Cardioloog
Wie zoeken wij
Per 01-03-2022 zoeken wij een geregistreerde cardioloog/chef de Clinique (1 fte) met een actieve
opstelling ten aanzien van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Wij zoeken een enthousiaste,
flexibele collega die goed kan samenwerken. Affiniteit met hartfalen en begeleiding VS/VC
verdient de voorkeur.

Waar ga je werken
Werk je bij de vakgroep cardiologie van Treant dan ga je voor vakmanschap, innovatie, ambitie,
research en opleiding. Je bent oprecht betrokken bij patiënten, personeel en collega’s. Bij ons
vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, doorgroeimogelijkheden en korte
lijnen.
De vakgroep cardiologie is verantwoordelijk voor de cardiale zorg voor de 300.000 inwoners in de
regio Emmen-Hoogeveen-Stadskanaal. De vakgroep bestaat momenteel uit 20 cardiologen,
waarvan 5 interventiecardiologen. Wegens pensionering is er ruimte ontstaan voor een Chef de
Clinique.
De afdeling cardiologie is een ontwikkelingsgerichte en slagvaardige afdeling met een
voortdurend streven naar het leveren van hoogwaardige zorg. Treant ziekenhuizen bestaat uit de
locaties Refaja (Stadskanaal), Bethesda (Hoogeveen) en Scheper (Emmen).
De locaties Refaja en Bethesda zijn ingericht als weekziekenhuis en beschikken daarnaast over
een innovatieve CTU (Cardiac Triage Unit) waar patiënten met laagcomplexe cardiale zorgvraag
adequaat en snel geholpen kunnen worden.

De locatie Scheper is ingericht als spoedziekenhuis met SEH, IC en CCU/EHH. Op deze locatie
vinden de PCI’s en ICD implantaties plaats in het in 2020 in gebruik genomen
Hartinterventiecentrum. De nieuwbouw CCU/EHH zal in 2022 in gebruik genomen worden.
Alle locaties beschikken over een goed geoutilleerde hartfunctieafdeling en uitstekende
poliklinische faciliteiten. Naast interventiecardiologie en ritmecardiologie met ICD zorg is noninvasieve beeldvorming met Echo, MRI en coronaire CT een speerpunt binnen de vakgroep
cardiologie, evenals wetenschappelijk onderzoek binnen het eigen onderzoeksbedrijf Cespero.
De vakgroep cardiologie is betrokken bij opleiding van co-assistenten en arts-assistenten en is
net gestart met de B-opleiding cardiologie.

Treant Zorggroep
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg.
Bij ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor
de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op
vervolgzorg. Onze 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich daar volledig
voor in.
Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatieen ouderenzorg. Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder
weg als het nodig is.

MSCT
De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant
(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden,
dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die
manier met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en
betaalbare zorg.

Wat bieden wij
In eerste instantie betreft het een aanstelling voor bepaalde tijd, 1 jaar. Vergoeding vindt plaats
volgens de vigerende AMS richtlijn. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot verdere verdieping
in het vakgebied.

Drenthe en Zuid-Groningen kenmerken zich door mooie natuur en vele prachtige dorpen en
enkele grotere steden die goed bereikbaar zijn vanuit onze ziekenhuislocaties. Het is een gebied
waar werk en ontspanning goed gecombineerd kunnen worden. Het aanbod van aantrekkelijke
woningen (in de steden of in de natuur) en de goede scholen dragen bij aan een uitstekend
leefklimaat.
Daarbij zijn bij ons volop kansen om te bouwen, te ontwikkelen en mee te denken over de
toekomst van de zorg in onze regio.

Ben je enthousiast?
Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 12 december 2021 via de knop 'Solliciteren'. Je bent
van harte welkom om een dag mee te kijken en kennis te maken met de collega’s van de
vakgroep. Neem hiervoor en voor meer informatie contact op met Thijs Vet, voorzitter van de
vakgroep, telefoon 06-51642043.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het Team Recruitment,
bereikbaar via telefoonnummer 088 129 56 56.

Veiligheid staat bij ons voorop
Wij checken altijd uw referenties en zien graag een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) tegemoet.
Treant Zorggroep voert een preventief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Dit betekent dat u,
voordat u bij ons kunt werken, aantoonbaar voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet
hebben opgebouwd. Indien dat bij u (nog) niet het geval is, dan verzorgen wij de vaccinatie voor
u.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

