Cardioloog (0.8-1,0 fte)
Wij zoeken een cardioloog voor de duur van ten minste een jaar binnen de vakgroep
cardiologie van het Medisch Specialisten Coöperatief (MSC) van de Reinier de Graaf Groep
per 1 december.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband met het MSC, voor de duur van een
jaar met optie tot verlengen en een vaste plek. De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de
AMS-regeling.
Wat wij zoeken:
Een enthousiaste collega cardioloog met teamspirit die beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden en die een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte
werkhouding heeft. Daarnaast vragen wij een actieve participatie in onderwijs en supervisie
van arts-assistenten, PA/VS en verpleegkundigen. Wensen ter verdieping of onderhouden van
specifieke kennis in een deelgebied zijn bespreekbaar.
De werkomgeving
De vakgroep Cardiologie bestaat uit 12 cardiologen waarvan 3 Chefs de Clinique. De vakgroep
cardiologie van het Reinier de Graaf werkt intensief samen met het hartlongcentrum van het
HagaZiekenhuis. Er is binnen onze ambitieuze vakgroep uitgebreide expertise op het gebied
hartfalen, interventie cardiologie, elektrofysiologie, device therapie en cardiale beeldvorming
met naast echocardiografie een uitgebreid CCTA- en MRI- programma in samenwerking met
de afdeling radiologie. De vakgroep cardiologie verzorgt de B-opleiding cardiologie in
samenwerking met het HagaZiekenhuis en OOR Leiden. Tevens zijn er stages cardiologie voor
AIOS interne geneeskunde en HAIO’s.
De afdeling cardiologie heeft 32 afdelingsbedden, 8 CCU-bedden en beschikt over een EHH
en cardiolounge met hoge turnover. Poliklinisch worden de spreekuren van de cardiologen
ondersteund door meerdere physician assistants en hartfalenverpleegkundigen. Zij vormen
samen onderdeel van de FASTtrack, postinfarct, syncope en hartfalen-poli. De hoofdlocatie
met kliniek en polikliniek is gevestigd in Delft, daarnaast zijn er spreekuren op locaties
Naaldwijk en Voorburg.
In het Reinier de Graaf gasthuiswerken ruim 3.000 professionals, onder wie meer dan 200
medisch specialisten, verdeeld over 37 specialismen. Reinier de Graaf is een modern
topklinisch opleidingsziekenhuis. Reinier de Graaf ambieert altijd nieuwe kennis en de
verspreiding daarvan. Als ‘teaching hospital’ verzorgen we 21 medische (vervolg)opleidingen,
en diverse verpleegkundige vervolg- en medisch ondersteunende opleidingen. In het Reinier
wordt zowel tot mbo-verpleegkundige als tot hbo-verpleegkundige opgeleid. Reinier de Graaf
heeft met de gemeente Delft afgesproken zich samen in te zetten voor de vermindering van
de CO2-uitstoot. Voor meer informatie over ons kijk op onze website www.rdgg.nl
Meer informatie
Stuur je sollicitatie per e-mail naar a.vandenbosch@rdgg.nl. Voor meer informatie over deze
functie kunt je contact opnemen met Jurjan Schipper, coördinerend cardioloog 015-2603966
of met J.J. Aalberts cardioloog 015-2604489. Bij afwezigheid kunt u ook bellen met Annette
van den Bosch, secretaresse cardiologie 015-2603324.
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