De organisatorische eenheid (OE) Cardiologie van
de Coöperatie MSB St. Anna Zorggroep te Geldrop
zoekt een

ziekenhuis in Eindhoven, alsmede met de overige ziekenhuizen in
de regio via het NederlandsHartNetwerk.
De OE cardiologie vindt goede communicatie en prettige
omgangsvormen belangrijk. Betrokkenheid en hoogwaardige
patiëntenzorg staan hoog in ons vaandel.

Cardioloog (0.75-1.0 FTE)
Wij zoeken, een allround collega cardioloog die ons team komt
versterken, maar in het bijzonder een collega met interesse in
pacemakers.
Binnen ons team worden alle taken gelijkelijk verdeeld onder de
aanwezige cardiologen. Je participeert in de, in ons huis,
aanwezige opleidingen en in projecten gericht op het verbeteren
van zorgprocessen en ontwikkelen van nieuwe dienstverlening.
Begin 2022 gaat één van onze collega’s pensioneren en ontstaat er
een vaste plek binnen de vakgroep.
Onze ambitieuze OE met 6 cardiologen is volop in beweging en
ziet veranderingen in de zorg als een uitdaging met vele
mogelijkheden. Wij hebben een allround praktijk met alle
invasieve en non-invasieve diagnostische mogelijkheden, inclusief
CT-coronairangiografie (ook in cardiale screeningsstraat) en
cardiale (stress) MRI. Speerpunten voor onze OE zijn non-invasieve
diagnostiek, hartfalen en sportcardiologie.
Het St. Anna ziekenhuis is een volwaardig zelfstandig ziekenhuis
met o.a. locaties in Geldrop en Eindhoven.
Er bestaat al langere tijd een intensieve samenwerking met de
afdeling cardiologie en cardiochirurgie van het Catharina

Nadere informatie kan worden verkregen bij de cardiologen
R.J.P.Haest, J.H.P.Janssen, P.E.Polak, S.P.J.de Ridder en/of
A.R.T.van de Ven, bereikbaar via telefoonnummer 040-2864040.
Je kunt je schriftelijke sollicitatie binnen 4 weken na het
verschijnen van deze advertentie sturen naar a.vande.ven@stanna.nl of A.R.T van de Ven, postbus 90, 5660 AB Geldrop.
De vacature is tevens gepubliceerd op www.annawerkt.nl.
De Coöperatie MSB St. Anna Zorggroep U.A. is een coöperatief
waarbij alle vrijgevestigde medisch specialisten verenigd zijn.
In onze werkwijze staat de patiënt centraal. Wij streven
waarde gedreven zorg na waarbij wij persoonlijke en
kwalitatief hoogwaardige service bieden.
Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is onderdeel van de St. Anna
Zorggroep. De Zorggroep bestaat uit het St. Anna Ziekenhuis en
Ananz, bestaande uit vier zorgcentra en een medisch sportgezondheidscentrum TopSupport.

