ANIOS Cardiologie
Ben jij basisarts en op zoek naar een interessante werkplek? Voor de vakgroep Cardiologie van het St.
Antonius Ziekenhuis zoeken wij meerdere ANIOS vanaf heden tot en met begin 2023 die voor 38 uur per
week ons team komen versterken.
Wat ga je doen?
Als ANIOS Cardiologie kom je te werken in Nieuwegein in een van de grootste hartcentra van Nederland. Je
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van patiënten op de diverse afdelingen van de cardiologie
(algemene cardiologie, hartbewaking, eerste harthulp). De afdeling Cardiologie van het St. Antonius
Ziekenhuis heeft een A-opleiding en er heerst dan ook een uitmuntend opleidingsklimaat. Je draait mee in
het rooster van de A(N)IOS Cardiologie, je krijgt een eigen elektronisch portfolio en participeert in het
onderwijs. Onze specialisten bieden je goede en laagdrempelige supervisie. Onder de AIOS en ANIOS
heerst een uitstekend klimaat en iedereen is bereid elkaar te helpen. Over het algemeen ga je pas nacht- en
weekenddiensten doen na een inwerkperiode van circa drie maanden. In deze periode rouleer je over de
afdelingen, krijg je een hands-on echocursus en draai je diensten mee met je mentor (ouderejaars AIOS).
Aangenaam!
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het St.
Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We zijn niet
voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen we ook
graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste
behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker.
De vakgroep Cardiologie
De vakgroep Cardiologie bestaat uit ruim 20 cardiologen, werkzaam op diverse locaties. Op de locatie
Nieuwegein werken circa 10-12 AIOS, 6-7 ANIOS en 7 Verpleegkundig Specialisten/Physician Assistants (in
opleiding). Daarnaast zijn er in wisselende mate AIOS van de Interne, longziekten, SEH en cardiothoracale
chirurgie en coassistenten/semiartsen die hun stage doen bij de cardiologie. Er wordt veel onderzoek
gedaan op de afdeling en we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe innovaties. Er zijn meerdere
aandachtsgebieden, zoals algemene cardiologie, hartfalen, beeldvorming, interventie cardiologie (o.a. PCI
en klepimplantaties) en elektrofysiologie (pacemaker en ICD-implantaties en ablaties).
De afdeling Cardiologie heeft een A-opleiding en werkt nauw samen met de B-klinieken van het Meander
Medisch Centrum in Amersfoort en het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. De opleiding Cardiologie van het St.
Antonius Ziekenhuis staat hoog aangeschreven. Onder de 6-7 ANIOS die er bij ons werken worden jaarlijks
4 opleidings(AIOS)plekken verdeeld.
Wat breng je mee?
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega met goede contactuele eigenschappen, die beschikt over
een afgeronde opleiding tot basisarts. Je hebt interesse in het cardiologische vakgebied, bent bereid te
participeren in onderwijs en te investeren in jezelf. Ook werk je goed samen met andere disciplines, om zo
de beste zorg aan onze patiënten te leveren.
Wij bieden

Een zeer leerzame en motiverende werkplek in een uitdagende werkomgeving;

Een tijdelijk contract voor 38 uur per week, parttime werken in overleg;

Een bruto maandsalaris tot maximaal € 5.801,- (FWG 65 cao-ziekenhuizen) bij 36 uur per week,
afhankelijk van je werkervaring en contractomvang;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. een 13e maand en aantrekkelijke pensioenregeling en
diverse extra’s op basis van een keuzesysteem (bijv. korting op een nieuwe fiets, je sportabonnement,
mobiel etc.);
 Een breed scala aan opleidings- en ontwikkelmogelijkheden passend bij je eigen ambitie en functie;
 Deelname aan het ‘Sterk in je Werk’-programma en ons online platform Antonius Fit met
(ontspannende) workshops en werk- en lifestyletips die bijdragen aan jouw werkplezier.

Deze baan als ANIOS is een goede stap richting een opleidingsplek of promotie (PhD) traject binnen de
cardiologie. Door de grote algemene praktijk is een ANIOS-plek op onze afdeling Cardiologie ook zeer
waardevol gebleken voor arts-assistenten die geen cardioloog, maar bijvoorbeeld anesthesioloog, SEH-arts
of huisarts willen worden. Behoor jij tot deze groep dan vragen we jou ook om te solliciteren.
Contact
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met dr. Maurits Wijffels (opleider), T
088-3201126 of dr. Leo Timmers (plaatsvervangend opleider), T 088-3201119 of dr. Veerle Vorselaars
(AIOS Cardiologie), T 088-3201247
Solliciteren
Heb je interesse in deze ANIOS-functie binnen de maatschap Cardiologie, dan ontvangen wij je sollicitatie
voorzien van je cv graag via de solliciteerbutton hieronder. Je hoort zo snel mogelijk of je wordt uitgenodigd
voor een gesprek. Wil je in je brief vermelden vanaf wanneer je beschikbaar bent?

