St. Elisabeth Hospitaal
Curaçao
Voor onze afdeling Interne Geneeskunde zijn wij
periodiek op zoek naar

ANIOS en AIOS (buitenlandstage)
Interne Geneeskunde
Het St. Elisabeth
Hospitaal op Curaçao is een
algemeen ziekenhuis dat
primair werkt ten dienste
van de Curaçaosche
gemeenschap, maar ook zorg
verleent aan patiënten van de
overige Koninkrijks
eilanden, Aruba en de
toeristen.
Ons hospitaal is een centrum
voor basis- en specialistische
zorg dat diagnostisch
onderzoek verricht en
specialistische medische zorg
verleent.. Onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
vormen een belangrijk
onderdeel van ons werk. Wij
nemen een voortrekkersrol in
ten aanzien van
technologische
ontwikkelingen en werken
voortdurend aan onze positie
als topcentrum. Wij
verrichten ons werk vanuit
de rooms katholieke levensbeschouwing.

De arts-assistent komt te werken in een opleidingsziekenhuis
dat een hecht samenwerkingsverband heeft met het UMCG,
en het AMC, voor de opleiding van AIOS en co-assistenten.
U zult onderdeel gaan uitmaken van een enthousiast en
hecht team met maximaal 8 AIOS en ANIOS, met junior en
senior coassistenten. Het patiëntenaanbod bestrijkt de
gehele interne geneeskunde, inclusief de cardiologie en
longgeneeskunde, in vaak klassieke presentaties, maar biedt
bij uitstek de mogelijkheid kennis te maken met additionele
geografische pathologie. De supervisie is laagdrempelig en
veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke begeleiding en
onderwijs. De vakgroep interne geneeskunde bestaat uit 11
internisten waaronder nefrologen, hemato-oncologen,
gastroenterologen, een intensivist en een chef de clinique die
zich hoofdzakelijk met het onderwijs bezig houdt. Deze baan
biedt een uitstekend perspectief voor het opdoen van
klinische ervaring en theoretische kennis in de (acute)
opvang van zowel interne als cardio-pulmonale patienten.
Naast het algemeen karakter zijn de speerpunten van de
afdeling de nefrologie en de hemato-oncologie.
Hoofdtaken: U verleent zorg op de Interne afdeling
en verricht werkzaamheden op de
verpleegafdelingen en acute opvang van de
specialismen interne geneeskunde, cardiologie en
longziekten
Profiel: Gevraagd worden enthousiaste en
vakbekwame BIG-geregistreerde basisartsen, die
tenminste een half jaar werkzaam zullen zijn op de
afdeling. De kandidaten die wij zoeken beschikken
over goede communicatieve en didactische
vaardigheden en kunnen zowel zelfstandig als in
teamverband werken.
Nadere inlichtingen: dhr. dr. K. Berend, coördinator
vakgroep Interne Geneeskunde; e-mail:
kenber2@me.com of dhr. dr. JB Schnog; email:
jbschnog@me.com. Inlichtingen omtrent de
arbeidsvoorwaarden kunnen worden verstrekt door mw. A.
Petrona-Martina, HRM. Email: aepetronamartina@sehos.an of hrm@sehos.an. Tel.: 599-9-4321157. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke
sollicitatie inclusief curriculum vitae per email te sturen.
Website: http://www.internegeneeskundecuracao.nl/

