St. Elisabeth Hospitaal
Curaçao
Voor onze afdeling Hemato-Oncologie zijn wij
periodiek op zoek naar

ANIOS en AIOS (buitenlandstage)
Hemato-oncologie
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. De afdeling Hemato-oncologie
bestaat uit een polikliniek, dagbehandeling (9 ligstoelen en 4 bedden),
afdeling Radiotherapie en een beddenafdeling Hemato-oncologie met 16
bedden. U zult onderdeel gaan uitmaken van een enthousiast en hecht
team bestaande uit D. Scheper (internist-medisch oncoloog), J. Schnog
(internist-hematoloog/medisch oncoloog), M. Samson (radiotherapeutoncoloog) en A. Saleh (internist) alsook het ondersteund paramedisch
personeel.
Het patiëntenaanbod bestrijkt de gehele hemato-oncologie (variërend van
solide tumoren en acute leukemieën tot sikkelcelziekte en
stollingsstoornissen). De werkzaamheden bestaan uit klinische zorg,
poliklinische zorg (ook op de radiotherapie waarbij u ook zelf de
basisprincipes van de radiotherapie zult leren), spoedeisende zorg. Hierbij
vind naast dagelijkse intensieve supervisie van de bovengenoemde staf
ook onderwijs en begeleiding vanuit de radiologie, pathologie en het
laboratorium (transfusiegeneeskunde, morfologie) plaats. Tevens is er een
georganiseerde zorgketen palliatieve zorg waaraan u ook deelneemt. Er
wordt maandelijks met de vakgroep chirurgie gerefereerd en er is een
wekelijkse oncologiebespreking. Daarnaast doet u ook mee met de
weekenddagdiensten en avonddiensten algemene interne geneeskunde.
Er is een formele en intensieve samenwerking met de afdeling
Hematologie van het Erasmus Medisch Centrum en er wordt met
verschillende oncologische centra in Nederland samengewerkt. Deze baan
biedt een uitstekend perspectief voor het opdoen van klinische ervaring en
theoretische kennis in de (acute) opvang, diagnostiek, behandeling en
begeleiding van patiënten met hemato-oncologische aandoeningen in de
volle breedte van het vakgebied. Daarnaast zult u ook actief participeren
aan een lopend kwaliteitstraject binnen de afdeling aangaande de
verschillende zorgpaden.
Profiel: Gevraagd worden enthousiaste en vakbekwame BIGgeregistreerde 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. drs. D. Scheper, hoofd afdeling
hemato-oncologie (djfscheper@sehos.an), dr. J Schnog
(jbschnog@sehos.an of jbschnog@me.com), drs. M. Samson
(mjsamson@sehos.an), dr. A. Saleh (dr.awsaleh@gmail.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/

