Werknaam
Afdeling

Intensivist
v/m
1,0 fte
Intensive Care Roermond / Intensive Care Maastricht

Ben je de intensivist, die samen met ons verder gestalte wil geven aan de samenwerking tussen de IC
van Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) en de IC van Maastricht Universitair Medisch Centrum
(MUMC+) ?
De Intensive Care afdelingen:
Binnen de regio Zuidoost-Brabant en Limburg bestaat sedert juni 2011 een formeel medisch
samenwerkingsverband tussen de Intensive Care afdelingen van negen ziekenhuizen (ICUZON),
waaronder het LZR en het MUMC+.
In het kader van de verdere samenwerking tussen de IC afdelingen van het LZR en het MUMC+
bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor 1,2 fte intensivist, met als standplaats
Roermond.
Het LZR fungeert op het gebied van patiëntenzorg als algemeen ziekenhuis voor Roermond en
omgeving. Het MUMC+ vervult daarnaast de rol van academisch ziekenhuis. Dit betekent een unieke
mix van topklinische, topreferente en reguliere zorg.
Binnen de afdeling IC in het LZR werken momenteel 4 stafleden. Het klinisch werkterrein van de
afdeling omvat onder meer de opvang van patiënten met acuut bedreigde orgaanfuncties via de
spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen, en de postoperatieve opvang van patiënten na o.a.
longchirurgie en abdominale chirurgie. De afdeling is onlangs verhuisd naar een geheel nieuwe IC,
met state of the art monitorings-, beademings- en dialysefaciliteiten. De IC bestaat uit 9 kamers met
sluis, waarvan 5 met (invasieve) beademingsmogelijkheid. Jaarlijks behandelen wij zo’n 600 patiënten,
waarbij wij onder andere gebruik maken van echografie, PiCCO, CVVH, koeling en (non-)invasieve
beademing. Ook beschikken we over een Nazorgpoli IC. Sinds juni 2018 is PDMS Chipsoft HiX in
gebruik genomen.
De afdeling IC in het MUMC+ kent 33 bedden over 4 units. De medische zorg wordt geleverd door 12
fte intensivisten, intensivisten in opleiding en assistenten. Jaarlijks worden zo’n 2000 patiënten
behandeld.
Omschrijving van de functie:
De intensivisten in het LZR verzorgen de dagelijkse werkzaamheden binnen de Intensive Care,
nemen deel aan het reanimatieteam, SIT-team en traumateam, participeren in het begeleid
spoedtransport en verrichten de consulten voor de IC binnen het ziekenhuis. Hierbij zijn zij aanwezig
overdag en in de avonduren en bereikbaar in de nachtelijke uren, waarbij de SEH-arts KNMG
momenteel de voorwachtfunctie vervult.
Er vindt dagelijks MDO plaats met aanwezigheid van de verpleegkundige, arts-microbioloog, klinisch
chemicus, apotheker, longarts, internist en chirurg. Uiteraard behoort het deelnemen aan
afdelingsgerelateerde en ziekenhuisbrede overleggen, commissies, besprekingen en het bijhouden
van protocollen ook tot de functie.
Een aantal weken per jaar vindt uitwisseling plaats tussen de intensivisten van het LZR en een aantal
intensivisten van het MUMC+.
Wat bieden we:
Wij bieden een werkplek binnen een hypermoderne, geheel nieuwe IC met een prettige, nauwe
onderlinge samenwerking en met de verpleging, alsmede met een respectvolle samenwerking met
korte lijnen met alle vakgroepen in de organisatie. Door de samenwerking tussen LZR en MUMC+ is
het een unieke kans om kennis te maken met zowel een algemeen ziekenhuis, alsook met een
academisch ziekenhuis.
Wij zoeken collega’s die een bijdrage willen leveren aan de verdere uitbouw van onze IC binnen de
regio ICUZON.
Aanstelling:
Er bestaat per 1 november 2018 plaatsingsmogelijkheid voor 1,2 fte in een vaste aanstelling.
De geschikte kandidaat zal in dienst treden van MUMC+, en van daaruit middels een
detacheringsprocedure de standplaats Roermond toebedeeld krijgen. Dit betreft een vaste aanstelling,
voorafgegaan door een proeftijd van een jaar conform artikel 2.4.1 van de cao UMC. Overige
arbeidsvoorwaarden zijn eveneens conform cao UMC.

Functievereisten:
Je bent een binnen de EU geregistreerd intensivist, die de Nederlandse taal beheerst. Bij aanstelling
dien je te zijn ingeschreven in het BIG-register en in het medisch specialistenregister van de MSRC.
Naast een enthousiaste werkhouding, toon je flexibiliteit en ben je in staat uitstekend samen te
werken. Alle voorkomende diensten zijn van toepassing, alsook het leveren van een bijdrage aan
werkoverleggen t.b.v. de afdeling. Affiniteit met managementtaken is een pré.
Fellows die de opleiding binnenkort afronden en voor aanvang aan de voorwaarden voor GICcertificatie voldaan hebben, worden eveneens uitgenodigd te reflecteren.
Werktijden:
Je wordt aangesteld conform de voor deze functie geldende werktijdenregeling en bent werkzaam in
alle voorkomende diensten.
Arbeidsvoorwaarden:
De cao Universitair Medische Centra (UMC) is van toepassing op de vaste aanstelling in het MUMC+:
Wij bieden een:
 eindejaarsuitkering
 goede pensioenvoorziening
 collectieve ziektekostenverzekering
 cao à la carte
 persoonlijk (ontwikkelings-)budget

Salaris:
Na afronding van de sollicitatieprocedure zal een passend aanbod worden gedaan, dat aansluit bij de
ervaring van de desbetreffende kandidaat.
Inlichtingen:
Voor vragen over de functie en de afdeling kun je contact opnemen met mevrouw A. Wetzels,
intensivist, tel. (0475-382984).
Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met mevrouw V. Otten,
P&O adviseur van de RVE EVK/MIC/OC, MUMC+, telefoonnummer 043-3874285.
Sollicitatiemogelijkheden:
Solliciteren is mogelijk via de website www.werkenbijhetazm.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

