Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) is opgericht op 1 januari 2015 en bestaat uit ruim 250
medisch specialisten. Het MSB-I voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis
Isala. Wegens vertrek van een van de interventiecardiologen (maat) zoekt de vakgroep Cardiologie zo
spoedig mogelijk een

Interventiecardioloog (1 FTE)
Binnen Isala is het Hartcentrum een dynamisch en ambitieus speerpunt. Het Hartcentrum
bestaat uit Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie en heeft drie eenheden: Klinische zorg,
Invasieve zorg en Ambulante zorg. We bieden hoogwaardige ziekenhuiszorg binnen onze
muren én daarbuiten.
De vakgroep Cardiologie bestaat uit ruim 30 cardiologen (maten, SIDS, chefs de Clinique en fellows).
17 vakgroepleden zijn maat van het MSB-I. Naast hoogwaardige cardiologische basiszorg verricht de
vakgroep topklinische en innovatieve zorg. Op het gebied van de interventiecardiologie worden per
jaar rond de 3000 PCI procedures verricht waarvan 150 CTO’s, het TAVI programma is de afgelopen
jaren met 25% per jaar gegroeid en bereikt in 2019 samen met de Mitraclip procedures de 200
ingrepen per jaar. Er bestaat op dit gebied een intensieve samenwerking met Cardiothoracale
chirurgie binnen Isala Hartcentrum. Ook is er nauwe samenwerking met diverse andere specialismen
binnen Isala. De vakgroep heeft de volledige A-opleiding Cardiologie.
Functie-eisen
In verband met het vertrek van een van de maten naar het buitenland, zoeken wij een enthousiaste en
ervaren interventiecardioloog met bij voorkeur ervaring op het gebied van percutane klepinterventies
(Mitraclip/TAVI) en/of complexe percutane coronaire interventies. U heeft aantoonbare ervaring in het
initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek/ innovatieprojecten. Daarom vinden wij het
belangrijk dat u in de laatste fase van uw promotieonderzoek zit/gepromoveerd bent. U heeft
belangstelling voor managementtaken in het ziekenhuis. U heeft affiniteit tot het geven van onderwijs
aan arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen.
Ons aanbod
In eerste instantie wordt u aangesteld als Specialist in Dienst van Specialisten (SIDS) voor
onbepaalde tijd (arbeidsvoorwaarden conform AMS). Bij gebleken geschiktheid bestaat op termijn de
mogelijkheid om toe te treden als maat tot het MSB-I. Dit vindt plaats in overleg met de vakgroep en
onder voorwaarden van het MSB-I.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met drs. M.A.H. (Maarten) van Leeuwen,
interventiecardioloog of dr. ir. A.E. (Astrid) van der Velde, vakgroepmanager (via het secretariaat)
t (038) 424 52 33. Kijk voor meer informatie over het Hartcentrum op https://isalawerkt.nl/werkeninisala/hartcentrum.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.
Wij ontvangen uw sollicitatie graag via: https://isalawerkt.nl/vacature/60021/interventiecardioloog

