
Ziekenhuisarts KNMG 
 
Juist in het Deventer Ziekenhuis heb je als ziekenhuisarts een mooie baan. Waarom? Ons 
ziekenhuis is groot genoeg om ambities waar te maken en klein genoeg voor een goede 
werksfeer en persoonlijke aandacht. Dat maakt het (samen)werken prettig. Bovendien zijn we 
een topklinisch opleidingsziekenhuis en zijn we door Effectory gekozen als Beste Werkgever 
2021. 
 
Wij zijn op zoek naar een collega; Een vierde ziekenhuisarts. In eerste instantie voor een 
jaar met het vooruitzicht een vast lid van onze vakgroep te worden. 
 
De Vakgroep ziekenhuisgeneeskunde 
 
In september 2019 begon de eerste ziekenhuisarts met haar activiteiten in het Deventer 
Ziekenhuis ten behoeve van de zorg voor opgenomen patiënten van de neurologie. Daarna is de 
vakgroep doorgegroeid naar drie ziekenhuisartsen waarbij o.a. de afdeling neurologie, de 
afdeling maag-darm-leverziekten en de COVID-bedden onder de verantwoordelijkheid van de 
vakgroep ziekenhuisgeneeskunde vielen. 

En we ontwikkelen nog steeds door! Zo gaat de vakgroep zich uitbreiden naar vier 
ziekenhuisartsen door de start van multidisciplinaire bedden voor complexe (beschouwende) zorg 
onder de regie van de ziekenhuisarts. 

De inzet van de vierde ziekenhuisarts betekent dat er op alle 3 de afdelingen (neurologie, MDL 
en multidisciplinair), op alle werkdagen een ziekenhuisarts aanwezig is. 

Werken als ziekenhuisarts in het Deventer Ziekenhuis 
 
In deze functie word je allereerst ingezet op de maag-darm-leverziekten. Daarna ga je over de 
andere afdelingen rouleren. 

Met jouw brede blik, lever je goede, generalistische medische zorg aan onze patiënten, in 
samenwerking met de medisch specialist. 

Er is veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid op de klinische afdelingen en daarin werk je 
samen met regieverpleegkundigen, de afdelingsmanager en de kwaliteitsfunctionarissen van het 
ziekenhuis. 

Je draagt bij aan de opleiding ziekenhuisgeneeskunde en aan die van AIOS en ANIOS van 
andere disciplines, (regie-) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician 
assistants. 

Jouw profiel 
 
Wij zijn op zoek naar een ziekenhuisarts KNMG (1 Fte) voor 36 uur per week. 

 Je hebt de competentie en wens om als generalist in een opleidingsziekenhuis werkzaam te zijn 
en de ziekenhuisgeneeskunde in de volle breedte uit te oefenen. 

 Je hebt de competentie en wens om er voor te zorgen dat de vakgroep ziekenhuisgeneeskunde 
een volwaardige rol heeft binnen en buiten het ziekenhuis, 

 Je hebt een pioniersgeest en een goed organiserend vermogen om in samenwerking met vele 
disciplines moderne klinische generalistische zorg vorm te geven. 

 Heb je interesse in deze functie en ben je (bijna) klaar met je opleiding tot ziekenhuisarts KNMG? 
Dan nodigen we je ook uit te solliciteren. 
 
 
 



Ons aanbod 
 
Wij bieden je een uitdagende baan in een mooi en modern ziekenhuis tegen een marktconform 
salaris, afhankelijk van kennis, kunde en ervaring in het vakgebied. Het Deventer Ziekenhuis 
heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Naast een uitdagende werkplek in het ziekenhuis, biedt de centraal in het land gelegen 
middelgrote Hanzestad Deventer (100.000 inwoners) een prachtige omgeving om betaalbaar te 
wonen en te recreëren. 

We bieden je in eerste instantie een contract voor een jaar. Mocht het van beide kanten bevallen, 
dan zou het tijdelijke contract omgezet kunnen worden in een vaste aanstelling. 

Meer weten? 
 
Ben je geïnteresseerd maar wil je meer weten? Neem dan contact op met Robinia Schiphuis of 
met Shima Faghihi, beiden ziekenhuisarts in het Deventer Ziekenhuis. Telefoonnummer 0570-
535353. We nodigen je van harte uit een dagdeel mee te lopen om een goed beeld te krijgen wat 
de functie ziekenhuisarts in het Deventer Ziekenhuis inhoudt. Heb je hiervoor interesse? Stuur 
dan een mail naar R.schiphuis@dz.nl. 

Reageren 
 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren vóór 28 
februari 2022. We ontvangen graag een CV én uitgebreide motivatie in één PDF-bestand. Noteer 
alvast in je agenda: De eerste gesprekken zijn op 21 of 22 maart, in de middag of avond. 

Geen bevestiging ontvangen binnen 24 uur op werkdagen? Kijk dan in je spam of 
ongewenste mail. Ook daar niet ontvangen? Stuur dan een mail naar 
hrservces@dz.nl. Solliciteren via dit e-mailadres is niet mogelijk. Solliciteren kan alleen 
met een Chrome browser. 
 


