Traineeship Arts-assistent Acute Zorg (ANIOS)
Ben jij (bijna) afgestudeerd als basisarts en wil je werken in een Topklinisch ziekenhuis (STZ) waar we
investeren in de nieuwste ontwikkelingen? Wil jij je verder verdiepen in de acute zorg? Dan zoeken
wij jou! Ook als je interesse hebt in meerdere specialismen, in voorbereiding op een andere
specialisatie of opleiding, ben je van harte welkom! Wij bieden je dan een maatwerk traineeship
waarbij je gefaseerd werkzaam bent bij meerdere specialismen.

De afdeling:
Cardiologie
Als arts assistent kom je ons cardiologisch team versterken. Je werkt onder andere met 10
cardiologen, arts-assistenten (4 AIOS en 12 ANIOS), 2 VS en 3 PA. Dit doe je afwisselend op de CCU,
de Eerste Hart hulp en de vervolgafdeling cardiologie. Als arts assistent maak je ook deel uit van het
reanimatieteam.
Els van der Heul (ANIOS Cardiologie): Als ANIOS cardiologie bij Gelre ziekenhuizen kom je te werken
in een gezellige en collegiale groep arts-assistenten en cardiologen, met laagdrempelige supervisie
en veel ruimte om vragen te stellen. Het is de perfecte leeromgeving om ervaring op te doen!
Wij beschikken over onder meer een Hartcatheterisatie-kamer en een Hartfunctieafdeling met alle
beeldvormende onderzoeksmogelijkheden zoals MRI hart, CTA hart, SPECT en binnenkort PET-CT. De
afdeling is goed uitgerust en daardoor voor jou een afwisselende, leerzame werkomgeving.
Bovendien beschikt de afdeling over de B-opleiding met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein,
het Medisch Spectrum Twente in Enschede en Isala in Zwolle.
IC
De vakgroep IC in Gelre is ambitieus en werkt met enthousiasme, gedrevenheid en gedegen
vakkennis continu aan verbetering van de medisch inhoudelijke en organisatorische aspecten van ICzorg. Daarom staat de vakgroep bekend als een innovatieve groep die samen met de
verpleegkundigen uitstekende IC-zorg levert, nieuwe ontwikkelingen initieert en implementeert, en
veel onderzoek doet in samenwerking met vele onderzoeksgroepen nationaal en internationaal.
Kernbegrippen van de afdeling zijn hoge kwaliteit van zorg, infectiepreventie middels selectieve
darmdecontaminatie en intensieve samenwerking met de IC-verpleegkundigen. Er wordt in een open
en dynamische sfeer gestreefd naar een optimale behandeling. De IC van Gelre Ziekenhuizen is
gesitueerd op twee locaties: Apeldoorn en Zutphen. Als arts-assistent ga je werken op de locatie
Apeldoorn, een IC met 12-14 beademingsbedden. Naast invasieve en non-invasieve beademing,
maken we gebruik van CVVHD, HVCVVH, PICCO, Optiflow, NAVA en DECAP. Opleiding, innovatie en
onderzoek zijn daarnaast een essentieel onderdeel van ons dagelijks werk.

Werkzaamheden:
Voor de start van het traineeship bepalen we samen de invulling van jouw programma. Je ontvangt
begeleiding op maat in de vorm van coaching en scholing.
Na een inwerkperiode, werk je onder directe supervisie van de betreffende medisch specialisten. De
directe dagelijkse medische zorg voor de patiënt is je belangrijkste taakgebied. Daarnaast ga je
onderdeel uitmaken van het reanimatieteam.
Als arts assistent werk je onder andere met medisch specialisten, arts-assistenten (AIOS en ANIOS),
VS en PA. Onze afdelingen zijn goed uitgerust en daardoor voor jou een afwisselende, leerzame
werkomgeving.

Deze ANIOS plaats is behalve voor cardiologen en intensivisten in spé, ook een uitstekende opstap
naar een opleiding tot SEH-arts, huisarts of andere klinische specialismen.

Functie eisen:
We zoeken ambitieuze basisarts met liefde voor de acute geneeskunde en uiteraard ook met
empathie voor de patiënt. Jij neemt het voortouw, bent kritisch en enthousiast. Goed kunnen
samenwerken is op een IC absoluut een vereiste. Uiteraard ben je in bezit van een (bijna) afgeronde
opleiding Geneeskunde en beschik je bij start over een geldige BIG-registratie.

Ons aanbod:
• Een maatwerk traineeship, waarbij je gedurende je contractperiode werkzaam bent op de
afdelingen Cardiologie en IC. Je werkt per periode (minimaal 8 maanden) voor één
specialisme;
• Een contract van 24 – 38 uur;
• Het traineeship kan leiden tot kortingen op de huisartsenopleiding;
• Diverse scholingen en trainingen. Je doorgaat een steile leercurve;
• Intervisie sessie met andere arts assistenten in ons ziekenhuis en indien gewenst
persoonlijke coaching vanuit ons Leerhuis;
• Een goed salaris conform de CAO ziekenhuizen;
• Een aantrekkelijke reiskostenvergoeding op maat en in overleg. Tevens bieden wij
huisvestingsmogelijkheden;
• Apeldoorn is zeer centraal gelegen en uitstekend bereikbaar via de A1, A50 en per openbaar
vervoer.

Meer informatie:
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met dr. Amber Otten, cardioloog, via
a.m.otten@gelre.nl, of Dwight Oostwoud Intensivist, via d.oostwoud@gelre.nl. Om er zeker van te
zijn dat je een goede keuze maakt, bieden wij jou de mogelijkheid om een dag mee te lopen op onze
afdelingen.

Interesse:
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk. Bij voldoende reacties sluiten wij de
vacature.

Organisatie:
Gelre ziekenhuizen is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Apeldoorn en Zutphen.
Daarnaast beschikt Gelre in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over buitenpoliklinieken en een
Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch
specialist tot vrijwilliger, wordt elke dag gewerkt aan een betere gezondheid voor de 350.000
mensen in het verzorgingsgebied. Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit
een solide fundament transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en
hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre heeft recentelijk haar strategie voor de periode
2019-2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’.

