
 
 

Fellow Klinische Electrofysiologie 

Ben jij geregistreerd cardioloog en heb je de ambitie om opgeleid te worden tot een allround 

electrofysioloog met expertise op het gebied van invasieve electrofysiologie en implanteerbare 

devices? 
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Wat ga je doen 

Als fellow Klinische Electrofysiologie word je fulltime aangesteld als cardioloog binnen de afdeling 

Cardiologie en word je opgeleid tot zelfstandig klinisch electrofysioloog met competenties in ablatie 

van ritmestoornissen en device therapie voor ritme- en geleidingsstoornissen. De klinische 

werkzaamheden omvatten het verrichten van procedures op de hartcatheterisatiekamer en 

(poli)klinische werkzaamheden, waarbij je volgens rooster wordt ingezet in de dienstenpool. 

Je  wordt opgeleid door een dynamisch team van electrofysiologen en device cardiologen, en komt 

terecht in een stimulerende, inclusieve, internationaal georiënteerde Electrofysiologie groep, met 

een lang track record op het gebied van onderzoek in electrofysiologie, cardiogenetica, device 

cardiologie, diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren, en MR imaging gedreven diagnostiek 

en behandeling van ritmestoornissen. Je hebt de mogelijkheid om ervaring en expertise op te doen 

met innovatieve (i.e. nog niet tot de markt toegelaten) behandelingen van hartritme- en 

geleidingsstoornissen en deel te nemen aan lopend klinisch of pre-klinisch wetenschappelijk 

onderzoek. Daarnaast lever je een bijdrage aan de opleiding van assistenten cardiologie, 

verpleegkundig specialisten en physician assistants. 

Wat neem je mee 

• Registratie als cardioloog bij RGS 

• Aantoonbare belangstelling voor de Klinische Electrofysiologie in brede zin, bij voorkeur 

blijkend uit relevante publicaties of een promotie op het gebied van de cardiale 

electrofysiologie. 

• Een team speler die zich met volle overtuiging inzet voor de klinische zorg van patiënten 

met hartritmestoornissen. 

• Bereidheid tijdens het fellowship zowel het theoretische als het practische EHRA examen 

af te leggen voor device en invasieve electrofysiologie (ECDS, ECES) 

Wat bieden we jou 

• Een aanstelling voor de periode van 2 jaar  

• Inschaling in salarisschaal MS: € 6.758 tot € 8.069 bruto bij een fulltime dienstverband 

(afhankelijk van opleiding en ervaring). 

• Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 

• Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 

• Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 

• Een (gedeeltelijke) vergoeding van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan 

hebben we een goede fietsregeling. 

https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/zorg/fellow-klinische-electrofysiologie?search=%22Fellow+Klinische+Electrofysiologie%22
https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/


• Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke 

(sportieve) activiteiten en evenementen organiseren. 

Waar en met wie werk je samen 

De afdeling Cardiologie is een van de belangrijkste academische afdelingen in het Amsterdam UMC. 

De Cardiologie wordt in volle breedte uitgeoefend op de locaties VUMc en AMC, waarbij de invasieve 

electrofysiologie uitsluitend op locatie AMC plaatsvindt. De afdeling is ingebed in Divisie 3 

(Hartcentrum) samen met de Cardiothoracale Chirurgie en de preklinische afdelingen Fysiologie en 

Experimentele Cardiologie. In het stappenplan naar een volledige integratie van locaties VUMc en 

AMC zullen de electrofysiologische verrichtingen uiteindelijk uitsluitend worden uitgevoerd op 

locatie AMC. 

Interesse in deze functie 

Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Prof. Dr. J.R. de Groot 

(j.r.degroot@amsterdamumc.nl). 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom, Recruitment 

Adviseur, via 06-25210185.  

Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Lees hier wat dit inhoudt. 

Kom je bij ons in dienst, dan vragen we een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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