woensdag 11 november 2020

Wervingstekst verpleegkundig specialist/ physician assistant
Spoedpolikliniek Dokkum
Waarom zoeken wij een verpleegkundig specialist of physician assistant?
De Sionsberg in Dokkum start begin 2021 met een nieuw innovatief concept voor
Spoedzorg: de Spoedpolikliniek. Huisartsen verwijzen urgente laagcomplexe patiënten
met bepaalde duidelijk omschreven inkomstklachten door naar de Spoedpolikliniek. Denk
hierbij aan patiënten met buikpijn, verdenking diepveneuze trombose, verdenking
fractuur of luxatie e.d. Anders dan op een SEH zullen alle patiënten een tijdslot krijgen
voor de diagnostiek en behandeling. Met een innovatief IT-plansysteem kunnen we onze
patiënten minimale wachttijd en doorlooptijd garanderen. Dat maakt de Spoedpolikliniek
patiëntvriendelijker en efficiënter.
Een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) heeft de dagelijkse leiding
over de Spoedpolikliniek en behandelt patiënten zo veel mogelijk zelfstandig. Overleg
met specialisten is uiteraard te allen tijde laagdrempelig mogelijk. De Spoedpolikliniek
zal in eerste instantie tijdens kantooruren gaan draaien, maar na enkele maanden zullen
we de openingstijden uitbreiden naar de avonden en het weekend. De Spoedpolikliniek is
voorzien van een uitgebreid POCT lab, röntgen- en echo-faciliteiten en gipsmaterialen.
Wat zoeken we?
We zoeken met ingang van begin 2021 een VS of PA met affiniteit met spoedzorg en bij
voorkeur werkervaring op een SEH of op de ambulance. Samen met jou willen we de
Spoedpolikliniek tot een succes maken en laten zien dat dit concept ook op andere
plaatsen in Nederland met een VS of PA kan worden neergezet. Bovendien is dit de kans
om te laten zien hoe onmisbaar de VS en PA zijn voor de (spoed)zorg in Nederland.
Herken jij jezelf in dit profiel en heb je deze eigenschappen?
 Sociaal vaardig
 Je kunt goed zelfstandig handelen, maar ook goed samenwerken
 Je bent pro-actief en assertief
 Je durft je nek uit te steken
 Je houdt van een uitdaging
Dan willen we graag met je kennis maken.
Wat bieden we?
Jij wordt onderdeel van een team dat deze nieuwe vorm van spoedzorg tot een succes
gaat maken. Jij bent de spil van de Spoedpolikliniek. Je behandelt patiënten en denkt
mee over het verder verbeteren en door ontwikkelen van ons concept. Zo zullen we het
komende jaar een decision support module toevoegen aan het EPD, waar we graag jouw
input in meenemen. Je werkt nauw samen met een verpleegkundige. Tijdens
kantooruren zijn er altijd een chirurg, cardioloog en internist aanwezig. Buiten
kantooruren zijn er huisartsen aanwezig en is via videoverbinding een SEH-arts
beschikbaar voor overleg. Je komt in dienst van Sionsberg. Salariëring is marktconform.
Interesse?
Bel dan voor met Sharon Muller (chirurg Sionsberg), bereikbaar via secretariaat chirurgie
088-0708800 of Michiel Gorzeman (SEH arts KNMG) 06-18685739.
Of mail: sharon.muller@sionsberg.nl

