
Verpleegkundig Specialist Acute Zorg  
Spoedeisende Hulp 

 
32-36 uur p/w, locaties Nieuwegein en Utrecht 

 
Wil jij meewerken aan het optimaliseren van de acute zorg tussen 1e en 2e lijn zorg? Wil jij de brug zijn 
die medewerkers in de acute zorg met elkaar verbindt met als primaire doel de patiëntenzorg in de 
gehele keten te verbeteren? Ben jij in staat om te vernieuwen en kun je naast het bieden van 
hoogwaardig specialistische zorg ook collega’s helpen bij het aangaan van veranderingen? Dan ben jij 
op zoek naar ons!    
 
Het St Antonius Ziekenhuis 
Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met 
als klinische speerpunten: hart, longen en kanker. Het biedt (hoog)-complexe zorg op meerdere 
locaties. De belangrijkste ambitie van het St. Antonius Ziekenhuis is het verlenen van de beste 
medische en verpleegkundige zorg en service. Goed opgeleide specialisten en verpleegkundigen 
halen hiervoor dagelijks het beste uit zichzelf. Uiteraard kunnen zij rekenen op de nieuwste 
behandeltechnieken en apparatuur. Er werken zo'n 6.000 medewerkers. De cultuur is te omschrijven 
als innovatief, ambitieus, open en transparant. Onze missie is: samen zorgen voor kwaliteit van leven. 
In 2016 is het St. Antonius Ziekenhuis voor de negende keer op rij door het onderzoeksbureau CRF 
uitgeroepen tot topwerkgever en onlangs tot meest klant/patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland. 
  
Verpleegkundig Specialist Acute Zorg 
Om de wachttijden voor de patiënten uit verschillende urgentieklassen te verkorten wordt er op de 
Spoedeisende Hulp gewerkt met Verpleegkundig Specialisten. Door middel van het reguleren van de 
patiëntenstromen en de zorgprocessen in een Fast Track op de Low Care Unit is het mogelijk om op 
een doelmatige en doeltreffende wijze de inzet van behandelcapaciteit en -ruimte te organiseren. 
 
De Verpleegkundig Specialist Acute Zorg (VS) gaat een zelfstandige behandelrelatie aan met 
patiënten die extremiteitsletsel hebben, zoals wonden en fracturen, laag complexe oogheelkundige 
zorgvragen hebben of KNO-klachten. De taak van de VS bestaat uit het afnemen van de medische en 
verpleegkundige anamnese, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het aanvragen en interpreteren 
van aanvullend onderzoek, het klinisch redeneren, het stellen van de diagnose, het maken van een 
behandelplan en het uitvoeren daarvan. 
De VS werkt niet onder supervisie en overlegd alleen als zij dat nodig acht met een specialist. De VS 
is tevens verantwoordelijk voor de verpleegkundige en medische verslaglegging in het Elektronisch 
Patiënten Dossier.  
 
Je takenpakket bestaat naast directe patiëntenzorg ook uit: 

• consultatie 
• deskundigheidsbevordering 
• begeleiden en meewerken aan innovaties 
• integratie van onderzoeksresultaten in de praktijk 
• uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

 
Momenteel zijn drie Verpleegkundig Specialisten Acute Zorg  werkzaam op locatie Nieuwegein en 
Utrecht.  
 
Voor de functie vragen wij: 

• Een afgeronde opleiding Masteropleiding Advanced Nursing Practice, richting Acute Zorg 
• Affiniteit met spoedzorg en logistiek 
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de acute zorg 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en een werkhouding waarbij je anderen helpt om 

zichzelf te verbeteren 
• Een collega die verantwoordelijkheid neemt voor eigen gedrag, een voorbeeld functie vervult 

en reflectie als kernkwaliteit heeft 
• Een collega die nauwkeurig werkt, integer handelt en betrouwbaar is en in contact staat met 

collega’s en patiënten 



• Een collega die actief bijdraagt aan een positieve werksfeer en collega’s stimuleert tot 
professioneel handelen 

 
Wij bieden jou 

• een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan;  
• een salaris van maximaal €4.466,- bruto per maand (FWG 60) op basis van een 36-urige 

werkweek en afhankelijk van je ervaring en opleiding (CAO Ziekenhuizen);  
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel te 

nemen aan een fiets-, fitness-  of ‘bring your own device’’-regeling.  
• mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding;  
• deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’  zodat je jouw roeping zo lang mogelijk kan 

vervullen. 
• gelegenheid tot parkeren in naastgelegen parkeergarage.  

   
Informatie  
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maurice Beekwilder, Afdelingshoofd, 
088-3203359 of één van de Verpleegkundig Specialisten via 088-3200168 / 088-3200163/ 088-
3200166 
 
Sollicitatie 
Spreekt dit je aan? Zoek dan niet verder en stuur ons je sollicitatie waarin je ons een beeld geeft van 
jouw ervaring. Je kunt tot 9 maart 2018 gebruik maken van de solliciteerbutton op onze website 
www.werkenbijantonius.nl . 
 
In week 12 en 13 hebben we tijd gereserveerd om de sollicitatiegesprekken te voeren. 
 
 


