
 

 
 
 
 
 

Wegens vertrek van één van onze cardiologen zoekt het Medisch Specialistisch Bedrijf 
(MSB) Almere in het Flevoziekenhuis een cardioloog voor een positie als chef de clinique. 
 

Allround Chef de Clinique Cardiologie 
36 uur (0,8 fte)  

 
 
Afdelingsinformatie 
De vakgroep bestaat uit 7 cardiologen. Er zijn twee ANIOS Cardiologie naast 1 AIOS Interne 
Geneeskunde in stageverband werkzaam op de CCU en afdeling. Er is een gastcardioloog 
afkomstig van het Tergooi ziekenhuis die bij ons een deel van de ICD implantaties uitvoert. 
De klinische afdeling Cardiologie beschikt over 8 CCU bedden en 18 afdelingsbedden. De 
onderzoeksfaciliteiten behelzen een volwaardige hartfunctie, hartcatheterisatiekamer en CT 
coronaire. De afdeling is een erkend ICD centrum met een regionale functie. Er is een 
intensieve samenwerking met Cardiologie Tergooi, OLVG, AUMC en Antoniusziekenhuis. 
 
De omgeving 
Het MSB Almere e.o. en het Flevoziekenhuis gaan voor de beste zorg; dichtbij en met een 
persoonlijke benadering. Wij vinden het belangrijk dat patiënten, familie en medewerkers 
zich thuis voelen in ons ziekenhuis. Het Flevoziekenhuis is een uitstekend algemeen 
ziekenhuis met een breed zorgaanbod, waarin het MSB Almere e.o. 8 medisch specialismen 
levert. Wij zijn een opleidingsziekenhuis en staan midden in de samenleving. Met de partners 
in stad en regio werken wij nauw samen. We werken constant aan het verbeteren van de 
kwaliteit.  
 
Wij bieden 
Gevarieerd en plezierig werk in een goed georganiseerde algemene cardiologiepraktijk. Je 
komt in dienst van het MSB Almere. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). 
 
Geïnteresseerd? 
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met de cardiologen Mikael Kortz, Erik 
Oosterwerff, Aukje van der Spank, Gideon Mairuhu en Phylicia Isselt, te bereiken via de 
polikliniek cardiologie (036-8688219). Wij willen je graag verder informeren, bel ons! Ben je 
binnenkort cardioloog, ook dan nodigen wij je uit om te solliciteren. 
 
Solliciteren 

Wij zien je sollicitatie graag voor 31 maart 2023 tegemoet via de button "solliciteren" op de 
website van het Flevoziekenhuis, onder vermelding van 2023-MSB Cardiologie. 

De selectieprocedure bestaat uit de volgende elementen: 

 Gesprek met de vakgroep 
 Gesprek met de voorzitter MSB, voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis 

Het navragen van referenties en het overleggen van een "Verklaring omtrent het Gedrag" 
(VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

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

https://flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren/vacatures/details/allround-chef-de-clinique-cardiologie

