Arts-echoscopist (24-32 uur)
Organisatie
Obstetrie en Gynaecologie, vacaturenummer 200147
Wat ga je doen
Als arts-echoscopist houd je je voornamelijk bezig met geavanceerdultrageluidonderzoek (GUO)
bij zwangere vrouwen. Patiënten worden naar het UMCG doorverwezen vanuit de eerste of
tweede lijns zorg, als men een afwijking bij het ongeboren kind verwacht. Naast het vervaardigen
van GUO’s is de begeleiding van de ouders die hiermee te maken krijgen een belangrijke taak. De
arts-echoscopist die wij zoeken is dan ook naast een kundig medisch professional een
meelevende persoonlijkheid die regie durft te nemen in dit precaire proces.
Op onze afdeling werk je in teamverband en zijn er regelmatig bijscholingen en multidisciplinaire
overleggen met andere specialisten in huis zoals kindernefroloog, -cardioloog en -neuroloog.
Verder draag je bij aan de echoscopische scholing van A(N)IOS en verloskundigen op onze
afdeling.
Waar ga je werken
De afdeling Prenatale Diagnostiek, onderdeel van de sectie Obstetrie van de afdeling Obstetrie en
Gynaecologie, is een groeiende afdeling. De arts-echoscopist die we zoeken is dan ook een
uitbreiding op ons team.
Onze afdeling bestaat uit twaalf directe collega’s: vijf gynaecologen-perinatologen met
aandachtsgebied prenatale diagnostiek, drie echoscopisten, één arts-echoscopist en enkele
collega’s op het secretariaat. Er is voldoende ruimte om congressen te bezoeken en als onderdeel
van een academisch ziekenhuis is er meer dan voldoende mogelijkheid om op de hoogte te blijven
van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
Voor de arts-echoscopist die zich in basis nog wil ontwikkelen hebben wij de beschikking over een
echosimulator, waarbij echoscopische competenties op verschillende niveau’s getraind kunnen
worden. Uiteraard mag je verwachten dat we met state-of-the-art apparatuur werken en de
afdeling én onze manier van werken continue aanpassen op de nieuwste ontwikkelingen.
Wat vragen wij
Wij zijn opzoek naar een basisarts met enige ervaring in de echoscopie, die allereerst een
positieve bijdrage kan leveren aan het werk op onze afdeling. Om het werk als arts-echoscopist
goed te kunnen uitvoeren is het daarbij van belang dat je:
• communicatief zeer vaardig bent en over een groot empatisch vermogen beschikt;
• gemotiveerd bent om dit vak goed te leren en de bereidheid hebt om je voor langere tijd
aan ons te binden;
• in staat bent om bruggen te slaan tussen de eerste en tweede lijns zorg en onze afdeling,
en kunt bijdragen aan de verdere kwaliteitsbevordering van de prenatale diagnostiek.
Wat bieden wij
Het UMCG is een boeiende en dynamische omgeving met doorgroeimogelijkheden en ruimte voor
ontwikkeling. De basis van ons handelen is ‘van mens tot mens’.
Het betreft een parttime arbeidsovereenkomst (24-32 uur) voor een jaar, met uitzicht op een
vaste aanstelling. Je salaris bedraagt maximaal € 4.481,- bruto per maand (schaal 10) en is
afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt
het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO-UMC.

Er zijn snelle verbindingen met vijf P&R plekken rondom de stad waar vandaan je met korting naar
het UMCG kunt reizen. Via het fietsenplan kun je een fiets of een e-bike fiscaal voordelig
aanschaffen. Het UMCG heeft onder meer twee collectieve zorgverzekeringen, een goede
pensioenregeling en de fiscale regeling woon-werkverkeer.
Neem voor meer informatie over de functie contact op met
Jan Jaap Erwich, gynaecoloog, voorzitter sectie Obstetrie, via j.j.h.m.erwich@umcg.nl, of met
Leonie Duin, gynaecoloog, hoofd Prenatale Diagnostiek, via 050-3613008 of l.k.duin@umcg.nl.
Reageren
Voel jij je uitgedaagd? Reageer dan via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Je
kunt reageren tot en met 1 juli a.s
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging
gemaild met nadere informatie.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de
vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
gevraagd.

