Het OLV Hartcentrum is een tertiair niet-universitair centrum met 30 jaar ervaring in
hooggespecialiseerde cardiale zorg en expertise binnen het gehele domein van cardiologie, van
poliklinische activiteit tot de meest innovatieve interventionele technieken, van hartfalenkliniek tot
cardiochirurgie en transplantatie. Jaarlijks revalideren in ons centrum meer dan 400 patiënten.
Ons Hartcentrum draagt teaching, innovatie en research hoog in het vaandel. We participeren in een
breed scala aan klinische studies.
Wij bieden een opleidingsplaats cardiale revalidatie aan (deeltijds) op de campus Aalst en Asse.
Functie:







U bent actief op dienst cardiale revalidatie.
U wordt betrokken bij de werking van het multidisciplinaire team.
U participeert aan de raadplegingsactiviteit, infosessies voor patiënten en wekelijkse
revalidatiestaf.
U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies.
In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een
wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
Het betreft een deeltijdse betrekking voor een periode van 2 jaar.

Profiel:






U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de
geneeskunde uit te oefenen in België.
U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
U hebt een bijzondere interesse voor cardiale revalidatie en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:




Opleidingsplaats cardiale revalidatie (deeltijds) met nadruk op consultaties revalidatie, spiroergometrie, preventie en multidisciplinaire werking. Na 2 jaar kan u uw erkenning aanvragen.
Te starten vanaf 1/8/2020, kan eventueel ook later.
Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze
verantwoordelijke functie.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum
vitae te richten aan:
Dr Eric Wyffels, diensthoofd Cardiologie: eric.wyffels@olvz-aalst.be
Dr Sofie Cuypers, diensthoofd en stagemeester Cardiale revalidatie: sofie.cuypers@olvz-aalst.be
OLV Hartcentrum
Moorselbaan 164
9300 Aalst
Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen
voor nazicht (onder andere maar niet uitsluitend: diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit
cardiologie).

