Cardioloog met aandachtsgebied interventiecardiologie en congenitale/structurele
hartziekten
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 zorg. Speerpunten voor de komende jaren zijn interventies, cardiogenetica,
advanced hartfalen en (complexe) ritmestoornissen en acute cardiologie. De hartkatheterisatie
afdeling bestaat uit 4 kamers waarvan 1 hybride kamer. De onderafdeling Congenitale Hartziekten is
een onderdeel van het UMCG Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen. Binnen dit centrum vinden
interventies plaats bij patiënten met congenitale hartafwijkingen, en wordt samengewerkt met
(kinder)cardiologen en congenitaal hartchirurgen. Op de onderafdeling Hartkatheterisatie werken 7
interventiecardiologen samen met een team van ongeveer 40 medewerkers.
Functiebeschrijving
Op de onderafdeling Hartkatherisatie doe je coronaire interventies en interventies voor congenitale
hartafwijkingen. Verder verleen je poliklinische zorg voor patiënten met congenitale hartafwijkingen
en begeleid je fellows, arts-assistenten en PA’ers. Je participeert in het dienstenrooster voor
interventiecardiologie. Tevens wordt een actieve rol binnen wetenschappelijk onderzoek van je
verwacht. I.v.m. diversiteitsbeleid op de afdeling Cardiologie worden vrouwen nadrukkelijk verzocht
om te reageren.
Wat vragen wij
 Een interventiecardioloog (evt. fellow in de laatste fase van de opleiding).
 Cardioloog met aantoonbare specialisatie in aangeboren hartafwijkingen.
 Aantoonbaar wetenschappelijke belangstelling met in ieder geval een afgerond proefschrift,
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. Erik Lipsic, cardioloog/hoofd afdeling Hartkatheterisatie, e-mailadres: e.lipsic@umcg.nl,
telefoonnummer: (050) 361 2355
 dr. Joost Melle, cardioloog/congenitale cardioloog, e-mailadres: j.p.van.melle@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/38VoDbv, tot en met 2 mei 2021.
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een
ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

