
 

CARDIOLOOG 
 
In verband met pensionering van een van onze collega’s zijn wij op zoek naar een algemeen 
cardioloog voor 0,8-1,0 fte. Het betreft een vaste aanstelling binnen de maatschap. 
 
De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland U.A. (MSCK) bestaat sinds januari 2019 en 
is een apart bedrijf binnen het Spaarne Gasthuis. De MSCK vertegenwoordigt alle ruim 330 
medisch specialisten werkzaam in het ziekenhuis en heeft ca. 160 personeelsleden in dienst 
waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique en research medewerkers. De meeste  
werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis. Als cardioloog word je lid van de 
MSCK.  
 
Het Spaarne Gasthuis is één van de grootste topklinisch opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland 
en heeft locaties in Haarlem en Hoofddorp. Bij het Spaarne Gasthuis werken zo’n 4200 medewerkers 
en ruim 330 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de 
patiënt bij ons “te gast” is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. 
 

De functie 
Per 1 oktober 2023 is binnen ons team plek voor een cardioloog (0,8 tot 1,0 fte). We zoeken een 
energieke, flexibele en bevlogen collega met goede contactuele eigenschappen, die behalve het 
leveren van uitstekende patiëntenzorg, het ambitieniveau heeft passend bij het werken in een 
topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en opleiden een warm hart toedraagt.  

 
De afdeling 
De vakgroep cardiologie bestaat uit 13 cardiologen met verschillende aandachtsgebieden. De 
klinische cardiologie is geconcentreerd op de locatie Haarlem Zuid. In affiliatie met het AUMC en 
het OLVG wordt de B-opleiding verzorgd.  
Naast de reguliere cardiologische zorg verricht onze vakgroep gespecialiseerde zorg met een 
aantal speerpunten. Onze speerpunten zijn devices, inclusief (subcutane) ICD’s, hartfalenzorg en 
sinds kort ook cardiogeriatrie. Daarnaast is er volop participatie in wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten.  
 

Wie wij zoeken 

We zoeken een algemeen cardioloog, met veel ervaring in coronaire angiografie, voor de functie 
hoofd van de hartcatheterisatiekamer, die aantoonbare affiniteit heeft met management en 
kwaliteitsverbeteringsprojecten.  
 

Wat wij bieden 

We bieden een dynamische werkomgeving, met ruimte voor ontplooiing in een goed en enthousiast 
team. De werkzaamheden zijn gevarieerd en zullen bestaan uit poliklinische en klinische 
patiëntenzorg.  

 
Voor meer informatie 
We zien jouw reactie, vergezeld van je CV en motivatie, graag voor 21 april 2023 tegemoet. De 
gesprekken zullen in mei gepland worden. 
 
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij cardioloog dr. P.T.G. Bot via 
telefoonnummer (023-22) 45043 of per e-mail: pbot@spaarnegasthuis.nl. Een schriftelijke reactie, 
vergezeld van een CV en eventuele referenties, kun je richten aan de heer drs. J.P. Ezechiëls, 
voorzitter Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland: MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de 
selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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