
 

Kinderarts 
Kinderarts | Gemiddeld 0,7 -1 FTE | Roosendaal en Bergen op Zoom 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe kinderarts om ons team te versterken. Je bent een enthousiaste 
collega die graag in teamverband werkt en helder en open met collega’s en patiënten communiceert.  
 
Werken in een dynamische organisatie 
Je zult deel uitmaken van een enthousiast team, bestaand uit 14 kinderartsen (totaal 10,2 FTE) en 
twee verpleegkundig specialisten. Tevens begeleiden wij co-assistenten en ook huisartsen in opleiding. 
In ons Moeder en Kind Centrum met 12 couveusesuites worden jaarlijks ruim 2200 kinderen geboren. 
Er is een klinische afdeling Kind en Jeugd met 20 bedden evenals een kinderdagbehandeling allen 
gevestigd op locatie Bergen op Zoom. Binnen onze zorgeenheid Kindergeneeskunde werken we vanuit 
een gezinsgerichte visie. 
 
Wij dagen jou elke dag uit 
In onze vakgroep is de gehele breedte van het vakgebied vertegenwoordigd door collega’s met 
verschillende aandachtsgebieden. Wij werken nauw samen met een kinderastmaverpleegkundige, 
kinderdiabetesverpleegkundigen, kinderurotherapeut, kinderpsychologen, logopedisten, diëtisten en 
kinderfysiotherapeuten. De kinderartsen verzorgen aanwezigheid in het ziekenhuis tijdens diensturen. 
Weekend- en nachtdiensten worden gecompenseerd. De poliklinische kindergeneeskunde wordt 
verzorgd op 3 locaties, te weten Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur. 
Tijdens de NVK-kwaliteitsvisitatie in juni 2022 werden onderlinge communicatie, goede kwaliteit van 
zorg en innovatieve poliklinieken als belangrijke positieve punten benoemd. 
 
Wij bouwen op jouw enthousiasme en expertise  
Je beschikt over de registratie tot kinderarts met bij voorkeur ervaring in de volle breedte van het 
specialisme kindergeneeskunde.   
 
Het Bravis ziekenhuis 
Het Bravis ziekenhuis is een ziekenhuis met twee hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom), 1 
buitenpoli en 5 Bravispunten. Vanaf 2029 zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg 
worden verleend vanuit een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar Roosendaal.  De verschillende 
locaties zijn goed bereikbaar vanuit regio Rotterdam, Antwerpen en Breda. Het ziekenhuis heeft een 
verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners en biedt een breed palet van medisch specialistische 
zorg voor de regio West-Brabant. In Bravis werken 250 medisch specialisten, 3.000 medewerkers en 
250 vrijwilligers. Wil jij vanuit jouw passie invloed kunnen uitoefenen op de zorg van morgen? Dan ben 
jij hier op jouw plek. Want hier maken we morgen beter. 
 
Waar je het voor doet? 

 Vaste aanstelling; 

 Salarisschaal conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten; 

 Vakantietoeslag 8% en inconventiëntentoeslag conform AMS; 

 Flexibele arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness of aanschaf van fiets of laptop en 
benefits at work met korting op winkels, uitjes en vakanties. 

 
Iets voor jou? 
Upload dan voor 23 januari 2023 je CV en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand voor. Je ontvangt 
dan snel meer informatie over het vervolg van de procedure.   



 
Wil je meer weten, neem dan contact op met Marijke van Aken (kinderarts), of Tinka Kurpershoek 
(kinderarts-neonatoloog), via 088 – 706 7297. Wil je een dag meelopen, dan ben je van harte welkom. 
 
Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk dan het filmpje.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het overleggen van een 
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verplicht onderdeel bij alle functies bij aanname in het 
Bravis ziekenhuis. 

https://youtu.be/nH6fIvXdAIA

