Vacature
NVVC en de NHR zijn op zoek naar 2 cardiologen met ervaring in
wetenschap:
⦁

Een cardioloog voor de commissie Wetenschap & Innovatie van de NVVC en voor de
Wetenschapsraad van de NHR
⦁ Een cardioloog voor de Wetenschapsraad van de NHR
Reactietermijn tot 18 februari 2019.
NVVC Commissie Wetenschap & Innovatie
Wetenschap & Innovatie (W&I) is één van de vier thema's van de NVVC. De NVVC is partner
van de Dutch Cardiovascular Alliance.
De commissie W&I geeft het NVVC beleid op het terrein van W&I vorm en voert het mede
uit. De commissie bestaat naast de voorzitter uit leden van Commissie Kwaliteit,
Beroepsbelangen Commissie en werkgroep eHealth. Voor Wetenschap is nog plaats voor
één lid. Hiermee zijn de inhoudelijke W&I expertise en relaties met andere relevante
thema’s gewaarborgd. De voorzitter van de commissie W&I vertegenwoordigt de NVVC in
de Raad W&I van de Federatie Medisch Specialisten.
De portefeuille Wetenschap bestaat onder andere uit het uitvoering geven aan de
Kennisagenda NVVC en vervullen van een brugfunctie met de Wetenschapsraad van de
NHR.
Vergadering 4 x per jaar.
Benoeming voor drie jaar, met mogelijkheid voor verlenging.
Wetenschapsraad Nederlandse Hart Registratie
Wetenschappelijk onderzoek is één van de drie pijlers van de NHR, naast registratie en
innovatie. De NHR propageert en faciliteert het verrichten van onderzoek op de verkregen
data en voert onderzoek uit. De Wetenschapsraad beoordeelt onderzoeksvoorstellen en
geeft advies aan de Raad van Bestuur.
Vergadering 6 x per jaar en minimaal 1x per jaar bijeenkomst. Verwachte tijdsinspanning 4
uur per maand.
Profiel
Beide cardiologen voldoen tenminste aan de volgende vereisten:
⦁ Ervaring in verrichten van wetenschappelijk onderzoek
⦁ Relevant (inter)nationaal netwerk op het terrein van wetenschap
⦁ Goede communicatieve vaardigheden
⦁ Bij voorkeur ervaring met grote databases
Voor de gecombineerde NVVC-NHR functie:
- Bij voorkeur werkzaam in de academie
- Bij voorkeur ervaring met doelmatigheidsonderzoek, zorgevaluatie
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- In staat om onderzoekers te verbinden op thema's uit de Kennisagenda NVVC
Procedure
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:
⦁ Hans-Marc Siebelink (NVVC commissie W&I): h.j.siebelink@lumc.nl
⦁ Peter Smits (Wetenschapsraad NHR): SmitsP@maasstadziekenhuis.nl
Mocht u interesse hebben in een van de vacatures dan kunt u dat tot 18 februari 2019
kenbaar maken door korte motivatie en CV te sturen aan bureau@nvvc.nl o.v.v. vacature
W&I en Wetenschapsraad NHR. Geeft u in uw motivatie aan voor welke van de 2 functies u
solliciteert.
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