Fellow Imaging / Chef de Clinique Cardiologie m/v (0,8-1,0 fte)
MSB-A (Medisch specialistisch bedrijf Amphia Breda)
Het MSB-A biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische
zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van
de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan
onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het bedrijf is een zelfstandige
coöperatie van medisch specialisten, die collectief werken in goede samenwerking met
de Amphia organisatie.
De vakgroep cardiologie is op zoek naar een Fellow Imaging Cardiologie (0,8 – 1,0 fte)
De vakgroep Cardiologie bestaat uit 15 cardiologen, waarvan 3 electrofysiologen en 6
interventiecardiologen. Naast hoogwaardige cardiologische basiszorg verricht de vakgroep
topklinische en innovatieve zorg, zoals de interventiecardiologie en electrofysiologie. Topklinische
cardiale beeldvorming vormt hier een integraal onderdeel van. Er is sprake van een intensieve en
hoogwaardige samenwerking met de afdeling cardio-thoracale chirurgie.
De vakgroep heeft in 2019 de accreditatie voor de A-opleiding cardiologie verworven. Deze wordt
in nauwe samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam vormgegeven. De klinische
zorg is geconcentreerd op de locatie Molengracht, de poliklinische werkzaamheden worden voor
een deel uitgevoerd op de locatie Molengracht, terwijl er tevens poliklinische faciliteiten zijn op een
andere locatie van het Amphia Ziekenhuis.
De functie
Uw werkzaamheden bestaan uit een combinatie van verdieping in het aandachtsgebied Imaging
conform het opleidingsducoment van de NVVC. Hiernaast functioneert u als algemeen cardioloog en
verricht u poliklinische en klinische patiëntenzorg met als speciaal aandachtsgebied de IC/CCU en
Eerste Hart Hulp (EHH). U bent flexibel en beschikt over goede contactuele eigenschappen en
werkt graag in multidisciplinair teamverband aan uitstekende zorg.
Ons aanbod
Het betreft een tijdelijk dienstverband met het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia, in eerste
instantie voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging naar max 35 maanden. De
arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de AMS regeling.
Informatie en sollicitatie
Dr. S.G. Molhoek, cardioloog en medisch manager van de maatschap, en dr. J. Schaap, cardioloog
en opleider voor de cardiale imaging, kunnen u meer vertellen over de vacature. Zij zijn
respectievelijk te bereiken op telefoonnummer (076) 595 2329 of (076) 595 5593.
Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar smolhoek@amphia.nl of jschaap@amphia.nl, tot 1 december
2022.
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