
 
 

De vakgroep Cardiologie van Zuyderland Medisch Centrum bestaat uit 26 cardiologen.  

Er bestaan wegens pensionering en andere mutaties vacatures voor 

 

2 Algemene cardiologen (2,0 fte) 
 

Aandachtsgebieden  

1. Aangeboren hartafwijkingen, Hartfalen, Hartrevalidatie  

2. Beeldvorming 
 

De recent gefuseerde vakgroep draagt zorg voor de (poli)klinische cardiologische activiteiten op de locaties 

Brunssum, Heerlen, Sittard-Geleen en Kerkrade, alsmede ELPC (1,5 lijn) in Heerlen. In ons verwijsgebied zijn 

de PCI’s en de ICD controles speerpunten in dit STZ-ziekenhuis. Er bestaat een goede samenwerking op 

meerdere gebieden tussen Zuyderland MC en MUMC; de interventie cardiologie en ICD zorg zijn in 

vergaande mate geïntegreerd.  

De Cardiologie kent 2 klinische afdelingen in Heerlen en Sittard, inclusief 2 CCU/EHH’s. In samenwerking 

met de afdeling Radiologie worden cardiale MRI, CT en nucleaire geneeskunde beoordeeld. We werken 

samen met de andere disciplines in ons huis op de Acute Opname Afdeling. De vakgroep heeft een B-

opleiding met gestructureerde onderwijsprogramma’s voor a(n)ios.  

 

Profiel 

Wij zoeken twee algemene cardiologen die het vak in de volle breedte kunnen uitvoeren, maar ook een 

duidelijk profiel hebben wat betreft bovengenoemde aandachtsgebieden. 

Verder verwachten wij: 

- bereidheid tot participatie in research (een promotie strekt tot aanbeveling); 

- een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten; 

- bereidheid om te participeren in managementactiviteiten ten behoeve van de vakgroep en/of het 

MSB; 

- goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, collegae en  

overige medewerkers. 

 

Interne kandidaten solliciteren mee. 

 

Ons aanbod  

Toetreding tot de vakgroep Cardiologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken met  

MSB Zuyderland. Het MSB kent een uniforme toetredingsregeling. Er geldt een proefperiode  

voor de duur van een jaar. 
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Inlichtingen 

Informatie kan worden ingewonnen bij prof. dr. J.C.A. Hoorntje, voorzitter vakgroep, telefoonnummer 06-

53256468 of e-mail j.hoorntje@zuyderland.nl.  

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 30 april 2017  gestuurd worden 

naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via 

msb@zuyderland.nl.   


