De Vakgroep Urologie Midden-Brabant heeft per 1 juli 2022 plaats voor een

allround uroloog (m/v) 1.0 FTE

met bijzondere interesse voor steen behandelingen en
functionele urologie
Jouw uitdaging
Als uroloog:
• Oefen je de algemene urologie uit en specialiseer je je daarnaast in de
behandeling van nier en ureterstenen en functionele urologie;
• Participeer je in een ambitieuze vakgroep die de urologie lokaal en landelijk op
een hoger plan wil tillen;
• Lever je een actieve bijdrage aan opleiding, wetenschappelijke en organisatorische
activiteiten;
• Geef je supervisie en begeleiding aan de pool van arts-assistenten binnen de
urologie en draag je bij aan het onderwijsprogramma voor de AIOS/ ANIOS.
Jouw werkomgeving
Het ETZ is een topklinisch (opleidings)ziekenhuis, de vakgroep Urologie heeft een
opleidingsbevoegdheid binnen het OOR Utrecht. Binnen de vakgroep zijn 6 arts-assistenten
(2 AIOS en 4 ANIOS) werkzaam.

De Vakgroep Urologie Midden-Brabant bestaat uit 6 urologen, is werkzaam op locatie ETZ Elisabeth
en ETZ TweeSteden, en behoort tot het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf MiddenBrabant. De urologie wordt in de volle breedte van het vak uitgeoefend.
We zijn continue bezig met het verbeteren en vernieuwen van zorg, gericht op innovatie. In
het kader van technologische innovatie is de robotchirurgie binnenkort geïmplementeerd.
We hebben binnen Embraze een intense samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
De behandelingen van nier en ureterstenen wordt op grote schaal uitgevoerd. Naast het uit
uitvoeren van flexibele en semi-rigide URS en PNL behandelingen hebben we in het ETZ ook
de beschikking over moderne ESWL apparatuur.
De functionele urologie wordt in de volle breedte uitgeoefend, en kent een samenwerking met
de gynaecologie middels een MDO en een gezamenlijk spreekuur. Daarnaast is er ook een
samenwerking met de neurologie en revalidatie geneeskunde met betrekking tot patiënten
met een neurogene blaas door bijvoorbeeld Multiple Sclerose, M. Parkinson en een spina
bifida. Op dit vlak liggen ook mooie mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige expertise.
Jouw profiel
• Je hebt een afgeronde opleiding tot uroloog, een promotie of aantoonbare
wetenschappelijke interesse strekt tot aanbeveling;
• Je bent een kartrekker, enthousiaste teamspeler, verbindend voor organisatie en vakgroep
en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt ervaring in de behandeling van nier en ureterstenen en affiniteit met de PNL

behandelingen.
• Je hebt ervaring in de functionele urologie met daarbij aandacht voor
bekkenbodemproblematiek en affiniteit met neurogeen en niet-neurogeen blaaslijden;
• Je hebt een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding.

Ons aanbod
• Een prettige werksfeer in een dynamische omgeving binnen een ambitieuze vakgroep;
• Een goed geoutilleerde polikliniek, met alle noodzakelijke faciliteiten en gespecialiseerde
ondersteuning en de beschikking over moderne OK-faciliteiten;
• Toetreding tot het Coöperatief Medisch specialistisch Bedrijf Midden-Brabant, er geldt een
in-en uitverdienregeling.
Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met: mw. dr. Y. Dubbelman, uroloog, of mw. I.
Appels, vakgroepmanager Urologie, bereikbaar via het secretariaat Vakgroep Urologie tel.
(013) 221 4359
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u uiterlijk 30 januari 2022 richten aan dr. P.F. Boekkooi,
voorzitter van het MSB M-B, via e-mail s.demoor@etz.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van februari.

