Binnen de vakgroep longziekten bestaat met enige regelmaat een vacature voor:

ANIOS Longziekten
Wij zijn
De vakgroep longziekten bestaat uit 8 longartsen; een enthousiast team waarbij elke longarts een
eigen aandachtsgebied heeft. Hierdoor wordt vrijwel het hele scala aan longziekten gezien en
behandeld. Tevens is er een erkende deelopleiding voor de competentie slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en niet invasieve ademhalingsondersteuning (NIV). Er is een nauwe samenwerking met de afdelingen cardiologie, interne geneeskunde, SEH, IC, neurologie, KNO en chirurgie.
Samenwerking cardiologie
De vakgroepen longziekten en cardiologie hebben besloten vanaf 2018 de samenwerking te gaan
intensiveren. Een onderdeel hiervan is een gezamenlijke assistentenpool voor de diensten.
Wat zijn je werkzaamheden
Als ANIOS zijn je werkzaamheden zeer afwisselend. Je zult je voornamelijk bezig houden met
klinische werkzaamheden op de afdeling longziekten en de opvang van patiënten op de SEH. In de
dienstsetting zal je ook actief zijn op de EHH, CCU en afdeling cardiologie. Ook kom je met vrijwel elk
ander specialisme in aanraking in de consultatieve sfeer. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de
superviserende longarts (en cardioloog). Er wordt gewerkt met een kliniekarts, waardoor er per week
een vast aanspreekpunt is voor supervisie.
Wij vragen
Voor deze functie zoeken we kandidaten die in het bezit zijn van het basisarts diploma, of dit
binnenkort ontvangen. Klinische ervaring, al dan niet op het gebied van longziekten, strekt tot
aanbeveling, maar is geen vereiste. Jonge collega’s die klinisch relevante werkervaring op willen doen
met het oog op latere sollicitatie voor een opleidingsplek worden aangemoedigd te reageren. Een
collegiale houding, enthousiasme voor de longziekten en flexibele omgang met wisselende
werkzaamheden zijn gewenst.
Wij bieden
Je doet ervaring op in zowel longziekten als cardiologie. Naast de beschreven werkzaamheden zijn er
mogelijkheden om ervaring op te doen op verschillende aanverwante afdelingen zoals longpoli, longbehandelkamer en longfunctieafdeling. Na een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 3 maanden, vindt
aanstelling plaats voor de duur van 1 jaar (optie tot verlenging met 1 jaar). De arbeidsduur is
gemiddeld 36 uur per week en je draait mee in een systeem van ANW-diensten. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.
Overige informatie
Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij dr. Gijs Limonard, longarts, 088–2506446.
Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag digitaal via glimonard@diakhuis.nl.
Over het MSBD
Het MSBD is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in
één bedrijf. Het MSBD telt ruim 150 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het
is onze ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio.
Om dit te bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en
persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om te komen
met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken. Meer informatie: www.msbd.nl
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn
Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de regio
Utrecht. Ruim 2400 medewerkers, onder wie 194 medisch specialisten, zetten zich dagelijks in om patiënten ‘de
beste zorg dichtbij’ te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige
omgeving staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse onafhankelijke
instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht
diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 380.000 mensen de poliklinieken, worden
ongeveer 24.000 patiënten voor meerdere dagen opgenomen en vinden er ongeveer 23.000 dagbehandelingen
plaats. Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl
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