
Zo’n overstap maak je natuurlijk 
niet zomaar. Je wilt de provincie 
en de zorgorganisaties in Zeeland 
toch eerst leren kennen. Om te 
kijken wat het beste bij jou past. 
Wil je kennis maken met één of 
meerdere organisaties in Zeeland? 
Dat kan! We hebben een speciaal 
(ver)wenarrangement voor jou 
samengesteld. 

Het (ver)wenarrangement 
houdt in:
• Bezoek één of meer    
 zorgorganisaties van 
 jouw keuze in Zeeland.
• Verblijf een of twee nachten 
 in een Zeeuws hotel.
• En dineer in een 
 restaurant naar wens. 

Uiteraard kan dit in 
een periode die jou 
uitkomt. En je partner 
(of een andere introduceé) 
is ook van harte welkom! 
Het verblijf en programma 
is naar eigen invulling. 
De kosten worden tot een 
maximum van € 300,- vergoed. 

Ja, ik wil dit verwenarrangement!
Neem dan contact op met 
Viazorg via 0113 - 25 00 73 
of mail info@viazorg.nl.

Wil je naast een leuke en 

uitdagende baan, een mooie 

woonomgeving en ruimte! 

Dan is Zeeland de plek waar je 

moet zijn! Moderne zorgorganisaties 

bieden volop mogelijkheden om 

aan de slag te gaan als Specialist

Ouderengeneeskunde door heel 

deze kustprovincie. 

Medisea is een initiatief van de Zeeuwse zorg en welzijns-
organisaties, verenigd in Viazorg. Het doel van deze samenwerking 
is: Voldoende academici blijvend naar Zeeland halen om de 
zorg en behandeling in de langdurige zorg op een kwalitatief 
verantwoorde manier te kunnen garanderen. 

www.medisea.nl

We laten je even 
(ver)wennen

Werken als Specialist 
Ouderengeneeskunde 

in Zeeland



Ben je arts (of arts in opleiding) 
en benieuwd naar de mogelijk-
heden om in Zeeland aan de 
slag te gaan? Op onze site 
www.medisea.nl vind je alles 
wat je zoekt.

Van vacatures en inspirerende 
verhalen tot handige tips 
voor medisch specialisten 
die Zeeland als standplaats 
overwegen. Lees hiernaast wat 
andere academici zo aantrekt 
aan het werken en wonen in 
Zeeland en laat je inspireren.

Tirza van Dorst
ANIOS Ouderen-
geneeskunde
“Voor mij is het
werken als ANIOS ouderen-
geneeskunde uitdagend vanwege 
diversiteit aan patiënten en 
aandoeningen. Daarnaast hebben 
we binnen Zorggroep Ter Weel 
een enthousiast team van 
specialisten ouderengeneeskunde, 
basisartsen, verpleegkundig 
specialisten, physician assistents 
en doktersassistentes, dit geeft 
het werk een gouden randje.“

Tinka Eekman 
& Geertje Lampio
Verpleegkundig specialisten
“Het medisch behandelteam bestaat 
uit een zeer gedreven, enthousiaste 
groep professionals waar alle 
disciplines vertegenwoordigd 
zijn, om samen kwalitatief goede 
ouderenzorg te leveren.“

Daisy Engels
Psycholoog 
“Zorgstroom 
heeft mij altijd 
veel ruimte en 
vertrouwen 

gegeven om mij te ontwikkelen 
en mijn functie naar eigen 
inzicht in te vullen. Binnen ons 
behandelteam heerst veel 
enthousiasme en draagt de fijne 
maar ook gezellige werksfeer bij 
aan een nauwe samenwerking 
tussen de verschillende disciplines. 
Onze lijntjes zijn kort en een 
multidisciplinaire aanpak staat 
bij ons centraal.“

Rianne Meijer
Specialist 
Ouderen-
geneeskunde
“Mijn idee was 
ooit een jaartje 

ervaring op te doen in Zeeland en 
dan weer weg te gaan. Maar na 
een jaar wilde ik hier niet meer weg. 
Naast mijn functie bij SVRZ waar je 
alle ruimte en tijd krijgt om je werk 
goed te kunnen doen, woon je hier 
ook nog eens in een omgeving die je 
een constant vakantiegevoel geeft.“

Fabienne 
de Jonge
Basispsycholoog
“Bij Zorgstroom 
krijg ik de 
vrijheid om 
mijn eigen tijd in te delen met 
een enorm scala aan diverse 
werkzaamheden (gericht op 
de cliënt, de mantelzorger, de 
medewerker en beleid). Dit maakt 
het werk gevarieerd en uitdagend. 
Daarnaast zijn de korte lijntjes 
met alle enthousiaste collega’s en 
specialisten van ons behandelteam 
echt een meerwaarde in mijn 
werk en haal ik veel plezier uit 
alle ontwikkelingen en innovaties 
waar ik binnen Zorgstroom aan 
mee mag werken.“

www.medisea.nl


