Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350
vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis
loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek,
topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern
nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren
van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.
Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de
medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie.
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-,
specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het
belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel
aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek
De vakgroep urologie van het Amphia Ziekenhuis Breda zoekt per 1 januari 2023 een

Uroloog (1,0 fte)
Uw profiel
Vanwege de aankomende pensionering van een van de vakgroepleden zijn wij op zoek naar
een enthousiaste uroloog (m/v) om ons team te versterken. U heeft aantoonbare belangstelling
voor en ervaring op het gebied van functionele urologie en kinderurologie. Het is een pré als u
zelfstandig MUS kan implanteren. Daarnaast heeft u affiniteit met het opleiden en begeleiden
van AIOS en ANIOS. Een promotie of bijna afgerond promotietraject strekt tot aanbeveling.
Urologie in het Amphia
De vakgroep urologie bestaat momenteel uit 6 urologen en 1 chef de clinique. Alle urologische
deelspecialismen zijn vertegenwoordigd inclusief robot-chirurgie. Daarnaast verzorgen wij de
opleiding urologie in het cluster zuidwest Nederland, samen met het ErasmusMC en het Fransiscus
Gasthuis & Vlietland te Rotterdam.
Ons aanbod
Toetreding tot de vakgroep Urologie en het Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia (MSB-A).
Informatie en sollicitatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dr. J. van Brakel, uroloog (076-595 1367) of H.
Broos, uroloog (076-595 2502).
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 7 oktober 2022
richten aan secretariaat MSB-A, t.a.v. dr. R. Wagenmakers, voorzitter Bestuur MSB-A of per email aan msba-secretariaat@amphia.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

