Voor de vakgroep urologie zijn wij op zoek naar een enthousiaste
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Jij
Je bent een gediplomeerd, allround, gedreven en vakkundig uroloog. Ook wanneer je binnenkort je
opleiding tot uroloog afrond nodigen we je van harte uit te solliciteren. Je bent daarnaast een
teamspeler, die ook goed zelfstandig kan werken en je hebt een proactieve houding. Verder heb je
goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. Naast de patiëntenzorg ben je ook
bereid om commissiewerk te verrichten.
De functie
Met uitzondering van de grote oncologische chirurgie wordt de urologie in de volle breedte
uitgevoerd. Qua oncologie bieden we volledige diagnostiek en follow-up aan. Via teleconferentie
nemen we deel aan MDO’s met omliggende ziekenhuizen, waaronder het UMCG.
Steenbehandelingen kunnen we, na aanschaf van een nieuwe lithoclast voor de PNL, weer in volle
breedte uitvoeren. We hebben de ambitie om op korte termijn de behandeling van BPH, naast
TURP en open enucleaties, verder uit te bereiden met TUEB. We zijn laagdrempelig beschikbaar
voor intercollegiale samenwerking en voor huisartsen. Daarnaast geven wij regelmatig onderwijs
aan co-assistenten, huisartsen, arts-assistenten en verpleegkundigen. Bereikbaarheidsdiensten
worden binnen de vakgroep verdeeld.
De afdeling
De vakgroep urologie bestaat momenteel uit vier urologen. Daarnaast bestaat ons team uit vele
verpleegkundigen, waaronder meerdere gespecialiseerd poliklinisch verpleegkundigen in de
oncologie en continentie. Er heerst een prettige open en veilige sfeer binnen het hele team. Coassistenten volgen bij ons 4 weken een stage. Wij maken onderdeel uit van het Prostaatkanker
Centrum Noord-Nederland, Blaaskanker centrum Noord Nederland en Blaaspijncentrum (UMCGBeatrixoord Haren). We hebben de ambitie om de samenwerking met omliggende ziekenhuizen in
de toekomst nog verder uit te bereiden. Op de SEH en in de kliniek werken arts-assistenten en
SEH-artsen die ons ondersteunen en voorwacht zijn in de dienst.
De organisatie
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gevestigd in Scheemda. Ruim 1200 medewerkers en
circa 100 specialisten geven zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen.
De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. We zijn een zelfstandig onderdeel van
het UMCG. Zorg bieden we aan vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het
moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze
ziekenhuiszorg steeds meer afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.
Arbeidsvoorwaarden
In het Ommelander Ziekenhuis zijn de medisch specialisten in loondienst. De overeenkomst wordt
in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar, met de intentie dit bij goed functioneren
na een jaar om te zetten tot een aanstelling voor onbepaalde tijd. Inschaling is conform AMS.
Er bestaat de mogelijkheid qua afstand om in de gezellige stad Groningen te wonen, of op het
ruime en gemoedelijke Groningse of Drentse platteland.
Informatie
Meer informatie over deze functie kan worden verkregen bij Brechtje Landman, uroloog, via
telefoonnummer 06-50424551.
Sollicitaties
Graag ontvangen we jouw sollicitatie uiterlijk 20 september 2020.

