Om goede zorg op maat te bieden, vormt ZorgSaam Ziekenhuis samen met de
ambulancedienst, thuiszorg en ouderenzorglocaties, ZorgSaam Zorggroep ZeeuwsVlaanderen. Ook heeft zij een partnership met het UZ Gent.
De inwoners van Zeeuws-Vlaanderen kunnen voor ziekenhuiszorg op drie locaties
terecht (Terneuzen, Hulst en Oostburg) voor goed toegankelijke medische zorg.
ZorgSaam Ziekenhuis heeft circa 280 bedden, de zorg wordt geleverd door ongeveer
1100 medewerkers en 115 specialisten. De ziekenhuislocaties beschikken over
moderne faciliteiten, waaronder een 3Tesla MRI, twee multislice CT’s, een dialyseafdeling en een cardiologisch interventiecentrum.
Zeeuws-Vlaanderen is een prachtig gebied gelegen tussen de Westerschelde en
Belgie met veel ruimte, recreatiemogelijkheden en natuurschoon. Mooie steden als
Gent, Brugge en Antwerpen liggen in de buurt. En het is een zeer prettige regio om
te wonen en te werken. Werken bij ZorgSaam biedt de mogelijkheid om te wonen in
België en te werken in Nederland.

Sinds 1 januari 2015 zijn de vrijgevestigde medisch specialisten verenigd in een zelfstandig medisch specialistisch
bedrijf, de Coöperatie Vrijgevestigde Medisch Specialisten ZorgSaam u.a. (CVMS). De vakgroep Longgeneeskunde
bestaat uit vier longartsen en is in verband met pensionering van een collega op zoek naar een

Longarts

(0.8 - 1 fte)

ZorgSaam beschikt over een longverpleegafdeling met 19 bedden op de centrumlocatie in Terneuzen. Op
de afdeling is non-invasieve beademing mogelijk. Poliklinische activiteiten vinden voornamelijk plaats in
Terneuzen en een klein deel in Oostburg. Er is een multidisciplinair slaapcentrum. U wordt ondersteund
door gediplomeerde longverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen die zelfstandig zorg verlenen.
Op thoracaal oncologisch gebied bestaat een intense en vlotte samenwerking met UZ Gent en het Zuidwest
Radiotherapeutisch Instituut.
Wij zoeken een enthousiaste collega die het vak in de volle breedte uitoefent. U bent sociaal vaardig;
professionaliteit, kwaliteit en mensgerichtheid staan bij u hoog in het vaandel. Belangstelling voor
zorgvernieuwingen in de longgeneeskunde is vanzelfsprekend. Ook als u binnenkort uw specialisatie afrondt,
nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Toetreding tot de CVMS, vakgroep Longgeneeskunde, zal
plaatsvinden in onderling overleg.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevr. M.A. Smits-Zwinkels of met
dhr. dr. G. van Pottelberge, longartsen, op tel: 0115-688699 (keuze 4).

Solliciteren

Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kunt u vóór 1 april 2018 richten aan:
Coöperatie Vrijgevestigde Medisch Specialisten ZorgSaam u.a., t.a.v. mw. I.J. Vroege, directeur,
Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen of per mail: cvms@zzv.nl

www.zorgsaam.org

