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CARDIOLOOG (M/V)
Met focus op hartfalen, chronische en transmurale zorg
De maatschap Medisch Specialisten Noord West (MSNW) is een
medisch-specialistisch bedrijf dat werkzaam is in de Noordwest Ziekenhuisgroep. Deze
ziekenhuisgroep is ontstaan uit de fusie tussen Medisch Centrum Alkmaar en het
Gemini Ziekenhuis. MSNW staat voor goede medische zorg, is innovatief en ambitieus.
De Organisatorische Eenheid van de MSNW wordt gevormd door 17 cardiologen.
Wegens uitbreiding is er plaats voor een cardioloog met focus op hartfalen, chronische
en transmurale zorg.
Vakgroep
De vakgroep is bezig om de chronische zorg voor patiënten met hartfalen, atriumfibrilleren en
coronairlijden toekomstgericht en bestendig in te richten. Daarom wordt er ingezet op de
Connect Hartfalen en Connect AF programma’s en is recent een ervaringsdeskundige in de
vakgroep opgenomen. De introductie van e-health applicaties en samenwerking met de thuiszorg
en huisartsen bieden volop kansen om de regionale ketenzorg te optimaliseren zodat de
chronische patiënten de juiste zorg op de juiste plaats zullen krijgen.
De vakgroep cardiologie organiseert de regionale acute infarct zorg in een hoog volume PCI
centrum. Naast pacemaker en ICD zorg worden elektrofysiologische behandelingen in
samenwerking met het OLVG en het Amsterdam UMC uitgevoerd. Er is veel aandacht voor het
optimaliseren van onze zorgprocessen onder meer middels zorgpaden. In dit kader is recent ook
de hartfalenpolikliniek opnieuw ingericht en wordt deze momenteel verder uitgebreid.
Onze afdeling participeert in het OOR Amsterdam UMC en verzorgt maximaal 2 jaar
van de specialistische opleiding cardiologie en biedt stages op het gebied van
algemene cardiologie, imaging cardiologie, invasieve cardiologie en cardiale devices.
Alle cardiologen maken deel uit van de opleidingsgroep voor arts-assistenten .
Daarnaast is er begeleiding van fellowships interventiecardiologie, beeldvorming en devices.
Tevens is het mogelijk om een aandachts jaar medisch leiderschap te volgen.
We werken intensief samen met de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde op het gebied
van CCTA, cardiale MRI en PET NH3 in een one stop shop format. Naast contract onderzoek is
er een eigen lijn van wetenschappelijk onderzoek inclusief promotie trajecten.
De OE cardiologie bestaat uit 17 algemeen cardiologen met als deel specialisatie: 7
imaging cardiologen, 6 interventiecardiologen en 4 ritme/device cardiologen waarvan 2
elektrofysiologen.
Functie inhoud
● Algemene cardiologie in de volle breedte
● Voortrekkersrol in de hartfalenzorg – poliklinisch en transmuraal
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● Leiderschaps kwaliteiten
● Een actieve bijdrage aan het kwaliteitsbeleid en de organisatie van de
Organisatorische Eenheid, de overkoepelende maatschap MSNW en de Noordwest
Ziekenhuisgroep
● Actieve bijdrage aan opleiding tot cardioloog en fellows
● Actieve bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek
● Poliklinische werkzaamheden op alle locaties van de Noordwest ziekenhuisgroep
(Alkmaar, Den Helder, Limmen Heerhugowaard, Schagen en Texel).
● Kliniekdienst op beide locaties (Alkmaar en Den Helder)

Functie eisen
● Geregistreerde Algemeen cardioloog
● Aandachtsgebied hartfalen of aantoonbare affiniteit met hartfalen
● Bewezen wetenschappelijke interesse, bij voorkeur gepromoveerd.
● Teamspeler, communicatief sterk, motiverend en kwaliteitsgericht

MSNW
De nieuwe collega zal toetreden tot Medisch Specialisten Noord West (MSNW), een
maatschap van circa 170 specialisten die topklinische, specialistische zorg levert aan
Noordwest Ziekenhuisgroep op locaties Alkmaar, Den Helder en Schagen Toetreding
tot de maatschap vindt plaats conform het reglement van de maatschap Medisch
Specialisten Noord West. De nieuw aan te trekken collega zal bij gebleken geschiktheid
aangenomen worden als lid van de maatschap Medisch Specialisten Noordwest
(MSNW). MSNW kent een goodwill regeling conform de rekenmethodiek van de
Federatie Medisch Specialisten.

Interesse
Neem voor meer informatie contact op met dr. J.O.J. Peels, interventiecardioloog
(Voorzitter Organisatorische Eenheid) mail : j.o.j.peels@nwz.nl en/of mevr. M van Erp,
vakgroep manager Cardiologie, telefoon (06) 51533064. Zie ook de website
www.Noordwestziekenhuisgroep.nl

Uw sollicitatie kunt u tot 3 weken na publicatie van deze advertentie, bij voorkeur
digitaal, sturen naar:
Maatschap Medisch Specialisten Noord West
T.a.v. M.W. Gout – Van Sinderen, Algemeen directeur
Wilhelminalaan 12
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1815 JD Alkmaar
msnwpeno@nwz.nl
Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
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