VieCuri is een TopKlinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en enkele regiopoli’s in
omliggende gemeenten. Werken bij VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor
professionals. Meer ruimte en verantwoordelijkheid om je beroep uit te oefenen. VieCuri maakt
deel uit van een samenwerkingsverband van zesentwintig vooraanstaande opleidingsziekenhuizen
die topklinische en vaak hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en een duidelijke focus
hebben op wetenschap en innovatie: de vereniging van Samenwerkende Topklinische
opleidingsziekenhuizen (STZ). Als opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we
niet alleen de beste zorg kunnen bieden aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in
huis hebben die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun professionele ambities waar te
maken.
Binnen het Collectief Medische Staf (CMS) zijn ruim 170 medisch specialisten actief, waarvan ca.
120 medisch specialisten in vrije vestiging (stafmaatschap MSB VieCuri) en ca. 50 in dienstverband
bij VieCuri. Het CMS hecht veel waarde aan het verlenen van hoogwaardige medisch
specialistische patiëntenzorg, onderzoek & innovatie, kwaliteit en regionale samenwerking.
De vakgroep Cardiologie van VieCuri medisch centrum zoekt op zo kort mogelijke termijn een:

Chef de clinique Cardioloog (M/V)
(1,0 FTE/ 45 uur per week)

De vakgroep bestaat uit 10 vaste leden en 3 chefs de clinique. Op locatie Venlo en de poli-locaties
Venray en Panningen beoefenen wij het vak in de volle breedte; alle cardiologische
onderzoekingen en interventies worden uitgevoerd behalve electrofysiologie en thoraxchirurgie.
Sinds 2011 zijn wij een PCI-centrum die de acute en electieve PCI-zorg voor Noord- en Midden
Limburg verzorgt, dit in goede samenwerking met de cardiologen van het Laurentius Ziekenhuis
Roermond. Er is een intensieve samenwerking met het MUMC+ voor zaken betreffende
hartchirurgie, electrofysiologie (ICD op locatie), interventiecardiologie en de B-opleiding tot
cardioloog.
Wij vragen een cardioloog die onze visie betreffende de ontwikkelingen van de cardiologische
patiëntenzorg deelt. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij samen met de reeds werkzame
cardiologen een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied. Het werkterrein

omvat alle facetten van de klinische en poliklinische patiëntenzorg. Wij verwachten een actieve
deelname aan het onderwijsprogramma van arts-assistenten en organisatiezaken. Tenslotte
beschikt u over goede contactuele eigenschappen.
Wij bieden een plaats in een ambitieus en collegiaal team van cardiologen, met een duidelijke
ambitie tot het leveren van topklinische zorg. Voor deze ambitie is er een uitgebreide
ondersteuning (o.a. met 24-uurs cardiologische voorwacht) d.m.v. een grote pool van artsassistenten, Physician Assistants, Nurse Practitioners en Verpleegkundig Specialisten. Ook bestaan
er ruime mogelijkheden voor invasieve en niet-invasieve diagnostiek: naast echografie (incl. 3D en
TEE) ook SPECT/CT, cardio-MRI, MSCT en PET/CT. We hebben een volledige HCK waar naast PCI
ook procedures als IFR/FFR, IVUS, CTO’s en CFR/IMR metingen worden uitgevoerd. Er is een
goed uitgeruste pacemakerafdeling met ICD controles. Daarnaast bestaat er een bloeiende
research afdeling (o.a. met promotie trajecten). Aanstelling gebeurt conform AMS richtlijnen.
Informatie
Inlichtingen over deze functie worden u graag verstrekt door de voorzitter (drs. S. Aydin) of een
van de andere cardiologen via het secretariaat (mw. N. Jacobs), tel. 077-3205297 of het algemene
nummer 077-3205555.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u vóór 15 augustus 2022 a.s.
richten aan mevrouw R.P.J. Verhofstad-Janssen, adviseur P&O Medisch Specialistisch Bedrijf
VieCuri, via fverstegen@viecuri.nl

