De maatschap Medisch Specialisten Noord West is het medisch-specialistisch bedrijf dat
werkzaam is in de Noordwest Ziekenhuisgroep, die behoort tot de Stichting Topklinische
Ziekenhuizen (STZ). Zij bieden basiszorg en complexe specialistische zorg aan de
inwoners van Noordwest Holland.
MSNW staat voor goede medische zorg, is innovatief en ambitieus.
Wegens vervanging is er plaats voor een

FELLOW IMAGING CARDIOLOOG (M/V) (0,8-1.0 FTE).
De vakgroep
De OE cardiologie bestaat uit 17 maten met als deel specialisatie: imaging(6), interventie (6) en
ritme/device (4) waarvan 2 elektrofysiologen. Op al deze terreinen loopt er een fellowship
programma. Er zijn 2 klinische locaties (Alkmaar en Den Helder) waar 24 uurs zorg wordt
geleverd.
De speerpunten van de imaging afdeling bestaan uit echocardiografie, CCTA, PET-CT en MRI.
Binnen ons team is plaats voor een jonge, enthousiaste, geregistreerde cardioloog die zich wil
bekwamen in alle facetten van de imaging cardiologie. Het betreft een tijdelijke fulltime aanstelling
voor de periode van 23 maanden, waarin ruimte wordt geboden om behalen van CMR level 2,
TEE/TTE en CCTA level 2. Daarnaast is er voldoende ruimte en begeleiding om te participeren in
wetenschappelijk onderzoek.
De klinische werkzaamheden zullen zich voornamelijk concentreren op locatie Alkmaar,
incidenteel op locatie Den Helder ( dienst bij toerbeurt).

Functie inhoud






Algemene cardiologie in de volle breedte
Fellowship imaging cardiologie waarin de fellow in 2 jaar bekwaam wordt in alle facetten
van de imaging cardiologie
Een actieve bijdrage aan het kwaliteitsbeleid en de organisatie van de Organisatorische
Eenheid, de overkoepelende maatschap MSNW en de Noordwest ziekenhuisgroep
Poliklinische werkzaamheden op locaties Alkmaar en Den Helder.
Klinieksupervisie en dienst op locaties Alkmaar en Den Helder.

Functie eisen




Geregistreerde algemeen cardioloog
Aantoonbare interesse in imaging cardiologie
Teamspeler, communicatief sterk, motiverend en kwaliteitsgericht

Informatie en sollicitatie:
Neem voor meer informatie contact op met Dr. J.O.J. Peels, interventiecardioloog

(Voorzitter Organisatorische Eenheid) via j.o.j.peels@nwz.nl en/of Dr T. Germans, cardioloog
(Fellow opleider) via t.Germans@nwz.nl, Mevr. M van Erp, vakgroep manager Cardiologie,
telefoon (06) 51533064.
Zie ook de website www.Noordwestziekhuisgroep.nl en www.msnw.nl

Uw sollicitatie kunt u tot 4 weken na publicatie van deze advertentie , bij voorkeur digitaal,
sturen naar:
Maatschap Medisch Specialisten Noord West
T.a.v. M.W. Gout – Van Sinderen, Algemeen directeur
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
msnwpeno@nwz.nl
Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

