Vacature Anios Cardiologie 38u/week
Haaglanden Medisch Centrum Locatie Westeinde
Startdatum in overleg, liefst 1 september
Ben jij een enthousiaste arts-assistent met interesse in cardiologie, SEH, sportgeneeskunde,
anesthesie, acute interne geneeskunde of huisartsgeneeskunde en wil jij relevante
cardiologie-ervaring op komen doen? Wij zijn op zoek naar een ANIOS Cardiologie voor de
duur van ten minste 12 maanden.
Wat ga je doen?
De afdeling Cardiologie heeft 44 reguliere bedden, 8 Shortstay bedden, 10 Eerste Hart Hulp
bedden en 8 CCU bedden en bevindt zich op HMC Westeinde. Er is een grote toestroom van
acute patiënten via de SEH en Eerste Hart Hulp en via ambulancediensten. De afdeling
Cardiologie biedt een breed spectrum aan verrichtingen: hartkatheterisaties,
(biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken
naast alle gebruikelijke hartfunctie-onderzoeken.
Je komt te werken in een team van rond de 15 A(N)IOS. We dragen als Cardiologen zorg voor
een goede en veilige supervisie en begeleiding van onze ANIOS.
Tijdens dag-, avond- en nachtdiensten werk je als zaal, CCU- en poortarts voor het
specialisme Cardiologie. De multiculturele patiëntenpopulatie in ons ziekenhuis wordt
gekenmerkt door een breed spectrum aan vaak ernstige cardiovasculaire aandoeningen,
waardoor je in korte tijd veel vakinhoudelijke bagage kunt verzamelen. Daarnaast ben je in
de gelegenheid te participeren in het onderwijs van de opleidingsassistenten en krijg je
loopbaancoaching.
Er is een hecht samenwerkingsverband met het LUMC in Leiden. De Cardiologen verzorgen
perifere stages voor de opleiding Cardiologie van het LUMC en het HAGA ziekenhuis voor de
duur van maximaal 1,5 jaar. We verzorgen daarnaast opleidingsstages voor de opleidingen
Interne Geneeskunde, Sportgeneeskunde en SEH geneeskunde. De ANIOS doen mee in de
onderwijscyclus, beoordelingscyclus, coaching naar opleidingsplekken. Meerdere van onze
ANIOS zijn inmiddels doorgestroomd naar opleidingsplekken cardiologie, sportgeneeskunde,
SEH, huisartsgeneeskunde, anesthesie en promotieplaatsen in het LUMC, Erasmus MC,
HAGA en elders in het land.
Interesse?
Solliciteren kan via de website:
www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/anios-cardiologie
Wil je informatie?
Dr. A. van Alem, opleider, a.van.alem@haaglandenmc.nl
Dr. R. Veldkamp, plv. opleider, r.veldkamp@haaglandenmc.nl

