De vakgroep Urologie van de Reinier de Graaf Groep bestaat uit 6 urologen, 1 Chef-de-Clinique en 1 ANIOS.
Wij zijn een vooruitstrevende vakgroep die de urologie in volle breedte uitoefenen, met als belangrijk speerpunt de
oncologische zorg, waaronder het topklinisch erkende Reinier Haga prostaatkankercentrum (PKC). De operatieve
behandelingen vinden plaats in ons ziekenhuis met behulp van de Da Vinci robot. Verder hebben we een Greenlight
laser voor de behandeling van BPH en er is intensieve samenwerking met de gynaecologen in de vorm van een urogynaecologisch spreekuur.
Voor het bekkenbodemcentrum (BBC) wordt momenteel gewerkt aan de STZ-status, met het oog op een regionale
functie. In het BBC zijn urologen en gynaecologen actief, samen met GE-chirurgen. Ook de Da Vinci robot wordt
ingezet voor bekkenbodemchirurgie.
De behandelingen worden aangeboden op de locaties Delft, Voorburg en Naaldwijk. We werken in een nieuw
ziekenhuis met intensieve samenwerking met de urologen van het HAGA ziekenhuis.
In verband met langdurige uitval van 2 collegae zoeken wij een Chef-de-Clinique Urologie voor de duur van minimaal
1 jaar. Een eventuele vaste aanstelling binnen het MSC is in de toekomst niet uitgesloten. Speerpunten voor onze
nieuwe collega zullen functionele urologie en steenbehandeling zijn.

Over Reinier de Graaf
Het Reinier de Graaf Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis in de Zuid-Hollandse gemeente Delft, gelegen in het
westen grenzend aan Den Hoorn. Het ziekenhuis is genoemd naar de arts Reinier de Graaf en telt ongeveer 3000
medewerkers waarvan ongeveer 200 medisch specialisten.

Jouw werkdag

•

Je houdt de bestaande urologiepraktijk draaiende.

•

Je participeert in opleiding- en onderwijsactiviteiten.

•

Je participeert in de diensten.

Jouw kwaliteiten

•

Je bent een enthousiaste uroloog met goede communicatieve eigenschappen.

•

Je hebt gevoel voor humor.

•

Je bent een teamspeler.

•

Je bent van nature ambitieus.

Wat wij vragen

•

Je bent een gedreven Uroloog die de urologie in de volle breedte wil uitoefenen. Affiniteit met
functionele urologie (uro-gynaecologie) en steenbehandeling zijn pluspunten.

Wat wij bieden

•

Het gaat om een tijdelijke aanstelling als Chef de Clinique voor 1 fte - 45 uur per week voor de duur
van één jaar, waarbij je in dienst treedt van het Medisch Specialisten Coöperatief Reinier de Graaf
groep U.A. (MSC).

•

Het salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS

•

Je komt te werken in een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen.
Onze Reinier Academie biedt uiteenlopende opleidingen en faciliteert bij het doen van
wetenschappelijk onderzoek.

Ja, ik wil deze baan
Upload jouw motivatiebrief en cv t.a.v. Freek Werdmölder, uroloog, Medisch Specialisten Coöperatief.
Vragen? Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen Freek Werdmölder of Bart
Nieuwkamer 015-260 4113 (secretariaat).
Solliciteren kan t/m 31 december 2021

