VACATURE
Gezocht: energieke en bevlogen consulent met affiniteit en expertise in
longzorg (8 uur per week)
De Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. (HCDO) is een ambitieuze en innovatieve (huisartsen)regio.
Voor de chronische patiëntgroepen werken wij volgens gestructureerde ‘ketenzorg’. Deze ketenzorg
is er onder andere voor patiënten met diabetes, longaandoeningen, hart- en vaatziekten, ggzproblematiek en kwetsbare ouderen. Elke keten heeft een eigen kaderhuisarts en consulent.
Om ons hier verder in te ondersteunen zoeken wij een

Consulent COPD-Astma
8 uur per week

Inhoud van de functie
Je werkt nauw samen met de kaderhuisarts COPD-Astma om de kwaliteit van de longzorg binnen de
huisartsenpraktijken in onze regio te verhogen. Samen ontwikkelen jullie een verdere visie op het
voorkomen en behandelen van chronische longzorg in de regio, nu en in de toekomst.
Jullie vormen samen het interne en externe aanspreekpunt voor de huisartsenzorg voor (chronische)
longpatiënten in onze regio. Dit betekent dat je regelmatig contact hebt met de
praktijkondersteuners en huisartsen over casuïstiek, maar ook over de verdere uitvoering van de
(long)zorg. Je hebt hierin een adviserende en ondersteunende rol.
Ook verzorg je enkele keren per jaar, in samenwerking met de kaderhuisarts COPD-Astma,
scholingen over specifieke onderdelen van de longzorg. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt met
specialisten van het Deventer Ziekenhuis en de apothekers in onze regio.
Stimulering van een gezond(er) en waardevol leven is een belangrijk thema binnen onze chronische
zorg. Dit uit zich in diverse activiteiten, waaronder een jaarlijkse inspiratiescholing voor medewerkers
uit de huisartsenpraktijken van onze regio. Samen met de andere consulenten en kaderhuisartsen
werk je mee aan de organisatie van deze dag en andere activiteiten.
Er is regelmatig overleg met de manager Ketenzorg & Innovatie en de andere consulenten en
kaderhuisartsen.
Wat vragen we van jou?
We zoeken naar een consulent die doortastend is en van aanpakken houdt. Je werkt gestructureerd
en kunt zowel goed zelfstandig alsook samen werken. Je vindt het leuk om bijeenkomsten te
organiseren en scholing te geven.
Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond en hebt ervaring met de behandeling van
longaandoeningen. Je bent bereid om je kennis uit te breiden waar nodig. Kennis van de eerstelijn is
een pré, maar is niet vereist.
De HCDO gelooft in het belang van het streven naar een rookvrije generatie en is als een van de
eerste huisartsenregio’s aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. In dat kader zijn wij op
diverse manieren betrokken bij preventie en aanpak van rookverslaving. Hierbij werken wij nauw
samen met diverse andere organisaties binnen onze regio.
Gezien de aard van de functie en je inzet bij preventie van rookverslaving, is het een pre wanneer je
niet (meer) rookt.

Functie vereisten
-

Een afgeronde opleiding tot verpleegkundige, inclusief BIG-registratie
of
Een afgeronde opleiding tot praktijkondersteuner somatiek
Kennis op het gebied van COPD en Astma
Kennis van en/of affiniteit met de eerstelijnszorg en inzicht in de ontwikkelingen binnen
de eerstelijnszorg;
Communicatief vaardig , integer en in staat goed te luisteren;
Organisatorisch sterk;
ICT-vaardig: je kunt werken met Excel en Powerpoint en weet hoe spirometers ingesteld
moeten worden
Werkervaring in de huisartsenpraktijk als POH en/of werkervaring als
longverpleegkundige
Ervaring met het werken met (keten)informatiesystemen of bereidheid dit te leren;
In staat zijn kennis over te dragen, zowel individueel als groepsgewijs;
In staat tot het implementeren van innovaties en nieuwe zorgtrajecten in de
huisartsenpraktijken;
In bezit van rijbewijs B en de beschikking over een auto;
Flexibel inzetbaar, bereidheid tot werken buiten kantoortijden;
Hands-on mentaliteit en faciliterend ingesteld.

Arbeidsvoorwaarden
Het dienstverband is voor één jaar met perspectieven voor verlenging. De CAO Huisartsenzorg is van
toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 8 of 9, afhankelijk van achtergrond.
De uren zijn flexibel inzetbaar en te verspreiden over meerdere dagen. Het is prettig als er
beschikbaarheid is voor overleg op maandag en/of donderdag.
Informatie
Voor vragen kan je je wenden tot Lidwien Kruijswijk Jansen, manager Ketenzorg en Innovatie via
0570-501770.
Wij zien je sollicitatie met actuele CV graag tegemoet vóór 22 april a.s. Je kunt je sollicitatie richten
aan de HCDO, t.a.v. afdeling HRM, e-mail: hrm@hcdo.nl onder vermelding van ‘ Consulent COPDAstma’. De sollicitatiegesprekken worden gepland op maandag 29 april tussen 09.00-12.00 uur.
Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij geen prijs.

