Cardioloog met aandachtsgebied elektrofysiologie/cardiogenetica
Werkomgeving
Het Hartcentrum van het UMCG bestaat uit de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie,
die intensief samenwerken. Het Hartcentrum biedt het volledige pallet van behandelopties aan. De
focus ligt op complexe hartzorg. Speerpunten voor de komende jaren zijn interventies, cardiogenetica,
advanced hartfalen en (complexe) ritmestoornissen en acute cardiologie. De onderafdeling Klinische
Elektrofysiologie biedt het volledige pallet aan behandelopties aan met betrekking tot ablatie
behandeling en device therapie bij zowel kinderen en volwassen en patiënten met aangeboren
hartaandoeningen. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling Cardiothoracale Chirurgie op het
gebied van hybride ritme-interventies. De focus van de research lijn ritme ligt op het gebied van
atriumfibrilleren. Het team Cardiogenetica bestaat uit 3 cardiologen, 4 klinisch genetici, een
verpleegkundig specialist en genetisch consulenten. Er worden elk jaar circa 1.200 cardiogenetische
counselingen en DNA testen gedaan, en duizenden patiënten met erfelijke hartziekte staan onder
controle en worden behandeld in het UMCG. Het UMCG heeft een focus op structurele hartziekten,
met name aritmogene cardiomyopathien, maar ook electrische hartziekten behoren tot het palet.
Functiebeschrijving
Je bent werkzaam in de klinische elektrofysiologie (elektrofysiologie en device zorg). Je draagt
poliklinische en klinische zorg voor patiënten met erfelijke hartziekten. Je begeleidt fellows, artsassistenten en PA’ers. Je participeert in het dienstenrooster voor algemene cardiologie inclusief
echocardiografie. Er wordt een actieve rol binnen het wetenschappelijk onderzoek van je verwacht.
I.v.m. diversiteitsbeleid op afdeling worden vrouwen nadrukkelijk verzocht om te reageren.
Wat vragen wij
 Een algemeen cardioloog met een aantal jaren ervaring op het gebied van klinische
elektrofysiologie en erfelijke hartziekten.
 Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling met in ieder geval een afgerond proefschrift op
gebied van erfelijke hartziekten/ritmestoornissen en en thans eigen lopende
onderzoeksactiviteiten.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de
vaccinatie verzorgen.
Wat bieden wij
Voor deze functie is de honoreringsregeling voor universitair medisch specialisten van toepassing
afhankelijk van de relevante werkervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair
Medische Centra (CAO-UMC).
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
 prof. dr. Michiel Rienstra, cardioloog/Chef de Clinique afdeling Cardiologie, e-mailadres:
m.rienstra@umcg.nl, telefoonnummer: (050) 361 4391
 dr. Yuri Blaauw, cardioloog/hoofd Elektrofysiologie, e-mailadres: y.blaauw01@umcg.nl,
telefoonnummer: (050) 361 2355
 prof. dr. Rudolf de Boer, cardioloog Cardiogenetica, e-mailadres: r.a.de.boer@umcg.nl,
telefoonnummer: (050) 361 2355
 prof. dr. Dirkjan van Veldhuisen, cardioloog/hoofd afdeling Cardiologie, e-mailadres:
d.j.van.veldhuisen@umcg.nl, telefoonnummer (050) 361 2355
Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan de pagina:
https://bit.ly/38WL7c7, tot en met 2 mei 2021. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale
sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

