Vacature: Physician Assistant (PA) in opleiding (36 uur per week) – regio Deventer
De Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) faciliteert en organiseert de
huisartsenzorg zodanig dat de huisarts zorg kan leveren, zoals huisartsenzorg bedoeld is: dichtbij,
persoonlijk en van goede kwaliteit. Kenmerkend voor de regio is de goede onderlinge samenwerking
en betrokkenheid tussen de huisartsen. Om de toenemende zorgvraag van patiënten het hoofd te
bieden, kiezen de Spoedpost Huisartsenzorg en een aantal huisartsenpraktijken in de HCDO-regio
voor taakherschikking.
Daarom zijn wij op zoek naar:
Drie enthousiaste en energieke PHYSICIAN ASSISANT’s in opleiding, die werken in de
huisartsenpraktijk en op de Spoedpost willen combineren. Ook reeds afgestudeerde PA’s zijn van
harte welkom om te solliciteren.
Inhoud van de functie
De invulling van de functie is gebaseerd op wettelijke kaders en het landelijk beroepsprofiel.
Uitgangspunt daarbij is, dat de PA zelfstandig bevoegd is binnen een samenwerkingsverband met een
huisarts. De huisarts en HCDO maken samen met de PA afspraken over de reikwijdte van de functie,
welke grenzen er gelden met betrekking tot de medische handelingen door de PA en op welke wijze
invulling wordt gegeven aan supervisie. Als PA verleen je binnen de gestelde kaders zelfstandig
medische zorg volgens NHG standaarden. Je diagnosticeert en behandelt enkelvoudige en
veelvoorkomende klachten.
Spoedpost – De Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. is er voor spoedeisende huisartsenzorg
buiten kantoortijden. Je werkt er samen met de triagisten en de huisartsen. Als PA behandel je
patiënten met acute klachten. Tijdens je opleiding werken we ernaar toe dat je uiteindelijk
zelfstandig diensten draait in de weekenden en op feestdagen.
Huisartsenpraktijk – In onze regio willen verschillende huisartsenpraktijken een PA opleiden. Tijdens
de selectieprocedure wordt bepaald bij welke huisartsenpraktijk je wordt opgeleid. Samen met de
huisartsenpraktijk geef je de inhoud van de functie vorm.
Wat vragen we van jou?
Je bent een pionier, houdt van samenwerken, maar kent een hoge mate van zelfstandigheid. Je voelt
je thuis in een dynamische en soms hectische werkomgeving. Je blijft handelingsbekwaam, ook
wanneer je onder druk staat. Je hebt doorzettingsvermogen en bent bereid de 2,5 jaar durende
opleiding tot PA te volgen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

De opleiding is gericht op het ontwikkelen van brede geneeskundige en huisartsgeneeskundige
competenties. Gedurende de opleiding (start per september 2019) volg je één dag per week
contactonderwijs en werk je twee dagen per week in een huisartsenpraktijk en op de Spoedpost.
Daarnaast loop je diverse stages (ongeveer 2 dagen per week in de eerste 2 jaar). Na de opleiding
verwachten we dat je beschikbaar blijft voor de Spoedpost en een huisartsenpraktijk in de regio. Lees
hier meer informatie over de opleiding.
Functievereisten







Een afgeronde HBO opleiding in de gezondheidszorg;
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de directe patiëntenzorg;
Je voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding tot Master Physician Assistant (MPA);
Je kent een hoge mate van zelfstandigheid, maar kunt ook goed samenwerken met andere
professionals;
Je geeft zelf invulling aan deze nieuwe functie en je vindt het leuk om te pionieren;
Daarbij ben je bewust van je competenties, bevoegd- en bekwaamheden.

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een door ons betaalde opleiding tot PA aan de HAN vanaf september 2019. Tijdens de
opleiding krijg je een dienstverband van 36 uur per week, waarbij je - naast je werkzaamheden in de
huisartsenpraktijk - in de weekenden één dag op de Spoedpost werkt. Salaris en arbeidsvoorwaarden
zijn conform de cao huisartsenzorg. De functie is tijdens de opleiding ingedeeld in schaal FWHZ 8, na
de opleiding is er uitloop mogelijk naar schaal 9. Duur van de aanstelling is in eerste instantie voor de
duur van de opleiding. De intentie is dat je na de opleiding in dienst komt bij de Spoedpost en de
huisartsenpraktijk.
Lijkt deze functie je interessant, maar heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Afke Bolt,
manager Spoedpost, tel. 0570-501770. Graag ontvangen we je reactie voor 15 april per e-mail aan
hrm@hcdo.nl t.a.v. mevr. A. Bolt. De eerste gesprekken zijn gepland op woensdag 17 april vanaf
14.30 uur.

