De Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie Tergooi MC heeft vanaf
1 januari 2023 plaats voor een Chef de Clinique (0.8 fte)
Vakgroep Cardiologie
Wegens vertrek van een maat, welke plek wordt opgevuld door onze huidige chef de clinique,
zoeken wij een nieuwe collega in de functie van chef de clinique.
De OE Cardiologie is onderdeel van het medisch specialistisch bedrijf (MSB) Gooi- en
Eemland en omvat 6 algemeen cardiologen (waarvan 3 imaging cardiologen, 2 device
cardiologen en 1 electrofysioloog) en 5 interventiecardiologen. De OE cardiologie is
verantwoordelijk voor de hartinfarctzorg in de regio en werkt intensief samen met het
Flevoziekenhuis voor ICD implantaties. Er is uitgebreide expertise op het gebied van de
cardiale beeldvorming met naast echocardiografie een uitgebreid MRI programma en op
korte termijn een CCTA programma in samenwerking met de afdeling radiologie.
De vakgroep cardiologie verzorgt de B-opleiding cardiologie in samenwerking met het
Amsterdam UMC en OLVG, en biedt tevens cardiologie stages voor AIOS interne
geneeskunde.
De afdeling Cardiologie heeft 20 afdelingsbedden, 8 short stay bedden, een PCI lounge en
beschikt over een goed lopende CCU/EHH. Poliklinisch worden de spreekuren van de
cardiologen ondersteund door 5 verpleegkundig specialisten die zorg dragen voor een
goedlopende atriumfibrilleren-, hartfalen-, en post-infarct poli. De hoofdlocaties van kliniek
en polikliniek zijn momenteel gevestigd in Blaricum met aanvullend spreekuren op locaties
Hilversum en Weesp. In mei 2023 zal het gloednieuwe Hartcentrum te Hilversum in gebruik
worden genomen.
Functie-eisen
• Je bent een klinisch cardioloog met aantoonbare interesse in de cardiale beeldvorming bij
voorkeur een afgerond fellowship cardiale beeldvorming (EACVI certificering in TTE, TEE en
cardiale MRI en CT strekt tot aanbeveling)
• Je hebt naast de klinische cardiologie en cardiale beeldvorming interesse in management en
innovatie
Arbeidsvoorwaarden
Je komt in dienst van het MSB. Het betreft een aanstelling voor 0.8 fte voor de duur van
12 maanden, eventueel te verlengen tot 24 maanden. Het salaris is conform
Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van kennis en ervaring.
Daarnaast bieden wij:
• Een uitdagende functie binnen een groot algemeen opleidingsziekenhuis.
• Ruime klinische- en poliklinische ervaring en participatie in het dienstrooster van de
algemene cardiologie in een ambitieuze vakgroep met een zeer plezierig werkklimaat.
• Ruime mogelijkheden voor eigen ontwikkeling binnen het aandachtsgebied en binnen
competenties als management en innovatie.
Contactinformatie
Je kunt je reactie, vergezeld van je brief en cv, vóór 15 oktober 2022 digitaal sturen aan
hgout@tergooi.nl en tegelijkertijd richten aan mevrouw A. Verdonkschot, voorzitter
maatschap MSB Gooi en Eemland, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Tonnis Keijer
(jtkeijer@tergooi.nl) of Colette Saraber (csaraber@tergooi.nl).

