Uroloog
LocatieMaasziekenhuis Pantein, Boxmeer

Wat ga je doen?
Door uitbreiding van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een enthousiaste uroloog.
Naast ervaren urologen vragen we ook Jonge Klaren om te solliciteren.
Als uroloog maak je onderdeel uit van de vakgroep urologie van Maasziekenhuis Pantein in
Boxmeer. De vakgroep bestaat momenteel uit twee urologen in loondienst aangevuld met vier
urologen die grotendeels ook in het Radboudumc werkzaam zijn en vanuit daar worden
gedetacheerd naar Maasziekenhuis Pantein. De vakgroep streeft naar zorg van hoge kwaliteit
en een goede samenwerking tussen betrokken ziekenhuizen. Juist vanwege de academisering
en centralisatie in de omgevende ziekenhuizen zijn er nog veel aandachtsgebieden waar deze
vakgroep zich in kan onderscheiden.
Je werkzaamheden zijn onder meer;








Uitoefenen van urologie in de volle breedte;
Begeleiden van co-assistenten en het verzorgen van onderwijs voor co-assistenten en
verpleegkundigen;
Medeverantwoordelijkheid voor de totale zorg voor de urologische patiënten, zowel
poliklinisch als klinisch;
Bijdragen aan nevenactiviteiten zoals het vernieuwen van zorgpaden, richtlijnen en
protocollen;
Meewerken aan innovatie en vernieuwing. De wens is om naast de Green Light laser
operatie van de prostaat ook BPH-enucleaties te verrichten in het Maasziekenhuis
Pantein evenals de urethraplastieken. Bijdragen aan het implementeren van deze zorg
is zeker een mogelijkheid;
Deelnemen aan commissies en vergaderingen.

Wat vragen wij van jou?




Een afgeronde opleiding tot uroloog;
Inzetbaar over de volle breedte met als aandachtsgebied endo-urologie
(steenchirurgie/BPH) en functionele urologie strekken tot de aanbeveling;
Wij vragen ook zeker de beginnend uroloog te reageren, werkervaring is een pre, maar
zeker geen must!

Veilig werken staat bij Pantein voorop. Het is daarom belangrijk dat je op het moment dat je
in dienst treedt in het bezit bent van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Wat bieden wij jou?



Arbeidsvoorwaarden conform CAO AMS;
Een baan in een veelzijdige organisatie.

Meer weten?
Het aantal FTE's kan in overleg worden afgestemd. De aanstelling omvat ook participatie in
diensten die evenredig worden verdeeld in samenwerking met de urologen van Bernhoven
ziekenhuis en de gedetacheerde Radboudumc urologen.
Heb je vragen of wil je meer weten over deze vacature (#1158040), neem dan contact op met
Anneke Kusters, uroloog, via a.kusters@pantein.nl.
Wie zijn wij?
Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede
portfolio's van Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg
en services aan huis. Dit zorgt voor een zeer brede en complete dienstverlening op het gebied
van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook op-en-top
medische zorg. Pantein werkt nauw samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek en
partners in de wijk: huisartsen, verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers
en gemeenten.
Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod. Hiermee
ondersteunt Pantein een goede gezondheid van de inwoners van Noordoost-Brabant en
Noord-Limburg.
De verpleegafdeling urologie is verdeeld over twee units, de afdeling
urologie/chirurgie/orthopedie en het kort verblijf. Het is een dynamische afdeling met een
groot verloop van patiënten. Naast de patiënten zorg is er aandacht voor het opleiden van
studentenverpleegkunde, zowel MBO-V als HBO-V. De equipment op zowel de
operatiekamer als de polikliniek is sinds kort afgestemd en aangepast aan de wensen van de
urologen.
Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en meer informatie over Pantein als
werkgever. Op www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in het algemeen.

