ANIOS / Basisarts cardiologie
Heb jij je artsenbul en ben je BIG-geregistreerd? Wil jij een goede start geven aan je klinische carrière
en heb jij ervaring of affiniteit met de cardiologische patiëntencategorie? Solliciteer dan op de functie
van ANIOS!
De functie
Als ANIOS / Basisarts cardiologie werk je voornamelijk op de verpleegafdeling B2 en heb je de
medische zorg over cardiologisch opgenomen patiënten. Je werkt onder de supervisie van de
cardiologen en bent de eerst aanspreekbare arts voor de coassistenten. Daarnaast horen de
volgende taken tot je takenpakket:
• Je bent aanwezig bij de overdrachten;
• Je loopt dagelijks de artsenvisite op de afdeling;
• Je zorgt voor de statusvoering en ontslagbrieven van de opgenomen patiënten;
• Je verzorgt besprekingen over de opgenomen patiënten;
• Je voert gesprekken met relaties van de opgenomen patiënten;
• Je begeleidt coassistenten op de verpleegafdeling;
Je werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, geen diensten (wel verwachten we een flexibele
houding ten opzicht van de werktijden als de patiëntenzorg dat vraagt).
De afdeling
De vakgroep cardiologie bestaat uit 7 cardiologen. Wij werken samen met een team van
verpleegkundigen, hartfunctielaboranten, CIED (cardiac implantable electric device) technici,
fysiotherapeuten en vanzelfsprekend ook met ondersteunend personeel. Daarnaast is er ook
samenwerking met cardiologie vakgroepen in de regio, m.n. op het gebied van patiëntenzorg (o.a.
PCI en CABG in UMCG, Treant en MST). Per week heeft 1 cardioloog kliniekdienst. De
kliniekcardioloog loopt elke ochtend visite op de CCU, doet supervisie van de verpleegafdeling
(waaronder 2 keer per week grote visite met ANIOS) en doet de consulten op de overige afdelingen.
Klinische patiënten worden voornamelijk via de SEH opgenomen op de hartbewaking (CCU – 4
bedden) of de verpleegafdeling (B2 -23 bedden). Als zaalarts draag je zorg voor de patiënten op
verpleegafdeling B2. De diversiteit aan patiënten is groot en varieert van patiënten die revalideren na
een myocardinfarct en/of een coronaire interventie, maar ook observatie na syncope en behandeling
van patiënten met ritmestoornissen en cardiale infecties. Daarnaast beslaat een belangrijk deel van
de populatie kwetsbare ouderen met hartfalen. In combinatie met een hoge turnover op de afdeling
zorgt dit alles voor een dynamische baan!
Wij vragen
Om voor deze functie in aanmerking te kunnen komen, vragen we het volgende:
• Je bent in het bezit van je artsenbul en hebt een BIG-registratie;
• Je hebt affiniteit met cardiologie.
Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel voor je patiënten, collega’s en je werkzaamheden. Je kunt

goed plannen, bent zelfstandig en durft beslissingen te nemen. Daarnaast kun je goed inschatten
wanneer je een specialist moet inschakelen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent
stressbestendig.
Wij bieden
Voor deze functie bieden we jou het volgende:
• Een dienstverband voor 40 uur per week voor de duur van een jaar;
• Een salaris conform Cao Ziekenhuizen, waarbij de functie ingeschaald is in FWG 65.
We bieden daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van
8,33%, een fiscale uitruilregeling op het gebied van reiskosten, diverse aantrekkelijke collectieve
verzekeringen en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met regelingen op het gebied van
sport en vrije tijd.
Heb jij interesse in deze vacature? Dan ontvangen we graag je cv en motivatie uiterlijk 31-08-2020 via
het sollicitatieformulier op onze website: https://www.wza.nl/werken-enleren/vacatures/vacature/?id=2536847. De sollicitatiegesprekken worden gepland in september. Het
nagaan van referenties kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Heb je nog vragen over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met dr. T.M. Valentijn
(cardioloog) en/of dr. R.M. de Jong (cardioloog) via telefoonnummer (0592) 325 555.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

