Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) bestaat uit ruim 250 medisch specialisten en voert
haar werkzaamheden grotendeels uit binnen Isala ziekenhuis. Wegens het vertrek van een van de
maten en uitbreiding van werkzaamheden van de vakgroep Cardiothoracale chirurgie zoekt het MSB-I
voor Isala Hartcentrum een

Chef de Clinique cardiothoracale chirurgie (1 FTE)
Omschrijving vakgroep
Als cardiothoracaal chirurg zult u deel uitmaken van een vakgroep van acht cardiothoracaal chirurgen,
waarvan momenteel zeven maatschapleden en één chirurg in vaste dienst. De maatschapsleden zijn
maat van het overkoepelende MSB-I. De betreffende positie is bedoeld als uitbreiding van de
vakgroep met een aanstelling als Chef de Clinique voor in eerste instantie 1 jaar.
De vakgroep Cardiothoracale chirurgie vormt samen met de vakgroep Cardiologie het Isala
Hartcentrum, waarbinnen beide vakgroepen in nauwe samenwerking hoogstaande patiëntenzorg
leveren. Daarbij heeft de vakgroep tevens opleidingsbevoegdheid voor een deel van de opleiding tot
cardiothoracaal chirurg. Enkele specifieke aspecten van de Zwolse praktijk betreffen de
robotlongchirurgie, de robothartchirurgie, het TAVI programma en de klepsparende wortelvervanging.
Ook bij andersoortige verrichtingen is de voortgaande implementatie van minimaal invasieve
technieken drijfveer, zoals bijvoorbeeld de 100 % endoscopische vene- en radialis harvesting en de
mini-AVR.
Functie-eisen
U beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen, bent in het bezit van een afgeronde
opleiding Cardiothoracale chirurgie en staat geregistreerd in Nederland. Uw werkzaamheden zullen
bestaan uit volledige participatie in alle facetten van de dagelijkse praktijk. Ruime ervaring strekt zeker
tot aanbeveling, maar ook jonge klaren worden aangemoedigd te solliciteren. Aantoonbare
betrokkenheid met kwaliteit, veiligheid en minimaal invasieve technieken zijn vereisten. Aantoonbare
wetenschappelijke belangstelling en affiniteit met opleiden worden belangrijk gevonden. Daarnaast
wordt ook verwacht dat u bestuurs- en managementstaken op u kunt nemen.
Ons aanbod
De aanstelling als Chef de Clinique zal zijn voor de duur van in eerste instantie één jaar.
Meer informatie?
Voor informatie kunt u bellen met dhr. R.R.P.Laurens, voorzitter van de vakgroep cardiothoracale
chirurgie: 038-4244407of 06-55806405. E-mail r.r.p.laurens@isala.nl
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.
Wij ontvangen uw sollicitatie graag via www.isalawerkt.nl.

