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Fellow Cardiologie met aandachtsgebied Beeldvorming
Binnen het fellowship van de vakgroep cardiologie zal per 1 februari 2022 een vacature nietinvasieve beeldvorming ontstaan. Hiervoor zijn we op zoek naar een cardioloog met affiniteit
voor cardiovasculaire imaging.
Wat ga je doen?

Zuyderland is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland, waar de patiënt verzekerd
is van innovatieve zorg op menselijke maat. Als een van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) loopt Zuyderland Medisch Centrum voorop met wetenschappelijk patiëntgericht
onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. Wij richten ons hierbij op de volgende
kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. De opzet en uitvoering van PCI
binnen Zuyderland is door de STZ als topklinische functie aangemerkt.
Ons team, de vakgroep Cardiologie, bestaat uit 32 cardiologen (vrijgevestigd, in dienstverband, chef
de clinique’s en) fellows, aangevuld door arts-assistenten, physician assistants en verpleegkundig
specialisten. We werken op 2 klinische locaties (het streven is per Q1 2022 op 1 locatie) en meerdere
locaties voor ambulante zorg. Met een adherentie van ± 450.000 inwoners bevolking is er sprake van
een zeer breed aanbod van patiënten met verschillende cardiale aandoeningen. Er is een goede
samenwerking met Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) voor zorg, onderwijs en
onderzoek in de cardiovasculaire beeldvorming. Zuyderland beschikt over state-of-the-art
apparatuur voor echo-, CT-, MRI- en nucleaire beeldvorming. De sectie beeldvorming van de
vakgroep heeft een goede samenwerking met de vakgroep medische beeldvorming. Er is
gezamenlijke verslaglegging en overleg. Vakgroepleden zijn lid van de landelijke werkgroep
“Echocardiografie, Cardiale CT, MR en Nucleaire cardiologie”.
De vakgroep heeft erkenning van de NVVC voor het fellowship beeldvorming.
• Als fellow specialiseer je je verder op het gebied van de echocardiografie,
CT, MRI, SPECT en PET-CT. In welke mate zal in overleg met jou bepaald worden;
• Je maakt deel uit van de opleidingsgroep;
• Daarnaast houd je je bezig met (poli-)klinische zorg, participeer je in MDO-besprekingen
en in het dienstrooster.

Wie ben jij?

• Een gedreven cardioloog, met hart voor de patiënt. Europese accreditatie op 1 of meerdere
deelgebieden strekt tot aanbeveling.
• Ervaring of interesse in wetenschappelijk onderzoek is een pre.
• Affiniteit met opleiding van arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten.
• Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden, zowel in omgang met
patiënten, als met collegae en overige medewerkers.
• Vanwege participatie in diensten is er een minimale aanrijtijd vanaf jouw woonplaats.
Wat bieden wij?

• Een aanstelling voor de duur van het fellowship. Bij een voltijds aanstelling is die 2 jaren.
• Werktijden in onderling overleg.
• Minimale aanstelling is 0,8 FTE.
• Arbeidsvoorwaarden conform AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten) Cao-Ziekenhuizen.
Interesse?

Informatie over de functie fellow non-invasieve cardiale beeldvorming wordt verstrekt door dr. B(as)
Kietselaer, ccardioloog viae-mail b.kietselaer@zuyderland.nl of dr. T(imo) Lenderink
t.lenderink@zuyderland.nl .

Over Zuyderland Medisch Centrum
Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in ZuidLimburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg
geleverd.
•
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Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en
dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.
Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Solliciteren
Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken via car.theunissen@zuyderland.nl

