
Ben jij een ervaren professional en toe aan een uitdagende vervolgstap in je carrière? Heb je 
daarnaast affiniteit met cardiologie en acute zorg? Dan verwelkomen wij je graag als onze nieuwe 
collega! 
 

Physician assistent (PA) 
 

Waar kom je te werken 
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie (MSB) levert topklinische zorg in het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en streeft ernaar om op een doelmatige manier, kwalitatief 
hoogwaardige en innovatieve cardiologische zorg te leveren dicht bij de patiënt. Bij het MSB zijn 
onder andere tien cardiologen, arts assistenten en verpleegkundig specialisten werkzaam. 
 
De zorgeenheid cardiologie beschikt over 70 bedden. Wij hebben een eigen Eerste Hart Hulp 
afdeling, verrichten PCI’s en beschikken over een ICD-vergunning. De medisch specialisten verrichten 
poliklinische activiteiten op meerdere locaties, waarvan het Hartcentrum en de hartfalenpolikliniek 
een onderdeel is. Er is uitgebreide expertise op het gebied van cardiale beeldvorming met naast 
echocardiografie een MRI programma en een CCTA programma in samenwerking met de afdeling 
radiologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling Cardiologie en Thoraxchirurgie van 
het Radboudumc. Wij zijn opleidingsgericht en betrokken bij het opleiden van arts-assistenten 
cardiologie (B-opleiding), inwendige geneeskunde, sportgeneeskunde, SEH-artsen, physician 
assistants en verpleegkundig specialisten.  
 
 
CWZ in het kort 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en één van de 7 Santeon 
ziekenhuizen. Het ziekenhuis telt 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 
afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren 
dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. 
 
 
Wat ga je doen 
Als physician assistant cardiologie ben je werkzaam op de verpleegafdeling, CCU en EHH en kan het 
zijn dat je ook een bijdrage levert aan poliklinische spreekuren. Je bent de spil in het zorgtraject rond 
de patiënt en werkt in afstemming met en onder supervisie van een cardioloog. Tevens participeer je 
mee in de diensten. De invulling van de functie is gebaseerd op wettelijke kaders en het landelijk 
beroepsprofiel.  
 
Wat vragen wij 

• Je hebt de HBO-masteropleiding physician assistant succesvol afgerond. 
• Je beschikt over klinische werkervaring, bij voorkeur op het gebied van cardiologie.  
• Je bent flexibel, toont persoonlijk leiderschap en weet ook in stressvolle situaties rustig te 

blijven, te prioriteren en juist te handelen. 
• Je hebt affiniteit met het participeren in en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  
• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van protocollen, procedures en instructies 

en verbetering van de kwaliteit van zorg 
• Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler met oog voor kwaliteit en 

ontwikkelingsmogelijkheden.  
   
 



 
 
 

Wat bieden wij  
 

• Een salaris conform Cao Ziekenhuizen ingeschaald in FWG 65  
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging 
• Een parttime of fulltime dienstverband (0,6 FTE - 1,0 FTE) 
• Arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen 
• Een goede pensioenopbouw bij Zorg & Welzijn 
• Een sterk opleidingsgerichte werk- en leeromgeving in een topklinisch ziekenhuis  
• De mogelijkheid tot verdere verdieping in het vakgebied. 
• Een ambitieus, professioneel en collegiaal team. 
• Een uitdagende werkomgeving, die innovatief is en constant in ontwikkeling.  

 
 
Meer weten, solliciteren of meelopen 
Bent je enthousiast? Dan willen wij graag met je kennismaken. Mail je cv met motivatie t.a.v. Heidi 
Wijers, manager maatschap cardiologie naar h.wijers@cwz.nl 
 
Graag een keer sfeer proeven of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Heidi Wijers, 
bereikbaar per mail of telefonisch via 024 365 80 76.  
 
 

 
 

https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2019-2021
https://www.pfzw.nl/particulieren.html
https://www.stz.nl/1087/over-ons/stzziekenhuizen
mailto:h.wijers@cwz.nl
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