Physician Assistant of Verpleegkundig
Specialist kliniek cardiologie en ritme
Vernieuwend, flexibel en enthousiast. Dat zijn kwaliteiten die wij in het Reinier de Graaf
zoeken in de physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) met aandachtsgebied
algemene cardiologie en meer specifiek ritmestoornissen en pacemakers.
De afdeling cardiologie heeft per heden ruimte voor een PA, binnen het team van vaste PA’s
en de verpleegkundig specialist. Je bent werkzaam op de verpleegafdeling cardiologie en
biedt ondersteuning bij poliklinische taken op het gebied van ritme- en geleidingsstoornissen.
Zo word je betrokken bij de follow up van (resynchronisatie/HIS) pacemakers maar ook van
ICDs. Bovendien ben je werkzaam op de pre- en postablatie polikliniek in nauw overleg met
onze elektrofysioloog, die katheterablaties in het HagaZiekenhuis verricht. Daarnaast start je
met de ontwikkeling en het uitrollen van een regionaal zorgpad boezemfibrilleren in een team
samen met o.a. onze verpleegkundig specialist. Ten slotte draag je bij aan het stroomlijnen
van de regionale syncope polikliniek.
De afdeling cardiologie bestaat uit 10 cardiologen en is in het bezit van de B-opleiding
cardiologie. Er zijn 6 arts-assistenten niet in opleiding (ANIOS) en 1-2 opleidingsassistenten
cardiologie (AIOS). Het ritmeteam bestaat momenteel uit 3 device cardiologen (waaronder 1
elektrofysioloog), 1 verpleegkundig specialist (syncope en ritmestoornissen) en 4
pacemakertechnici. Tevens zijn er 3 physician assistants (coronaire hartziekten en hartfalen).
Over het Reinier de Graaf Gasthuis
Het Reinier de Graaf Gasthuis is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis. Ruim 250.000
mensen kunnen voor ziekenhuiszorg in hun directe omgeving een beroep op ons doen. Er
wordt op alle subdisciplines intensief samengewerkt met het HagaZiekenhuis

Jouw werkdag
•

•

•
•
•
•

Je verleent onder supervisie van een cardioloog zelfstandig klinische en poliklinische
zorg aan de patiënten met algemene cardiologische aandoeningen en in het bijzonder
aan patiënten met ritmestoornissen (pre- en postablatie, pacemaker, en syncope
polikliniek)
Binnen het team van phycisian assistants en de verpleegkundig specialist, draag je bij
aan de continuïteit en verdere optimalisering van de patiëntenzorg op de
verpleegafdeling
Je draagt bij aan de voorbereiding van de wekelijkse ritmebespreking
Je draagt bij aan de ontwikkeling van een regionaal zorgpad boezemfibrilleren
In overleg met de cardioloog en het implanterend team implementeer je inwendige
loop recorders
Je draagt bij aan de scholing van verpleegkundigen, AIOS, ANIOS, PA en VS

Jouw kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt én durft zelfstandig beslissingen te nemen
Je bent sterk in de communicatie met patiënten en collega’s
Je stelt het patiëntenbelang centraal
Je bent positief kritisch, zowel naar jezelf als naar anderen
Je hebt een proactieve houding en kunt goed samenwerken
Je staat stevig in je schoenen en hebt hart voor de zaak
Je bent enthousiast, denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en voert deze uit
Je bent flexibel

Wij vragen
•
•

Je hebt de opleiding tot physician assistant of verpleegkundig specialist succesvol
afgerond
Je hebt ervaring met zowel de klinische als poliklinische algemene cardiologie en bij
voorkeur ook met follow up van patiënten met ritmestoornissen (al dan niet na ablatie
behandelingen), pacemakers en ICDs

Wij bieden
•

•
•
•

Als gediplomeerd PA/VS verdien je minimaal € 3.322 en maximaal € 4.798 per bruto
per maand (FWG 60) bij een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van het
aantal jaren relevante werkervaring
Je krijgt een contract voor 36 uur per week
Je standplaats is Delft
Start je in deze functie? En heb je zonder onderbreking van 6 maanden of langer
tussen beide arbeidsovereenkomsten bij één van de organisaties binnen de
ReinierHagaGroep gewerkt? Dan behoud je jouw opgebouwde dienstjaren.

Ja, ik wil deze baan
Upload via deze site jouw motivatie en cv tav Chantal van Steekelenburg, recruiter.
Voor meer informatie over deze functie en vacature kun je contact opnemen met de heer J.
Schipper vakgroep coördinator en de heer A.D. Hauer cardioloog.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

