De vakgroep urologie zoekt een gedreven
Chef de Clinique urologie (0,4-0,6 fte – 2-3 dagen) voor 4 - 6 maanden om te helpen
de wachtlijst onder controle te krijgen. Er is per direct ruimte. Deze tijdelijke uitbreiding
kan mogelijk leiden tot een definitieve uitbreiding.
Vakgroep
Onze vakgroep bestaat uit vier urologen: Jaap Nieuwenhuijs, Daan Molenaar, Madelon
van der Aa en Ingrid Koeter. De verpleegkundig specialist is een belangrijk onderdeel
van ons team. Wij bieden volledige basale urologische zorg met oncologische
diagnostiek.
Aandachtsgebieden zijn endoscopische- en functionele urologie. Het endo-urologisch
armamentarium is goed geoutilleerd inclusief laserbehandeling van de prostaat. De
poliklinische verpleegkundige ondersteuning is uitstekend geregeld door mensen die
met liefde en plezier werken, waaronder twee continentie- en twee
oncologieverpleegkundigen.
Wij zijn content met de goede samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis. Zo doen
we met de gynaecologen het bekkenbodemspreekuur; met de kinderartsen het
Pipospreekuur, werken we zeer prettig samen met de huisartsen in de regio en met
onze collega urologen van de maatschap Urologen voor U te Nieuwegein/Utrecht/Tiel.
Met de urologen van het Rivierenland ziekenhuis te Tiel delen we de
weekenddiensten.
Werkomgeving
De vakgroep urologie is onderdeel van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf
Matrix U.A. (MSB) die medisch specialistische zorg levert aan het Beatrixziekenhuis,
dat onderdeel is van de Rivas Zorggroep. Het ziekenhuis is gevestigd in Gorinchem
en heeft een polikliniek in Leerdam. We zijn JCI geaccrediteerd en mensgerichte zorg
volgens het Planetree-concept staat voorop. Samen met de zorgverzekeraar zijn
diverse zorgvernieuwende projecten ingezet onder de noemer 'Kwaliteit Als Medicijn'.
Het Beatrixziekenhuis staat voor hoogwaardige medisch specialistische zorg met
moderne voorzieningen en een breed aanbod van specialismen. Het ziekenhuis
behoort al jaren tot de beste van Nederland.
Wie wij zoeken
We zoeken een enthousiaste algemeen uroloog met affiniteit voor de endoscopische
zorg die de patiënt centraal stelt en graag in een team werkt. Professionaliteit, loyaliteit
en werkplezier vinden wij belangrijk. De Chef de Clinique urologie treedt in dienst bij
het MSB en valt onder de AMS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr.
Ingrid Koeter (uroloog) via telefoonnummer 0183 64 4733 of mail i.koeter@rivas.nl.
Meer informatie over het Beatrixziekenhuis kunt u vinden op www.rivas.nl.
Solliciteren kan via deze link

