiasis/Oncologie. De andere pijler betreft
andrologie/incontinentie/functionele urologie/prothesiologie en zal minder tot de dagelijkse
werkzaamheden behoren.

Wij bieden
Wij bieden je een positie in de vakgroep urologie waarbij je het eerste jaar in loondienst van het MSB
bent (AMS regeling) met de intentie dat je bij gebleken geschiktheid kunt doorgroeien tot een
volwaardige maat van het Medisch Specialistisch Bedrijf ZMC.
Als uroloog treed je toe tot de medische staf. Een assessment maakt deel uit van de
selectieprocedure.
De intentie is dat de vakgroep gaat uitbreiden. Afhankelijk van besluitvorming hierover zal de huidige
chef de clinique toetreden tot het MSB. De vakgroep urologie zal dan bestaan uit 4 urologen.
Informatie
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Jesse Paulus, uroloog en vakgroep
voorzitter op telefoonnummer 06-24808364 of Afina Glas, uroloog op telefoonnummer 06-38311844.
Direct solliciteren mag natuurlijk ook! Je kunt solliciteren via de link:
https://www.zaansmedischcentrum.nl/werken-en-leren/vacatures/?id=2674025
Solliciteren kan tot en met 11 april 2021.

