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Cardioloog (1.0 fte)
Per 1 januari 2019 ontstaat een vacature voor 1.0 fte cardioloog, locatie Purmerend.
De Afdeling
Begin 2017 zijn het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn
gefuseerd. Hierdoor is een grote ambitieuze vakgroep cardiologie ontstaan die de zorg op
beide hoofdlocaties en verschillende buitenpoli’s vormgeeft. Zorg voor de oudere patiënt is
één van de speerpunten van het ziekenhuis, waarbij we cardiologische zorg in de breedte
willen aanbieden en zo mogelijk in de toekomst kunnen uitbreiden. In de komende jaren
wordt verder vorm gegeven aan de nieuwe vakgroep en zal de samenwerking tussen de
locaties meer intensiveren.
Op locatie Purmerend werken 6 cardiologen met verschillende aandachtsgebieden. De
afdeling cardiologie beschikt over een gecombineerde Eerste Hart Hulp/CCU met 7 bedden
en een verpleegafdeling met 18 bedden. Wij beschikken over uitgebreide diagnostische
mogelijkheden, waaronder hartkatheterisaties en Cardiale CT’s. Ook verrichten wij
pacemakerimplantaties. Nucleaire beeldvorming en Cardiale MRI vindt plaatst op locatie
Hoorn. Er wordt polikliniek gedaan op 2 locaties (Purmerend en Volendam). Wij werken met
ANIOS, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op de Eerste Hart
Hulp en de (gespecialiseerde) poliklinieken (hartrevalidatie, hartfalen, atriumfibrilleren,
one-stop-shop en post-infarct zorg). Daarnaast bestaat er een intensieve samenwerking met
de eerste lijn, het OLVG en het UMC te Amsterdam.
Je nieuwe baan
Onze nieuwe cardioloog heeft liefde voor het vak, is enthousiast en heeft een grote werklust.
Je levert een wezenlijke bijdrage aan innovatie, zowel met betrekking tot de inhoud van het
vak als ten aanzien van werkwijzen en organisatie. Omdat de patiënt centraal staat en
multidisciplinair werken een steeds belangrijkere positie inneemt, beschik je over goede
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communicatieve eigenschappen. In verband met de vele samenwerkingsrelaties ben je een
echte teamspeler, die het logisch vindt om kennis te delen.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden een aanstelling in dienstverband (1.0 fte) in een collegiale werkomgeving met
enthousiaste collega’s. In ons ziekenhuis is de AMS regeling van kracht. Een contract voor
onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheid, na een periode van 1 jaar.
Wij verzorgen met veel plezier de opleiding van co-assistenten in affiliatie met het VUmc en
HAIO’s in affiliatie met het AMC.
Interesse?
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw L. Oosterom
(cardioloog, medisch manager vakgroep cardiologie), 0299 - 457 699 of de heer F.C. van
Nooijen (cardioloog), 0299 - 457 699. Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 18 januari
2019. U kunt solliciteren via onze website www.westfriesgasthuis.nl / vacatures. Vanaf 7
januari kunt u terecht via ons nieuwe website www.dijklander.nl / werken bij.
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