Per 1 september 2020 zoeken wij een enthousiaste

Chef de Clinique Urologie
0,75FTE
Over de unit/afdeling

De vakgroep urologie zoekt namens het MSB van het Zaans Medisch Centrum een vierde uroloog. De
vakgroep urologie is een innovatieve maatschap voor de algemeen urologische problematiek.
Daarnaast hebben we duidelijke speerpunten op het gebied van de functionele urologie en de
urologische seksuologie (o.a. Urolift, sacrale neuromodulatie, urethra reconstructie, male sling,
sfincterprothese, erectieprothese en kromstand correctie van de penis) De vakgroep vervult hierin
een bovenregionale functie. Tevens hebben wij prostaatkanker diagnostiek / follow up en
steentherapie als aandachtsgebied.
De vakgroep bestaat uit 3 urologen en wordt geassisteerd door een gespecialiseerd verpleegkundige,
een continentieverpleegkundige, een oncologie verpleegkundige, 4 urologie verpleegkundigen, en 3
ondersteuners. Er is een mooie samenwerking met 4 bekkenfysiotherapeuten, twee gedreven urogynaecologen, de medische psychologie en een mobiele niersteenvergruizer. Voor de
weekenddiensten is er een samenwerking met de urologen van het Flevoziekenhuis in Almere.
Het ZMC maakt sinds 2017 gebruik van een nieuw gebouwd ziekenhuis en staat midden in de
Zaanstreek. De patiënten populatie is zeer divers door een adherentiegebied bestaande uit zowel
stedelijke- als landelijke gebieden en met meer dan 150.000 inwoners. Het ziekenhuis kenmerkt zich
door laagdrempelig contact tussen alle specialismen. Er zijn korte lijntjes. Er wordt veel geïnvesteerd
in de relatie met de huisartsen in de regio. Er is een formele samenwerking tussen het Zaans Medisch
Centrum en het Amsterdam UMC. De vakgroep urologie is tevens lid van het Prostaatkankernetwerk
Nederland.

Over de functie

Wij zoeken een gedreven, handige en betrokken uroloog, die zich naast het doen van de algemene
urologie (verder) wil ontwikkelen in de functionele en urologische seksuologie. Een collega met
goede ondernemende en communicatieve eigenschappen.

Wij bieden
Wij bieden een 0.75fte functie, volgens AMS, in eerste instantie voor de duur van een jaar. De
intentie is om de functie van chef de clinique over te laten gaan in een maat binnen het MSB.
De startdatum is 1 september 2020, maar een latere start is bespreekbaar.
Informatie
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Jesse Paulus, vakgroepvoorzitter op
telefoonnummer 06-24808364 of Afina Glas, uroloog 06-38311844.
Solliciteren kan tot 15 augustus. Wij ontvangen graag je sollicitatie op glas.a@zaansmc.nl

