
 

 

Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers 
één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia 
ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en 
opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel 
gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder 
topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken. 

 
Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch 
specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie en de RvB. Daar 
zijn we trots op. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige 
basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang 
en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht 
geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.  
 
De vakgroep cardiologie is per direct op zoek naar een 
 

 

fellow interventiecardiologie (1,0 fte) 
  
 
Vakgroep Cardiologie 
Het Amphia Ziekenhuis is één van de 16 hartcentra in Nederland. De vakgroep cardiologie bestaat uit 
15 cardiologen, waarvan 6 interventiecardiologen, 3 elektrofysiologen en 6 algemeen cardiologen met 
diverse aandachtsgebieden. Naast hoogwaardige cardiologische basiszorg verricht de vakgroep 
topklinische en innovatieve zorg zoals de interventiecardiologie en elektrofysiologie. Er bestaat een 
intensieve samenwerking met de afdeling cardiochirurgie, cardio-anesthesiologie en IC. De vakgroep 
heeft de A-opleiding cardiologie. De vakgroep beschikt over een grote en professionele research 
afdeling. 
 
Functie-inhoud en profiel 
Uw werkzaamheden zullen met name bestaan uit klinische en poliklinische patiëntenzorg.  
Uiteraard ligt hierbij de focus op het uitoefenen van percutane coronaire interventies, waarin u in de 
volle breedte zult worden opgeleid. 
U bent geregistreerd als cardioloog of zult op korte termijn uw opleiding tot cardioloog afronden. U hebt 
een brede belangstelling voor de algemene cardiologie en voor de interventiecardiologie in het 
bijzonder. U heeft affiniteit tot het geven van onderwijs aan arts-assistenten en verpleegkundigen. U 
bent flexibel en ambitieus, beschikt over goede contactuele eigenschappen en werkt graag in 
multidisciplinair teamverband aan uitstekende zorg. 
 
Ons aanbod  
Het betreft een tijdelijk dienstverband met het MSB-A, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met 
mogelijkheid tot verlenging naar 2 jaar bij goed functioneren. De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 
de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). 
 
Informatie en sollicitatie 
Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door dr. S.G. Molhoek, cardioloog en medisch 



 

 

manager (076-5952329, smolhoek@amphia.nl) of dr. M. van Gameren, interventiecardioloog (076-
5954149, mvangameren@amphia.nl). 
 
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 14 april 2023 richten aan het stafbureau MSB-A, 
t.a.v. dr. R. Wagenmakers, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail naar msba-secretariaat@amphia.nl. 
 
 
Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda www.amphia.nl  
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld   
 

 
 
 

 

 

mailto:msba-secretariaat@amphia.nl
http://www.amphia.nl/

