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Wie zijn wij?
Cardiologen Rijnmond-Zuid is een regionaal georganiseerde vakgroep cardiologie op de Zuidoever van
de Maas. Onze vakgroep wordt gevormd door 14 cardiologen die in maatschapsverband werken en 10
cardiologen die in dienst van de maatschap zijn.
Ons team is werkzaam op vier locaties, het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse
Medisch Centrum en Cardiologie Centrum Hoogvliet.
In het Maasstad Ziekenhuis verrichten we percutane coronaire interventies en plaatsen we ICD’s en (biventriculaire) pacemakers. Recent zijn we gestart met subcutane ICD-implantaties.
Wekelijks vindt er een gezamenlijk device overleg plaats.
Voor catheterablaties, percutane klepinterventies en hartchirurgie werken we samen met het Amphia
Ziekenhuis en het Erasmus MC. Eén van onze cardiologen is als elektrofysioloog ook verbonden aan het
Erasmus MC.
Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en is één van de
zeven Santeon-ziekenhuizen. Daarnaast wordt hier de B-opleiding cardiologie in samenwerking met het
Erasmus MC verzorgd.

Wat breng je mee?
Het werken in een regiovakgroep vraagt om een collegiale en flexibele houding. Uw werkzaamheden
vinden met name plaats in het Maasstad Ziekenhuis, daarnaast werkt u bijvoorbeeld voor de ICDcontroles op één van de andere locaties.
Voor de verdere ontwikkeling van ons ritme-team zoeken we een collega die een leidende en
verbindende rol op zich kan nemen. U bent iemand die ideeën heeft en kan omzetten in acties en
resultaat.
We willen de komende periode onze visie op regionale device zorg aanscherpen en mogelijkheden
onderzoeken voor het starten van een ablatieprogramma op locatie Maasstad. U zult hierin een
belangrijke rol spelen. U legt makkelijk contact met onze verwijzers en samenwerkingspartners.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling en salariëring geschiedt volgens de geldende richtlijnen van de AMS. De nieuwe collega zal
bij gebleken geschiktheid en bijbehorende kennismakingsperiode aangenomen worden als lid van de
maatschap.
Een persoonlijkheidstest maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met vrijdag 26 april. Uw brief kunt u richten aan mevrouw Fransen-Leijs (manager
Cardiologen Maatschap Rijnmond-Zuid) lleijs@cardiologieopzuid.nl.
Gesprekken worden gepland op dinsdagavond 7 mei 2019.

Informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Firouzi, mfirouzi@cardiologieopzuid.nl,
elektrofysioloog of met de heer Royaards, cjroyaards@cardiologieopzuid.nl, 06-41324561,
interventiecardioloog en voorzitter van de maatschap.

