
 

 

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. 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 1-6-2023 op zoek naar een 
 

Cardioloog Chef de Clinique (0.8-1.0 fte) 

 
Het Hartcentrum 

Het Amphia ziekenhuis is één van de 16 hartcentra in Nederland. Naast hoogwaardige cardiologische 

basiszorg verricht de maatschap topklinische en innovatieve zorg, zoals de interventiecardiologie en 

electrofysiologie. Er bestaat een intensieve samenwerking met de afdeling cardiochirurgie. Onze 

research afdeling participeert aan diverse nationale en internationale onderzoeken zowel binnen de 

farmacologische research als binnen de interventiecardiologie. 
De vakgroep cardiologie heeft de erkenning voor de A-opleiding en werkt daarvoor nauw samen met 
het EMC te Rotterdam (opleidingsregio Zuid West Nederland) en de geaffilieerde B-klinieken.  
De klinische zorg is geconcentreerd op locatie Molengracht te Breda. De kliniek bestaat uit de EHH, 
CCU, verpleegafdeling, short stay en dagbehandeling. De poliklinische werkzaamheden worden 

uitgevoerd op locatie Molengracht én locatie Pasteurlaan Oosterhout.  
 
Het team 
De vakgroep cardiologie bestaat uit 15 cardiologen, waarvan 6 interventiecardiologen, 3 
electrofysiologen en 6 algemeen cardiologen met diverse aandachtsgebieden. Daarnaast werken er 2 
algemeen chefs de clinique en 2 fellows binnen de interventiecardiologie en beeldvorming. Gezien de 
leeftijds opbouw van de vakgroep zullen er de komende jaren enkele vaste vakgroep plekken 
vrijkomen.  
 
Functie 
Als Chef de Clinique werk je mee als cardioloog in de kliniek en de polikliniek, zowel op locatie 
Molengracht als locatie Pasteurlaan. Naast de algemene cardiologische werkzaamheden is er de 
mogelijkheid tot het specialiseren in een aandachtsgebied. 
  
 
Uw profiel 

 Je hebt een afgeronde opleiding tot cardioloog; BIG en RGS geregistreerd 



 

 

 Je bent bereid actief deel te nemen in het opleiden en begeleiden van AIOS, ANIOS en 
verpleegkundig specialisten 

 Je bent communicatief vaardig en een teamspeler 

 Je kan een flexibele invulling geven aan de werkzaamheden  
 

 
Ons aanbod  

 Je komt in loondienst van het MSB-A. Het betreft een functie voor 1 jaar met mogelijke 
verlenging tot maximaal 2 jaar en 11 maanden. Salariëring vindt plaats conform de AMS-
regeling 

 Tijd en ruimte om up to date te blijven binnen je vakgebied door nascholingen te volgen of deel 
te nemen aan symposia en congressen 

 Het Amphia ziekenhuis heeft centrale ligging met goede bereikbaarheid voor zowel OV, auto 
als fiets 

               
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander Molhoek, cardioloog en medisch manager 
076-5262329 (smolhoek@amphia.nl). 
 
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot 15-4-2022 richten aan Dorette vd 
Heiligenberg, management assistent vakgroep cardiologie: dkops@amphia.nl 
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