Binnen het Hartcentrum ASz/RIVAS is vanwege pensionering binnen de vakgroep Cardiologie van het
Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) een vacature voor een
INTERVENTIECARDIOLOOG
voor 0,8 tot 1,0 fte
Wat zijn uw kwaliteiten?
 Wij zoeken een interventiecardioloog, die onze visie m.b.t. de ontwikkeling van de cardiologische
patiëntenzorg in de regio Zuid-Holland Zuid samen met onze collega’s in Gorinchem deelt en een
voorname rol wil spelen in het verder ontwikkelen van onze interventie afdeling.
 Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling en/of ervaring met research m.b.t. percutane
interventietechnieken strekt tot aanbeveling.
 De ambitie voor het opzetten van origineel wetenschappelijk onderzoek is een pre.
 U neemt deel in klinische en poliklinische patiëntenzorg.
 Actieve deelname in de B-opleiding van arts-assistenten is vanzelfsprekend.
 U beschikt over goede contactuele eigenschappen en u bent bereid tot het uitvoeren van bestuurlijke
en/of managementtaken.
Wat bieden wij?
 Wij bieden een plaats binnen een ambitieus, collegiaal en hecht team.
 U wordt een van onze interventiecardiologen op een interventieafdeling met 3 interventiekamers.
 Jaarlijks vinden ongeveer 1.400 interventies plaats. Vrijwel alle diagnostische en therapeutische
coronaire interventies worden verricht (FFR, IVUS, integrated-OCT, rotablatie, IABP).
 De interventieafdeling staat zowel voor de PCI’s als voor ICD-implantaties vermeld op de witte lijst van
de NVVC en registreert binnen de NCDR/NHR.
 Intravasculaire behandeling van vaatlijden is één van de speerpunten van het ASz. Het ASz beschikt
over een level 3 IC.
 De vakgroepleden zijn lid van het Medisch Staf Bestuur (MSB) van het ASz. Bij aanname komt u in
loondienst van het MSB.
 Bij gebleken geschiktheid wordt na 1 jaar overgegaan tot toetreding tot het MSB.
Hoe ziet de vakgroep eruit?
De vakgroep cardiologie telt 13 leden, waaronder 5 interventiecardiologen. De vakgroep beoefent de
cardiologie in al haar diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Er bestaat een
samenwerkingsverband met het Beatrixziekenhuis in Gorinchem op het gebied van de
interventiecardiologie, niet-invasieve beeldvorming, ICD’s en resynchronisatie therapie. Er bestaat een
samenwerkingsverband met het Erasmus MC op het gebied van elektrofysiologie, thoraxchirurgie,
interventiecardiologie, de B-opleiding cardiologie en behandeling van congenitale hartziekten. Er lopen
verschillende onderzoekslijnen met origineel wetenschappelijk onderzoek. Samen met de vakgroep
radiologie wordt cardiaal MRI en MSCT onderzoek verricht.
Wilt u meer informatie?
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
 mevrouw A.M. Helming (Anne Mijn), cardioloog/medisch manager vakgroep, telefoonnummer 0786542370.
 de heer A.P.J.D. Weevers (Auke), interventiecardioloog/hoofd cathlab, telefoonnummer 078-6523546 of
 de heer O.E.H. Elgersma (Otto), interventieradioloog/ voorzitter MSB via het algemene telefoonnummer
078-6541111.

Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op: www.asz.nl en op
www.specialistenasz.nl
Hoe kunt u solliciteren?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 2 september richten aan de
heer O.E.H. Elgersma, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het
sollicitatieformulier in te vullen via deze link:
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/
Als u bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij u een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

