Research verpleegkundige Cardiologie (16 – 24 uur)
Wat ga je doen?
Als research verpleegkundige cardiologie bied jij optimale zorg aan patiënten die deelnemen
aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Je zorgt voor de indiening, opzet, coördinatie,
planning en veilige uitvoering van lokale en (inter)nationale onderzoeken van de gehele
vakgroep. Dit onderzoek richt zich veelal op farmacologische interventies om de gezondheid
van onze patiënten verder te verbeteren. Ook observationeel (registratie-)onderzoek behoort
tot ons interessegebied. Ten behoeve van de projecten onderhoud je actief interne en
externe contacten met participerende disciplines en collega’s in het land.

Met wie?
Ons Hartcentrum heeft een regionale functie voor Zuidwest Nederland voor de
cardiochirurgie en interventiecardiologie. We werken in een hele moderne omgeving met de
nieuwste voorzieningen en apparatuur. Dit maakt ons team trots! Onze vakgroep cardiologie
bestaat uit een groep ambitieuze en verantwoordelijke collega’s waar jij je bij aan kan sluiten.
Ons team bestaat uit 20 cardiologen, 8 AIOS, 14 ANIOS en 8 verpleegkundig specialisten.
Amphia beschikt over de A-opleiding tot cardioloog in samenwerking met het Erasmus
Medisch Centrum Rotterdam. Er is een grote researchafdeling waarin zowel voor de
algemeen cardiologen als de interventiecardiologen patiënt gerelateerd wetenschappelijk
onderzoek wordt uitgevoerd. Het researchteam bestaat uit 5 research verpleegkundigen en 1
administratief medewerker.
De (inter)nationale onderzoeken worden veelal uitgevoerd in samenwerking met de
Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (www.wcn.life). Dit is een nationaal
samenwerkingsverband van cardiologische researchafdelingen. Alle
researchverpleegkundigen van deze afdelingen zijn lid en kunt je ook tot jouw collega’s
rekenen!

Werken bij Jouw Amphia
Wij zijn Amphia. Het topklinisch ziekenhuis van de mooie stad Breda. Binnen Amphia draait
het om mensen en hun gezondheid. Dat doen we niet alleen, maar samen. Ongeveer 5000
medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beste zorg voor iedere unieke patiënt. Als
opleidingsziekenhuis bieden wij veel ruimte voor jouw groei en ontwikkeling. Allemaal in ons
nieuwe moderne ziekenhuis geheel ingericht op de toekomst.

En wie ben jij?
 Je bent verpleegkundige met HBO/WO werk- en denkniveau en ruime cardiologische
ervaring. Een IC en/of CCU opleiding is een pré.
 Bij voorkeur heb je ervaring op een researchafdeling en ben je reeds in het bezit van
een Good Clinical Practice- certificaat.

 Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Ook beschik je over pcvaardigheid en ben je bij voorkeur bekend met electronic case report forms (eCRF’s).

Dit mag je van ons verwachten
 Een onmisbare rol, want met jouw kennis en ambities lever je een belangrijke
bijdrage aan het verbeteren van onderzoek binnen Amphia.
 Een tijdelijk dienstverband voor 12 maanden, met aansluitend zicht op een vast
dienstverband.
 Een salaris binnen FWG 50 (min. € 2759,- tot max. € 3922,-) of FWG 55 (min.
€ 3115,- tot max. € 4391,-) gerelateerd aan vooropleiding en werkervaring.
 Een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van beide 8,33%.
 Tijd en ruimte om deel te nemen aan symposia en congressen.
 Verder bieden we je de ruimte om je verder te ontwikkelen op persoonlijk vlak.
 Mogelijkheid tot het volgen van de HBO-opleiding tot research coördinator.
 Een zeer centrale ligging met goede bereikbaarheid voor zowel OV, fiets als auto.

Contactgegevens 
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Schaap, Cardioloog (tel 076-5955593) of
Ineke Lauwerijssen, research verpleegkundige (tel. 076-5952506).
Solliciteren kan via onze website: Research verpleegkundige Cardiologie - 1487 - Amphia
(werkenbijamphia.nl)

