De krachten van de Medische Maatschap Drachten zijn de mensen zelf. Kracht komt vanuit de mens. De drijfveer tot
beter worden, beter maken, verbetering. Samen voor de beste zorg. De Medische Maatschap Drachten is de motor in
bundeling van krachten en de verbinding van alle schakels in de zorgketen. Onze 80 vrijgevestigde specialisten werken
intensief samen en zijn al jaren drijvende krachten in het regionale zorgnetwerk Fryslân. De MMD draagt onder andere
binnen Ziekenhuis Nij Smellinghe, een top-perifeer ziekenhuis, bij aan de beste zorg van het Noorden.
Vorm jij de nieuwste schakel in onze maatschap?

Voor het mede vormgeven van de medische structuur binnen de
nieuwbouwplannen van de IC in ziekenhuis Nij Smellinghe zoeken wij per direct

twee intensivisten (1,8 - 2 fte)
Je bent welkom bij Medische Maatschap Drachten (MMD) als
intensivist, bij voorkeur met achtergrond vanuit een beschouwend
specialisme (ook bij binnenkort voltooien van je opleiding). Ambitie tot
(IC) managementtaken strekt tot aanbeveling.
Wat bieden wij?
Je treedt toe tot MMD als vrijgevestigde maat of in dienstverband. Voor
maten kennen wij een collectieve inverdienregeling. MMD is een sterk
bedrijf met een gezonde stabiele basis. Wij bieden een hecht, warm
werkklimaat met korte lijnen en goede persoonlijke patiëntenzorg met
aandacht voor de naasten.
De vakgroep IC wordt bemenst door een fulltime intensivist, een
internist-intensivist en drie anesthesioloog-intensivisten met deels
(totaal 2,0 fte) IC diensten en maakt onderdeel uit van MMD. Om te
kunnen komen tot een 24/7 intensivist bezetting van de IC is formatie
uitbreiding nodig, dit ook in het kader van de voorgenomen uitbreiding
van 6 naar 8 IC bedden. Naar verwachting ontstaat eind 2022 een
acute zorg hotfloor met IC, SEH, EHH en CCU naast elkaar in een
organisatorische eenheid.

Op de SEH is 24/7 aanwezigheid van SEH artsen (KNMG). Hiermee kan
de acute zorg optimaal geleverd worden.
Overige informatie
Drachten ligt in het hart van Noord-Nederland in een prachtige
woonomgeving met rust, ruimte, water en bos. In Drachten staat
ziekenhuis Nij Smellinghe, een dynamisch, modern en financieel
gezond ziekenhuis met veel ambitie en korte bestuurlijke overleglijnen
tussen de medische staf en de RvB. Zie ook www.nijsmellinghe.nl.
Word jij de nieuwste schakel in MMD?
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 8 oktober a.s. naar
mmd-secretariaat@nijsmellinghe.nl, t.a.v. dhr. S. (Sjoerd) Hovenga,
internist en voorzitter MMD.
Wil je eerst meer informatie?
Kijk dan op www.mmdrachten.nl of neem contact op met dhr. R.S.
(Roelant) van Eps, internist-intensivist, mw. I.E. (Ioana) Drogt-Bilaseshi,
anesthesioloog-intensivist (voorzitter resp. vicevoorzitter IC), dhr. S.
(Sjoerd) Hovenga en/of dhr. A.J. (Bert) Kleinlugtenbeld, voorzitter RvB,
via 0512 – 588 888.

Kijk op www.mmdrachten.nl

