
 

 

     
 

In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Dat doen we niet 

alleen, maar samen, met in ons achterhoofd onze kernwaarden: bevlogen, 

betrokken, betrouwbaar en bereikbaar. Als topklinisch 

opleidingsziekenhuis zijn we steeds op zoek naar ambitieuze collega’s die 

zich willen blijven ontwikkelen, niet alleen, maar vooral ook met elkaar.  

Het Amphia is één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Het 

Amphia is een financieel gezond ziekenhuis. Samen lopen wij voorop als 

het gaat om kwaliteit, veiligheid, patiënt- en medewerkersgerichtheid. In 

de verloskunde is dit goed zichtbaar, daar we één van de koplopers in de 

integrale verloskunde zijn.  

 

Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 

medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in 

Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met 

wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en 

opleidingen. Eind 2019 zal op de hoofdlocatie in Breda een modern nieuw 

ziekenhuis gereed zijn, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen 

voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere 

gebieden, in alle vakken. 

 

Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige 

coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede 

samenwerking met de Amphia organisatie. Naast de patiëntenzorg wordt 

door het MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, opleiding en 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Door uitval vanwege ziekte en het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd zoekt de vakgroep gynaecologie en verloskunde per direct  

 

Twee chefs de clinique (0,75 – 1 fte) 
 

Waarvan één met aandachtsgebied oncologie en één met aandachtsgebied 

benigne gynaecologie/verloskunde  
 
 
Het team 
Met 17 gynaecologen (14,25 fte) zijn we een grote perifere vakgroep. Alle 

aandachtsgebieden zijn binnen onze vakgroep vertegenwoordigd en 
functioneren in commissies met eigen mandaat.  



 

 

We hebben voor de gynaecologische oncologie een goedlopende 
samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waarbij de 
operaties voor het laag en hoog stadium ovariumcarcinoom en 
endometriumcarcinoom in Amphia plaatsvinden. In samenwerking met 

Instituut Verbeeten worden in Amphia ook patiënten met chemoradiatie 
behandeld voor cervixcarcinoom. We zien daarnaast een groot aantal 
patiënten met cervix dysplasie, waarbij we vanaf november in de nieuwbouw 
ook een see-and-treat poli hebben ingericht voor lisexcisies. Er zijn 1 
gynaecologisch oncoloog en 1 gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie 
werkzaam. Daarnaast hebben we vaste ondersteuning van een 
verpleegkundig specialist.  

Op ons verloskamercomplex vinden jaarlijks circa 2600 bevallingen op 
medische indicatie plaats, met 24 uurs-begeleiding van klinisch 
verloskundigen/PA-verloskundigen. De eerste en tweede lijn is verenigd in de 

integrale geboortezorg organisatie Annature, waarbij we nauw samenwerken 
met de fysiologisch verloskundigen, o.a. met behulp van een integraal 
patiëntendossier.  

Het opleiden van arts-assistenten (cluster Rotterdam), co-assistenten 
(cluster Rotterdam en Utrecht) en verloskundigen vormt een wezenlijk 
onderdeel van ons werk. We zijn actief met eigen onderzoek en participeren 
enthousiast mee aan de studies binnen het landelijk consortium. 
 
Functie 
We zoeken communicatieve en slagvaardige collega’s die actief participeren 

in kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. Naast het opdoen en consolideren 
van praktijkervaring heeft u volop mogelijkheden om organisatorische 
competenties te ontwikkelen. U zet zich actief in voor de opleiding van zowel 
de arts-assistent als de co-assistent en participeert in het lopende 

wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zult u in het algemene dienstrooster 
meedraaien.  
 

Uw profiel 
Als chef de clinique met aandachtsgebied oncologie heeft u aantoonbare 
klinische ervaring (of tenminste een afgeronde differentiatie oncologie) met 
de behandeling van gynaecologisch oncologische patiënten en kunt u 
zelfstandig cervixspreekuur doen. 
Als chef de clinique met aandachtsgebied benigne gynaecologie/verloskunde 

bent u werkzaam in de volle breedte van het vakgebied en verwachten wij 
aantoonbare affiniteit. 
 
Ons aanbod  
U komt in loondienst van het MSB-A. Het betreft een functie voor een jaar 
met mogelijke verlening tot maximaal 2 jaar. Salariëring vindt plaats 

conform de AMS-regeling. 

                  
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Dijksterhuis 
(gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep) op 076-5951498 of via 
mdijksterhuis@amphia.nl en/of Jeroen van Bavel (gynaecoloog en medisch 
manager gynaecologie) op 076-5951464 of via jvanBavel@amphia.nl. 



 

 

 
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot 30 
september 2019 richten aan het Stafbureau MSB-A, t.a.v. dr. R.S. Djamin, 
voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail naar msba-secretariaat@amphia.nl. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 
 
Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda 
www.amphia.nl  
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