Beeldvormend Cardioloog (0,8-1.0 fte)
Hét Hartcentrum van de regio Haaglanden is per 1 januari 2023 op zoek naar een ambitieuze en
gepromoveerde beeldvormend cardioloog die vooral affiniteit heeft met cardiale MRI en
echocardiografie (0,8-1,0 fte). De vakgroep leden zijn lid van het Medisch Specialisten Cooperatief
Haga U.A. (MSC Haga U.A.). Het betreft een vaste aanstelling. Je zult toetreden tot het MSC.
De werkzaamheden
Je bent bekwaam in het uitvoeren van cardiale imaging in de volle breedte. Ons Hartcentrum beschikt
over een eigen MRI-scan, te vinden in het ablatiecentrum, waarmee MRI-geleide interventies
plaatsvinden. Aantoonbare ervaring met zowel het vervaardigen als het post-processing van cardiale
MRI-scans is dan ook noodzakelijk. Ook zul je participeren in het kleppenteam met peri- en
intraoperatieve hartklepbeoordelingen, het advanced echoprogramma (TEE/3D/strain), het
endocarditisteam en de organisatie van de jaarlijkse Haagse Cursus Echocardiografie. Op het gebied van
MRI-interventies en endocarditis draaien binnen de beeldvormende cardiologie diverse onderzoekslijnen.
Je draagt daar actief aan bij, evenals aan de begeleiding van promovendi, fellows en AIOS.
50% van je werkzaamheden bestaat uit algemene cardiologie, met de nadruk op hartfalen, en 50% uit
beeldvormende cardiologie. Je participeert in de algemene achterwachtdiensten, 24-uurs
bereikbaarheidsdiensten voor echocardiografie (vooral TEE) en het scholingsprogramma ten behoeve
van de A-opleiding.
De werkomgeving
Het HagaZiekenhuis heeft een erkende volledige opleiding tot cardioloog. De cardiologische zorg wordt
op hoog niveau in de volle breedte aangeboden. Het Hartcentrum is hét regionale expertisecentrum voor
de acute cardiologie, elektrofysiologie en kleppathologie. In het MRI-ablatie centrum worden ablaties
uitgevoerd in MRI-omgeving. Op dit onderwerp is de komende jaren veel innovatie en wetenschappelijke
output te verwachten. Daarnaast bestaat er een uitstekende samenwerking met de thoraxchirurgen in ons
ziekenhuis, waarbij als speerpunt de minimaal invasieve en reconstructieve chirurgie van aorta- en
mitralisklep gelden. Ook is er een percutaan hartklepinterventie programma en endocarditisteam. Dankzij
een meerjaren partnershipovereenkomst tussen het HagaZiekenhuis en Siemens werken we met stateof-the-art beeldvormend apparatuur.
Profiel
Je bent geregistreerd cardioloog of je rondt je opleiding af in 2022. Je bent gepromoveerd. Daarnaast heb
je een level III EACVI-certificering voor cardiale MRI en beschik je over TTE +TEE-certificering. Affiniteit
met poliklinische hartfalenzorg is gewenst.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vaste aanstelling. Je zult toetreden tot het MSC.
Over gMSC Haga U.A.: Het gMSC Haga is een coöperatie van zowel vrijgevestigd medisch specialisten
als ook de medisch specialisten in loondienst van het Ziekenhuis. De ambitie van het gMSC Haga is om
uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg. De leden van de
coöperatie en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis garanderen toegankelijke, veilige en
hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschap.
Wij bieden u een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en

persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om zich
verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.
Meer weten of solliciteren?
Wil je eerst ontdekken of het HagaZiekenhuis bij je past? Loop gerust een dag mee op onze afdeling.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. W. Tanis of dr. I.A.C. van der Bilt
(beeldvormend cardiologen) via (070) 210 2308. Ook kan je contact opnemen met dr. M. Kartachova
(radioloog en MSC Haga bestuurslid) via (070 210 5031) We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 1
november a.s. via deze link.

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

