Physician Assistant Cardiologie (36 uur)
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waarbinnen je kunt groeien als medisch professional op de afdeling
Cardiologie? Dan hebben wij een interessante vacature voor jou.

Dit wordt je nieuwe baan
Het uitvoeren van klinische werkzaamheden
Binnen onze afdelingen bieden we hierin veel afwisseling omdat je deze werkzaamheden op de
verpleegafdeling, CCU en de EHH uit gaat voeren. Het patiëntencontact en samenwerking met de
cardiologen is van groot belang. Denk hierbij aan: visite lopen, bespreken van de bevindingen en
het verdere beleid afstemmen met de cardioloog, begeleiden van patiënten en het voeren van
familiegesprekken. Verder zijn er mogelijkheden om eigen hand-vaardigheden te ontwikkelen
bijvoorbeeld zelfstandig echocardiografisch onderzoeken.
Dienstsein/consultsein
De functie bestaat vooral uit het uitvoeren van klinische werkzaamheden maar je draagt tevens
een dienstsein
of het consultsein. Wanneer je het dienstsein draagt ben je verantwoordelijk voor alle acute
aanvragen voor cardiologische hulp. Wanneer je het consultsein draagt, draag je de
verantwoordelijkheid voor alle niet acute cardiologische consultvragen.
Dienstrooster
Een belangrijk onderdeel van jouw functie is het draaien van diensten. Je neemt deel aan het
dienstenrooster ten bate van een volledige cardiologische voorwacht en dit komt neer op
maximaal 4 dienstblokken per jaar.
Uiteraard lever je een bijdrage op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie en vervul je een
actieve rol op het gebied van deskundigheidsbevordering. Je kunt jezelf ontwikkelen binnen een
veelzijdige organisatie en draagt bij aan het succes van de afdeling en organisatie.

Welkom in het team
De afdeling Cardiologie heeft een gecombineerde CCU / Eerste Hart Hulp (EHH) en een
vervolgafdeling met ruime telemetrische mogelijkheden. Zij beschikt verder over goede invasieve
en non-invasieve diagnostische faciliteiten.
Er is een 24 uur voorwacht met arts-assistenten / physician assistants (PA’ers), en
opleidingsbevoegdheid voor cardiologen i.o. en coassistenten in samenwerking met het MUMC.
De afdeling is volledig geautomatiseerd met een elektronisch patiëntendossier en er zijn goede
voorzieningen voor pacemakerbehandelingen, research en specialistische poli’s zoals
hartfalen/ICD-polikliniek. Daarbij maken wij ook gebruik van de nieuwste digitale/Ehealth
middelen. Sinds 2011 worden er Percutane Coronair Interventies (PCI) verricht in ons ziekenhuis
en sinds 2014 in een 7 x 24 uurs setting voor de regio Noord- en Midden Limburg. Ook heeft de
vakgroep, in nauwe samenwerking met de afdeling radiologie/nucleaire geneeskunde van VieCuri,
de meest moderne onderzoeksmodaliteiten als SPECT, PET/CT, coronair CT, en cardiale MRI ter
beschikking.
De vakgroep cardiologie bestaat momenteel uit 12 specialisten. De cardiologen worden in de
kliniek ondersteund door arts-assistenten en PA’ers en op de polikliniek door o.a.
hartfalenverpleegkundigen, trialmedewerkers, een planningsbureau voor de HCK en
hartrevalidatiecoördinatoren. Er wordt gestreefd naar kwalitatief goede zorg in een prettige
werksfeer. Vanwege het vertrek van een PA’er is er een vacature.

Wat breng je mee?
Jij beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Je toont initiatief en stelt
zelf prioriteiten.
Als Physician Assistent ben je analytisch en werk je accuraat. Gezien de diversiteit en afwisseling
in de functie zoeken wij een flexibele collega die ook in stressvolle situaties rustig en juist kan
handelen. Jouw eigen verantwoordelijkheden ga je uiteraard niet uit de weg. Tot slot kun
je zelfstandig werken, maar het werken in teamverband is van even groot belang om gezamenlijke
doelen te bereiken.
Bij voorkeur heb je een afgeronde masteropleiding Physician Assistant en aantoonbare relevante
werkervaring van minimaal 1 jaar. Heb je wat minder ervaring opgedaan of ben je bijna klaar met
de opleiding en je voelt je aangesproken door deze vacature, reageer dan ook!
Uiteraard bent u geregistreerd in het NAPA kwaliteitsregister en in het bezit van een AGB-code.
Ervaring met cardiologie is een pre, maar zeker geen must.

We hebben je veel te bieden
De functie is ingeschaald in FWG 65 volgens de cao-ziekenhuizen. Daarnaast bieden wij 8,33%
vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% en is er binnen VieCuri een uitgebreid pakket
aan flexibele arbeidsvoorwaarden genaamd FlexieCuri ontwikkeld met onder meer
sportarrangementen en verzekeringen. Verder is er opleidingsbudget beschikbaar. Het contract
wordt in eerste instantie voor de duur van 1 jaar aangegaan met de intentie om dit om te zetten
naar onbepaalde tijd.

Algemene informatie over VieCuri
VieCuri is een opleidingsziekenhuis met locaties in Venlo, Venray en Panningen. Werken bij
VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor professionals. VieCuri maakt deel uit
van een samenwerkingsverband van achtentwintig grote opleidingsziekenhuizen die
hooggespecialiseerde medische zorg verlenen: de vereniging van Samenwerkende Topklinische
opleidingsziekenhuizen (STZ). Als opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we
niet alleen de beste zorg kunnen bieden aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in
huis hebben die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun persoonlijke ambities waar te
maken.

Praktische informatie
Locatie Venlo
Inlichtingen over deze functie worden graag verstrekt door dhr. J Meeder, cardioloog en/of dhr. W.
Heesen, cardioloog / medisch leider, tel. 077- 320 5297.
Hebben wij je overtuigd van deze veelzijdige functie en de mogelijkheden binnen VieCuri? Wacht
dan niet langer en reageer vóór 2 januari 2019 via deze link
https://www.werkenbijviecuri.nl/vacaturebeschrijving/physician-assistant-cardiologie.

