Uiterste sollicitatiedatum 1 januari 2023

Waarnemend interventie-cardioloog
Bent u de waarnemend interventie-cardioloog die wij zoeken?

De vakgroep Cardiologie van Zuyderland Medisch Centrum is per direct op zoek naar een betrokken
en enthousiaste waarnemend interventie-cardioloog (0,8 - 1,0 fte).
Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen
(STZ). STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiënt
gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de
volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.
De vakgroep
De vakgroep Cardiologie bestaat uit 32 cardiologen (vrijgevestigd, in dienstverband, chef de clinique’s
en fellows). De vakgroep heeft een erkenning voor de perifere opleiding tot cardioloog en ook een
(NVVC)erkenning o.a. voor het fellowship interventiecardiologie. Daarnaast zijn er physician assistants
en verpleegkundig specialisten werkzaam. Naast het leveren van algemene cardiologische zorg
verrichten leden van de vakgroep Cardiologie ook interventiecardiologie en pacemakerprocedures op
locatie Heerlen. Er zijn vakgroepleden die in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+)
catheterablaties en ICD-implantaties uitvoeren. De vakgroep werkt sinds kort op 1 klinische locatie en
meerdere locaties voor ambulante zorg. Met een adherentie van ± 450.000 inwoners is er sprake van
een zeer breed aanbod van patiënten met verschillende cardiale aandoeningen. Er is een goede
samenwerking met het MUMC+ voor zorg, onderwijs en onderzoek in de cardiovasculaire
beeldvorming.
Wat gaat u doen?
De vakgroep Cardiologie zoekt een betrokken en enthousiast waarnemend interventie-cardioloog. In
Zuyderland is een hoog volume coronair interventie-centrum onderdeel van het interventie-centrum
Zuid-Limburg (met een intensieve samenwerking met het Hart- en Vaatcentrum van het MUMC+). De
werkzaamheden vinden plaats op de catheterisatiekamer (Heerlen) en de polikliniek (Heerlen).
Wie bent u?
•
•

een RGS-geregistreerde interventie-cardioloog;
iemand met goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, collegae en
overige ziekenhuismedewerkers;

•
•
•

iemand die gemakkelijk met anderen samenwerkt ongeacht hun rol;
ervaring of interesse in wetenschappelijk onderzoek is een pré;
affiniteit met opleiding van arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten.

Verder verwachten wij:
•
•
•
•
•

bereidheid tot participatie in wetenschappelijk onderzoek;
een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
een actieve deelname in het hartteam MUMC+;
een actieve deelname in de interventiediensten:
een goede samenwerking in ons multidisciplinair team.

Ons aanbod
•
•
•
•

een uitdagende functie in een topklinisch ziekenhuis;
een tijdelijke aanstelling ter vervanging van ziekte (0,8 - 1,0 fte) in dienst van het Medisch
Specialistisch Bedrijf Zuyderland;
salariëring volgens de AMS-systematiek;
een inspirerende werkomgeving.

Interesse?
Informatie kan worden ingewonnen bij prof. dr. A. Van ‘t Hof (cardioloog), via telnr. 0650635162 of dr.
S. Rasoul (cardioloog) via telnr. 0649779477. Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum
vitae, kunnen tot 1 januari 2023 gestuurd worden naar bestuur MSB Zuyderland, Postbus 5500, 6130
MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl .

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf
Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en
medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch
specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende
topklinische functies en is sinds 2003 NIAZ-geaccrediteerd.

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.
Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

