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Het CMSB Adrz is vanwege vervanging op zoek naar een 
 

Allround Gynaecoloog (0,8 – 1 fte) 
 
De Zeeuwse patiënt maximaal kwaliteit, veiligheid en comfort bieden op medisch gebied van huisarts tot 
(super)specialistische zorg, waar en wanneer nodig; dat is waar Adrz voor staat. We vinden het daarbij 
belangrijk om onze afspraken na te komen, realistische plannen te maken, efficiënt te werken en financieel 
gezond te zijn. Betrouwbaar en gastvrijheid zijn hierbij onze kernwaarden, waarbij de medewerkers het 
kapitaal zijn van de organisatie. Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee, 
waar zo’n 200 medisch specialisten werkzaam zijn. De acute en complexe zorg is geconcentreerd in Goes.  
 
De vakgroep Gynaecologie & Obstetrie bestaat uit 8 allround gynaecologen (5m/3v) allen vrijgevestigd binnen 
het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A. (CMSB). Jaarlijks worden ca. 1250 bevallingen 
begeleid waarbij 24/7 ondersteuning door klinisch verloskundigen. Er is volop ruimte voor vernieuwing, 
persoonlijke ontwikkeling en ambitie. De vakgroep leidt coassistenten op van het Erasmus MC. 
Aandachtsgebieden en andere taken zijn verdeeld over de leden van de vakgroep. De sfeer is uitermate goed 
en collegiaal. Er wordt gewerkt op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee waarbij de acute en klinische zorg 
geconcentreerd is in Goes. 
In verband met het aanstaande pensioen van één van de vakgroepleden hebben wij een vacature en deze 
willen wij zo spoedig mogelijk invullen. 
 
Wie zoeken wij 
Wij zoeken een allround gynaecoloog. U bent communicatief sterk en uw collegiale samenwerking is 
vanzelfsprekend. U bent flexibel inzetbaar in de diverse klinieken en ook bereid diensten te draaien. Wij zoeken 
een gynaecoloog met aandachtsgebied bekkenbodem die bij voorkeur ook affiniteit heeft met verloskunde. U 
bent woonachtig in de regio of u wilt graag in Zeeland komen wonen. 
 
Wat bieden wij 
Vaste toetreding tot het CMSB vindt plaats volgens een uniforme inverdienregeling, waarbij het eerste half jaar 
als proeftijd in loondienstverband volgens AMS-regeling. Aansprakelijkheid binnen het CMSB Adrz is collectief 
verzekerd. Overige verzekeringen en pensioenvoorziening dient u zelf te verzorgen.  
 
Meer informatie 
Heeft u interesse in deze functie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoende 
gynaecoloog via telefoonnummer 088 125 4905.  
 
Sollicitaties 
Uw schriftelijke motivatiebrief met curriculum vitae kunt u vóór 28-02-2023 bij voorkeur per e-mail richten 
aan:  
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A.  
t.a.v. dhr. M. Waleboer, voorzitter  
Postbus 15 
4460 AA Goes 
E adrz.cooperatie@adrz.nl  
 
Nieuwe leden van het MSB vragen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


