
 
 

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende Topklinische 

OpleidingsZiekenhuizen) en er wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht aan deze topklinische ambitie en 
de daaraan verbonden thema’s: opleidingen, patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.  
 

In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons ‘te gast’ is. Gastvrijheid staat 
bij ons hoog in het vaandel. 
 

De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland omvat ca. 200 maten en heeft ca. 120 
personeelsleden in dienst waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique en research medewerkers. De 
werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis. 

 
In verband met het vertrek van één van de collega’s zijn wij op zoek naar een:   
 

Chef de Clinique Nucleair Geneeskundige/ Nucleair Radioloog  
(fellow, 0,6-0,8 FTE) 

 
De afdeling 
De afdeling nucleaire geneeskunde is werkzaam op locatie Haarlem Zuid en Hoofddorp en beschikt over 2 

PET/CT camera’s, 3 SPECT/CT camera’s en een therapiekamer. Dit jaar zijn wij gestart met Cardio PET met 
Rubidium-82. De vakgroep bestaat momenteel uit 4 nucleair geneeskundigen. Tevens is er een physician 
assistant (in opleiding) aanwezig. Onze afdeling werkt multidisciplinair en nauw samen met de afdeling 

radiologie. 
 
 

 
Dit ben jij 
In verband met pensionering van één van de nucleair geneeskundigen zoeken wij een allround nucleair 

geneeskundige / nucleair radioloog (chef de clinique/fellow) per 1 januari 2020.  
Affiniteit met onderwijs en/of management is gewenst.  
 
Wij bieden  

Salariëring vindt plaats conform AMS-voorwaarden. 
Wij bieden de mogelijkheid om een fellowshipprogramma te volgen om specifieke competenties te trainen 
binnen oncologische en cardiologische diagnostiek. 

 
 
Nadere informatie 

Informatie over deze vacature wordt verstrekt door dhr. C.J. Rehmann, medisch manager nucleaire 
geneeskunde. 
 

Jouw schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kun je voor 1 
november 2019 richten aan de heer dr. M. Weisfelt, voorzitter Medisch Specialistische Coöperatie 
Kennemerland, t.a.v. bureau medische staf locatie Haarlem zuid, Postbus 417, 2000 AK Haarlem of via:  

MSCK-HR@spaarnegasthuis.nl. 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  




