Wegens pensionering van een collega per 1 juni 2019 zoekt het MSBD voor de
maatschap cardiologie een
CARDIOLOOG (0,8-1,0 fte)
met aandachtsgebied device technologie
Verwacht wordt:
- Een teamspeler met een positieve, betrokken houding
- Een actieve rol in de door-ontwikkeling van onze B-opleiding
- Enthousiasme voor vakgroep overstijgende taken
- EHRA-certificering strekt tot aanbeveling
Ben jij een cardioloog met passie en daadkracht en vind je een hecht team belangrijk,
dan willen we graag met jou kennismaken.
De
maatschap
cardiologie
bestaat
uit
10
cardiologen
met
verschillende
aandachtsgebieden. De afdeling cardiologie beschikt over een Eerste Hart Hulp/CCU met
15 bedden en een verpleegafdeling met 24 bedden. Er is een nauwe samenwerking met
de afdeling longziekten, o.a. met een gezamenlijke poule arts-assistenten, overdracht en
onderwijs.
Wij
beschikken
over
uitgebreide
cardiale
diagnostiek,
inclusief
hartcatheterisatie, nucleaire beeldvorming en cardiale MRI en een device-afdeling met
pacemaker implantaties en ICD controles. CTA coronairen is in voorbereiding. Er is een
grote polikliniek op 2 locaties (Utrecht en Zeist) met uitstekende logistiek, waarbij alle
nieuwe patiënten volgens het one-stop visit principe worden beoordeeld. Ook worden we
ondersteund door gespecialiseerd verpleegkundigen (i.o.) bij onder meer hartfalen-,
atriumfibrilleren- en post-infarct poliklinieken. Er bestaat een intensieve samenwerking
met de eerste lijn en het UMC Utrecht.
Er is een benoemingscommissie samengesteld bestaande uit een bestuurslid van het
MSBD en leden van de medische staf. Een assessment kan deel uitmaken van de
selectieprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Groothuis,
cardioloog en maatschapsvoorzitter (088-2505506), dhr J. Houtgraaf, cardioloog en
medisch manager (088-2506465) of dhr. M. Verhagen, bestuurslid MSBD en voorzitter
van de benoemingscommissie (088-2505080). Uw sollicitatie, vergezeld van uw cv, kunt
u tot 15 maart 2019 per mail richten aan: het bestuur MSBD, t.a.v. de heer M. Verhagen:
msbdws@diakhuis.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 maart en 8 april. Bij
toetreding tot de maatschap wordt met betrekking tot de praktijkovername de norm van
de Federatie Medisch Specialisten gehanteerd.
Over het MSBD
Het MSBD is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in één
bedrijf. Het MSBD telt ruim 150 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is onze
ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio. Om dit te
bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en persoonlijke
ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om te komen met initiatieven
om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken. Meer informatie: www.msbd.nl
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn
Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de regio
Utrecht. Ruim 2400 medewerkers en een ruim 200 leden tellende medische staf, zetten zich dagelijks in om
patiënten ‘de beste zorg dichtbij’ te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een
prettige omgeving staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse onafhankelijke
instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht
diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 380.000 mensen de poliklinieken, worden
ongeveer 24.000 patiënten voor meerdere dagen opgenomen en vinden er ongeveer 23.000 dagbehandelingen
plaats. Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl
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