
     

 

 

 
Cardioloog, MSB Gouda  
 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda levert samen met het Groene Hart Ziekenhuis en 
andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie 
waarin kwaliteit van zorg en klantgerichtheid centraal staan. Het Groene Hart Ziekenhuis is een 
algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden-Holland en heeft buitenpoliklinieken in de 
gemeenten Bodegraven, Schoonhoven en Zuidplas.  
Bij het MSB Gouda zijn 18 vakgroepen aangesloten vanuit 20 specialismen, met in totaal ruim 140 
medisch specialisten en circa 50 arts-assistenten. MSB Gouda levert kennis en kunde van hoog 
niveau en toont zich ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovaties wordt 
ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. De 
artsen van MSB Gouda tonen initiatief, nemen verantwoordelijkheid, hebben oog voor elkaars 
belangen en treden op als collectief. Het MSB creëert een aantrekkelijk en gezond werk- en 
opleidingsklimaat, waarbinnen medische professionals zich ontwikkelen en optimaal kunnen richten 
op het verlenen van passende zorg. Kenmerkend aan het MSB zijn de goede werksfeer en de 
laagdrempelige onderlinge contacten. 

De RVE Cardiologie streeft naar snel toegankelijke cardiologische diagnostiek en behandeling 
resulterend in uitstekende (na)zorg aan de inwoners van Midden Holland in nauwe 
samenwerkingsverbanden met de tertiaire centra in de regio. 
Belangrijk speerpunt van het Groene Hart Ziekenhuis is de acute zorg en daarnaast voor de vakgroep 
cardiologie ook de (non)-invasieve beeldvorming. 

De huidige vakgroep Cardiologie bestaat uit 10 cardiologen met eigen aandachtsgebieden en heeft 
een B-opleiding Cardiologie in samenwerking met het OOR Leiden. In het Groene Hart Ziekenhuis 
heeft de vakgroep alle non-invasieve diagnostiek beschikbaar, (ESC gecertificeerd Echo laboratorium 
inclusief 3D-Echocardiografie), MRI, CT-angio en PET-CT. 



Klinisch beschikt de Cardiologie over een catheterisatiekamer, een hartbewaking van 8 bedden met 4 
short-stay bedden. De cardiologische afdeling heeft 24 bedden. 
Naast de Spoedeisende hulp afdeling is er een Eerste Hart hulp (5 bedden). 
Het GHZ is een ICD controlerend centrum. Er is een volwaardige hartrevalidatie en hartfalen-, ritme- 
en vrouwenpoli. 

Dit gaat u doen 

Een allround cardioloog (0,8 FTE) voor klinische, poliklinische werkzaamheden, avond- en 
weekenddiensten. 

Dit brengt u mee 

 Een allround cardioloog (0,8 FTE) voor klinische, poliklinische werkzaamheden, avond en 
weekenddiensten. 

 Goede communicatieve vaardigheden en samenwerking 
 Verklaring omtrent het gedrag (VOG)  

 
Bij ons krijgt u 

 Indiensttreding als specialist in loondienst m.i.v. uiterlijk 01-04-2023 op basis van 0,8 FTE.  
 Arbeidsovereenkomst conform AMS voor de duur van minimaal 12 maanden. 

 
Meer weten 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. dr. J.P.P. Smits, medisch leider Cardiologie 
of de dienstdoend cardioloog van het Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda. Beiden zijn telefonisch 
bereikbaar via 0182 505050. 
Sluitingsdatum van de vacature is op 06-03-2023 gesteld. 

 


