
Zij-INSTROMER Bij DE CARDIOLOGIE 

Ben jij je aan het bezinnen op je carrière en weet je eigenlijk niet meer goed of je nog van het 

ingeslagen pad kunt afwijken? Wij denken graag met je mee!  

Wil je werken in een Topklinisch ziekenhuis (STZ) waar we investeren in de nieuwste ontwikkelingen?  

Wil je beoordelen of werken in het ziekenhuis toch iets voor je is? Of ben je op zoek naar een nieuwe 

uitdaging in je werk? Wij komen graag in contact met jou! We exploreren graag je ambities , je 

wensen en hebben ook veel te bieden.  

Er zijn op maat gesneden traineeships (het beschouwende traineeship samen met interne, 

longziekten, geriatrie en neurologie) of het acute traineeship samen met de IC), je kunt als ANIOS of 

zaalarts cardiologie aan de slag 

Met wie? 

Wij werken in een team met 10 cardiologen, arts-assistenten (4 AIOS, meerdere ANIOS), 2 VS en 3 

PA. Dit doe je afwisselend op de CCU, de Eerste Hart hulp en de vervolgafdeling cardiologie.  

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!” 

Ons ziekenhuis is goed geoutilleerd en we werken nauw samen met (onze A-opleidingsklinieken) het 

St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en Isala in Zwolle.  

Dennis Rooker (cardioloog): “Veel SEH-artsen, huisartsen en anesthesiologen in spé zijn bij ons 

gestart en succesvol doorgestroomd.” 

We bieden  

• Een contract van 24 – 38 uur; een salaris conform de CAO ziekenhuizen (FWG 65) en  een 

aantrekkelijke reiskostenvergoeding op basis van maatwerk.  

• Huisvestingsmogelijkheden 

• Diverse scholingen en trainingen (reanimeren (met de mogelijkheid om uiteindelijk  

instructeur te worden), medisch team work en veel les in (point-of-care) beeldvorming)  

• Een opleidingsplan op maat, waarin we samen bepalen waar je ambities liggen en hoe 

we die kunnen bereiken. 

• Apeldoorn klinkt uit de richting, maar is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar via de 

A1, A50 en per openbaar vervoer. Vaak rijd je tegen de files in.  

 

Wil je meer weten over deze vacature?  

Neem dan contact op met dr. Nicolien Breet, via n.breet@gelre.nl.  

Interesse 

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie via 

https://www.werkenbij.gelre.nl 

 


