
   

 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is opgericht op 1 
januari 2015 en is een maatschap van de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne 
geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, 
radiologie, reumatologie en urologie. Het MSB VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in het 
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL is een groot en modern ziekenhuis, gelegen in het hart 
van Friesland en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). 

Wij zijn op zoek naar een 

fellow cardiologie met aandachtsgebied hartfalen 
(1 fte) 

Het Medisch Centrum Leeuwarden is een ambitieus STZ-ziekenhuis met een (supra-)regionale functie 
voor derdelijns cardiale zorg, inclusief hartchirurgie, elektrofysiologie en interventiecardiologie inclusief 
een innovatief percutaan hartklepprogramma, in het kader van het Hartcentrum Friesland.  
Wij bieden een dynamische functie in een opleidingsziekenhuis met een uitdagende en plezierige 
werkomgeving. 
 
De vakgroep cardiologie bestaat momenteel uit 19 cardiologen, waaronder 4 chefs de clinique. De 
praktijk wordt uitgevoerd op beide locaties van het MCL: Leeuwarden en Harlingen. De klinische 
werkzaamheden van de vakgroep zijn geconcentreerd in het MCL in Leeuwarden. Het Hartcentrum 
Friesland beschikt over een goed geoutilleerde hartkatheterisatieafdeling met 4 HCK’s, inclusief een 
hybride HCK. Er is de beschikking over moderne (3D) echoapparatuur en cardiale CT- en MRI-scanners 
voor non-invasieve beeldvorming. 
De vakgroep cardiologie verzorgt in samenwerking met het UMCG de B-opleiding cardiologie en neemt 
deel aan de opleiding Interne Geneeskunde en SEH-opleiding. Daarnaast zijn er coassistenten op de 
afdeling in het kader van de affiliatie met het UMCG.  
 

Profiel 
Wij vragen een enthousiaste algemeen cardioloog. Ook als je je opleiding tot cardioloog op korte termijn 
voltooit, word je uitgenodigd te solliciteren. Goede communicatieve eigenschappen en affiniteit met 
samenwerking in een multidisciplinair team zijn een must. Tevens wordt actieve participatie aan 
onderzoek en opleiding verwacht.  
 

Functie-inhoud 
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar in dienst van het MSB VCL, met de 
mogelijkheid tot verlenging. Binnen dat jaar word je opgeleid volgens het kaderdocument 
aandachtsgebied hartfalen van de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC) tot level 1 hartfalen 
cardioloog. Binnen het MCL is er veel kennis op het gebied van beeldvorming bij hartfalen patiënten 
(MRI Level 3, deformation echocardiografie en Lung Ultrasound). Je zult participeren in alle facetten van 
de zorg van de hartfalen patiënt, zowel klinisch als poliklinisch. Gezamenlijk met onze hartfalen 
cardioloog wordt van jou verwacht het team van physician assistant (PA) en hartfalen verpleegkundigen 
te leiden en het verder ontwikkelen van de hartfalen organisatie. Ook bent je actief betrokken in de 



scholing van de A(N)IOS, PA’s en hartfalen verpleegkundigen. Er is ruimte voor aanvullende leerdoelen 
in een tertiair hartfalen centrum (conform het kaderdocument) afhankelijk van de wensen. 
  

Informatie 
Nadere informatie wordt graag verstrekt door dhr. drs. C.A. da Fonseca, beeldvorming en hartfalen 
cardioloog (058-2863740) of door mw. drs. T.N.E. Vossenberg, vakgroepvoorzitter en 
interventiecardioloog (058-2861597), evt. bereikbaar via mw. M. Schat, maatschapscoördinator, tel. 
058-2861546).  
 
Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het 
ziekenhuis. 
 

Solliciteren 
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kun je tot 7 april 2023 richten aan:   
MSB VCL, via e-mail: msbvcl-bureau@mcl.nl, maar bij voorkeur via de button op de website van het 
MCL: https://www.mcl.nl/werken-in-het-mcl 
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