Cardioloog (Hartfalen)
Dienstverband

Tijdelijk contract voor de duur van twaalf maanden, met
mogelijkheid tot verlenging of vast contract

Werkweek

40 - 48 uur per week ( 80% - 100%)

Salaris

Schaal UMS ( € 8.168 - € 11.933 )

Functieomschrijving
Wij zoeken een cardioloog met aanzienlijke klinische ervaring in Advanced hartfalen inclusief
mechanische ondersteuning. Je zult voornamelijk betrokken zijn bij de poliklinische en klinische zorg
voor patiënten Advanced hartfalen (LVAD/harttransplantatie) en deel uitmaken van het kernteam
Advanced hartfalen dat zich bezig houdt met de beoordeling, besluitvorming en follow-up van deze
patiëntencategorie. Veel van deze werkzaamheden vinden plaats in multidisciplinair verband tussen de
Advanced hartfalen cardiologen, cardio-thoracaal chirurgen en harttransplantatie- en LVAD
verpleegkundigen/VS/PAs. We zijn hierbij specifiek op zoek naar expertise op het gebied van tijdelijke
mechanische ondersteuning (ECMO, Impella), welke plaatsvindt in nauwe samenwerking met de
intensive care en de interventiecardiologie.

Afdelingsinformatie
Hartfalen is een belangrijk speerpunt van de Cardiologie en de Divisie Hart & Longen in het UMC
Utrecht. Het UMCU biedt het volledig spectrum aan diagnostische en therapeutische mogelijkheden op
het gebied van hartfalen. Advanced hartfalen, inclusief tijdelijke en permanente mechanische
ondersteuning en harttransplantatie, neemt hierbij een prominente plaats in. Het UMC Utrecht vervult
nationaal hiermee een ‘last resort’ functie. Daarnaast hebben we uitgebreide regionale samenwerking
met omringende tweedelijnscentra inclusief gezamenlijk multidisciplinair overleg.

Functie-eisen
Je bent cardioloog met aanzienlijke klinische ervaring in Advanced hartfalen inclusief mechanische
ondersteuning. Je bent geregistreerd medisch specialist. Ervaring met harttransplantatie en reeds
gepromoveerd zijn, strekt tot de aanbeveling.

Wat bieden wij?
Het salaris voor deze functie bedraagt minimaal € 8.168,-- en maximaal € 11.933,-- bruto per maand op
basis van een fulltime dienstverband (werkweek van 48 uur), exclusief Toelage Verzwarende
Omstandigheden. Verder bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag à
8% , een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, verschillende Cao à la carte opties en diverse
opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met Prof. dr. P. (Pim) van
der Harst, Hoogleraar/Medisch afdelingshoofd Cardiologie, telefoonnummer 088 75 598 01 of via
P.vanderHarst@umcutrecht.nl.
www.werkenbijumcutrecht.nl.
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