
Om goede zorg op maat te bieden, vormt ZorgSaam Ziekenhuis samen met 
de Ambulance, Thuiszorg en enkele Woonzorgcentra, ZorgSaam Zeeuws-
Vlaanderen. Ook heeft zij een partnership met het UZ Gent. De inwoners van 
Zeeuws-Vlaanderen kunnen voor ziekenhuiszorg op drie locaties (Terneuzen, 
Oostburg en Hulst) terecht voor goed toegankelijke medische zorg. ZorgSaam 
Ziekenhuis heeft circa 300 bedden, de zorg wordt geleverd door ongeveer 
1.300 medewerkers en 115 specialisten. De ziekenhuislocaties beschikken 
over moderne faciliteiten, waaronder een MRI, twee Multislice CT’s, een 
dialyse-afdeling en een cardiologisch interventiecentrum.

Zeeuws-Vlaanderen is een zeer prettige regio om te wonen en te werken, met 
veel ruimte, recreatiemogelijkheden en natuurschoon. 

Werken bij ZorgSaam biedt de mogelijkheid om te wonen in België en te 
werken in Nederland.

Sinds 1 januari 2015 zijn de vrijgevestigde medisch specialisten verenigd in 
een zelfstandig medisch specialistisch bedrijf, de Coöperatie Cardiologen Zuid-West 
Nederland u.a. Ter versterking van de onze vakgroep cardiologie zijn wij per direct 
op zoek naar een

Interventiecardioloog

Meer info op www.zorgsaam.org

(1,0 fte)

Wegens het vertrek van een collega naar het buitenland zijn wij per direct op zoek naar een Interventiecardioloog (1,0 fte). De vakgroep 
cardiologie bestaat momenteel uit 8 cardiologen. Hiernaast zijn er meerdere allied professionals werkzaam voor de vakgroep. Wij oefenen 
cardiologie uit in de volle breedte van het vak op drie ziekenhuislocaties in Zeeuws-Vlaanderen. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen beschikt sinds 
2010 over een cardiologisch interventiecentrum.  

De vakgroep cardiologie bestaat momenteel uit 8 cardiologen. Zij oefenen cardiologie uit op drie ziekenhuislocaties in Zeeuws-
Vlaanderen.ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen beschikt sinds 2010 over een cardiologisch interventiecentrum en staat sinds 2013 op de witte lijst.

U bent geregistreerd interventiecardioloog of rondt uw opleiding  binnen afzienbare tijd af, beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden, zowel in woord als geschrift, u bent zorgvuldig en u kunt zowel zelfstandig als in multidisciplinair teamverband werken. 

Meer informatie via dhr. G.Vermeiren, cardioloog of via dhr. P. Bisschops, cardioloog, op tel: 0115-688000. Uw schriftelijke 
sollicitatie, inclusief CV, kunt u binnen 3 weken na verschijning van deze advertentie richten aan: cardiologie@zzv.nl  


