Cardioloog
Voor 0,8 - 1 fte
De functie
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een basisziekenhuis met korte lijnen, waardoor specialisten en
medewerkers elkaar nog kennen. Dit komt ten goede aan de relatie met de patiënt. Gastvrijheid en
service staan op hoog niveau.
Onze vakgroep bestaat uit zeven cardiologen, waarbij eenieder het vak in vrijwel de volledige
breedte beoefent, met elk specifieke aandachtsgebieden.
Wij beschikken over een gloednieuwe EHH-CCU-IC en een afdeling met veel
bewakingsmogelijkheden. Onze SEH heeft een team van artsen waarbij ongeveer de helft KNMGgediplomeerd is. De huisartsenpost is gesitueerd naast de SEH.
Onze functieafdeling is goed geoutilleerd, we beschikken over internationaal gecertificeerde
laboranten en we staan op de witte lijst als ICD-controlerend centrum. Onze samenwerking met de
radiologen voor cardiale CT-diagnostiek (CCTA) verloopt uitstekend en we hebben de ambitie om
samen cardiale MRI-diagnostiek in ons ziekenhuis op te zetten. Dagelijks doen we hartkatheterisaties
en/of pacemakerimplantaties op onze gezamenlijke HC-angio-kamer.
Als vakgroep participeren we in HartNet Noord Nederland en werken we samen met het UMCG in
Groningen en de ziekenhuizen van Treant Zorggroep in Drenthe.
Wij vragen
Ben jij een allround cardioloog? Heb jij goede contactuele eigenschappen, kan je goed samenwerken,
heb je oog voor de patiënt en wil je actief participeren bij niet-patiëntgebonden taken? Dan ben jij de
collega die wij zoeken voor onze vakgroep. Je wordt dan deel van een team dat actief en in goede
sfeer samenwerkt met andere zorgaanbieders, intern en extern. Heb je imaging als aandachtsgebied,
dan is dat een pré.
Wij bieden
Wij bieden een tijdelijk dienstverband aan van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en mogelijkheid tot
permanente uitbreiding, kan daarna een vast dienstverband of participatie in de vakgroep B.V.
volgen. De vakgroep B.V. is aangesloten bij de Specialisten Coöperatie Assen.
Wij bieden een aanstelling conform AMS.
Informatie en sollicitatieprocedure
Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met één van de cardiologen via
telefoonnummer 0592-325205. Solliciteren kan tot en met 21 maart 2021 via de het
sollicitatieformulier op onze website: Wilhelmina Ziekenhuis Assen - Cardioloog (easycruit.com).
De gesprekken worden gepland vanaf 24 maart.

