Wegens uitbreiding van de Vakgroep Allergologie zoeken wij een:

INTERNIST-ALLERGOLOOG m/v
0,6 fte
De Vakgroep Allergologie binnen het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis (STZ Ziekenhuis) functioneert
op de locatie Elisabeth en is een volledig poliklinische
functie met ook consultatieve taken in het huis op
beide locaties in Tilburg. De allergologie binnen het
ETZ heeft een bovenregionale zorgtaak met ook 3e
lijns- en eind-punt zorg. De Vakgroep bestaat thans
uit 3 personen (2,6 FTE). Er is een samenwerkingsverband als perifere stageplaats voor de opleiding
tot internist-allergoloog/immunoloog met het
EramusMC Rotterdam. Daarnaast zijn we betrokken bij
de opleiding Interne Geneeskunde in het ETZ (OOR
Rotterdam en Nijmegen) en co-assistenten vanuit het
ErasmusMC.

Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk
is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de
regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.
Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij
voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen
we dat. Zo helpen we patiënten om samen met
hun specialist de best passende behandeling
te kiezen, toegespitst op de persoon. Op deze
wijze leveren wij, zowel medewerkers met direct
patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten zorg die
Buitengewoon is.

Uw profiel
• U richt zich op de uitoefening van de allergologie
in al zijn omvang
• Uw focus is mede gericht op onze bovenregionale
taak, waarbij uw expertise bijdraagt aan deze functie
zowel in zorg als in kennis.
• U draagt bij aan ons STZ profiel middels deelname
aan onderwijs en wetenschap
• U bent een teamspeler en staat actief open voor
het multidisciplinaire karakter van het vakgebied en
beschikt over goede communicatieve vaardigheden
en eigenschappen
• U heeft een integere en kwaliteitsgerichte
werkhouding
• U gaat voor iedere patiënt opnieuw de uitdaging
aan om te speuren naar de potentieel allergene bron
en doet daarvoor de nodige vaak tijdrovende
research, vóór-tijdens-na het consult
• U werkt samen met het hele afdelingsteam en de
collega’s in een open werkcultuur
• U draagt actief bij aan visie- en kwaliteitsverbetering
van de vakgroep en afdeling
• Uw betrokkenheid bij het functioneren van de
vakgroep is van eminent belang. De kleinschaligheid van de vakgroep maakt een goede onderlinge
verstandhouding en openheid van groot belang.
U draagt actief bij aan de diverse taken van de
vakgroep; ook taken die van ons verwacht
worden op niveau van de Medische staf, MSB-MB
en Ziekenhuismanagement.

• U participeert actief in het verder te ontwikkelen
MDO allergologie
Uw werkomgeving
De afdeling Allergologie is gericht op het bieden
van een hoogwaardige, klantgerichte specialistische
zorg aan de patiënten met allergische verschijnselen. De ambitie is een topklinisch expertisecentrum
Allergologie. Dit gebeurt door middel van een multidisciplinaire en transmurale aanpak samen met onder
andere Dermatologie, Kindergeneeskunde, KNO en
Longgeneeskunde. De Vakgroep Allergologie bestaat
uit 3 (internist-)allergologen. De afdeling beschikt over
eigen provocatie-faciliteiten. Er wordt intensief
samengewerkt met de ziekenhuis-apotheek en
centrale keuken voor het bereiden lege artis van testmaterialen. Het team bestaat uit verpleegkundigen,
doktersassistentes, diëtistes, een eczeemverpleegkundige en deskundigen instructie adrenalineauto-injectors. Er is een intensieve samenwerking
met de Medisch Immunoloog van het immunologisch
laboratorium.
De Vakgroep Allergologie maakt deel uit van het
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf MiddenBrabant.
Ons aanbod
De te benoemen internist-allergoloog zal conform
de vigerende inverdienregeling toetreden tot de
Coöperatie MSB M-B en de Vakgroep.
Informatie en sollicitatie
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij M.H.W.M. Roovers, allergoloog en medisch
manager, telefoon 013-5393715, dan wel bij dr. P.F.
Boekkooi, voorzitter MSB-MB, telefoon 013-5392591.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een CV, kunt u
richten aan het Bureau MSB M-B, t.a.v. dr. P.F. Boekkooi,
voorzitter MSB M-B, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg of
per e-mail aan mw. S. Meijer-de Moor (ambtelijk secretaris MSB) s.demoor@etz.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

