ANIOS Cardiologie
De vakgroep cardiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft per 1 oktober 2021 a.s. plaats
voor een ANIOS (m/v)
Ben jij klaar voor een uitdagende functie als basisarts binnen een patiëntgericht ziekenhuis? Ontdek de
plezierige werk- en leeromgeving van het JBZ met een leuk Cardiologisch team die jou iets te bieden
heeft!
De vakgroep Cardiologie streeft naar de beste zorg voor de patiënt. Hierbij is samenwerking met
verpleegkundig specialisten, huisartsen en andere zorgpartners in de regio van groot belang. Tevens
maak je deel uit van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC), waar alle specialisten van het JBZ
toebehoren. De goed georganiseerde Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) is o.a. voorzien van
een modern ingericht PCI-centrum, hartfalenpoli, CT en MRI van het hart en een actieve afdeling
kwaliteit en veiligheid.
De vakgroep
In totaal zijn er ongeveer 12 arts-assistenten (wel/niet in opleiding) aan onze vakgroep verbonden. De
vakgroep bestaat uit 15 cardiologen en 1 Chef de Clinique en richt zich op interventiecardiologie met
ruim 1.300 procedures per jaar. Ook beschikt de vakgroep voor de acute cardiologie over een goed
geoutilleerde EHH en CCU. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor pacemakerimplantaties,
poliklinische- en klinische zorg.
Samenwerking staat centraal binnen onze vakgroep. Met betrekking tot cardio thoracale chirurgie
hebben wij uitstekende samenwerkingsafspraken met zowel het UMC Utrecht als Catharina
Ziekenhuis Eindhoven. Op het vlak van ICD controle en coronaire interventies zijn er daarnaast ook
samenwerkingsafspraken met Bernhoven Ziekenhuis Uden. Het JBZ heeft een (gedeeltelijke)
opleidingserkenning voor cardiologie (‘B-opleiding’) in affiliatie met het UMC Utrecht en bieden we
stages aan voor AIOS interne geneeskunde en SEH-artsen in opleiding. Het onderhouden van een
plezierige leer- en werkomgeving, door onder andere dagelijkse gestructureerde onderwijsmomenten,
staat hoog in het vaandel.
Wat ga je doen?
Je bent, onder supervisie, verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg voor de klinische patiënten
en de patiënten die zich voor de cardiologie op de Eerste Hart Hulp/Spoedeisende Hulp presenteren.
Je participeert tevens in het dienstensysteem waarin voorwacht wordt gedaan voor de cardiologie,
inclusief deelname aan het reanimatieteam.
Wat vragen wij?
Je bent in het bezit van het artsendiploma met BIG-registratie, of verkrijgt dat op korte termijn. Je hebt
interesse voor het vakgebied cardiologie. Uiteraard beschik je over goede sociale vaardigheden.
Wat bieden wij jou?
Een boeiende en leerzame functie in een zich voortdurend ontwikkelend ziekenhuis. Eerst vindt er een
selectieprocedure door de vakgroep plaats. Dit hechte team bestaat uit prettige collega’s met veel
passie voor hun werk. Vervolgens kom je in loondienst van de Bossche Specialisten Coöperatie. Bij
voorkeur op fulltime basis, maar parttime werken is bespreekbaar. De salariëring en
arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao.
Interesse in deze vacature?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. W.R.P. Agema of R. Gevers, cardiologen. Zij
zijn telefonisch te bereiken via (073) 553 6040 of via e-mail w.agema@jbz.nl.
Je kunt je cv en motivatiebrief tot en met 25 juli 2021 versturen via het online sollicitatieformulier.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim 4.000

medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht het
gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers spelen daarbij
uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis vind je op de website van het JBZ.
Online Sollicitatieformulier
https://vacatures.jeroenboschziekenhuis.nl/ad/anios-cardiologie/4yf50w/nl

