
 

Antistolling Arts TromboseZorg Dichtbij 

Organisatieonderdeel  TromboseZorg Dichtbij 

Vakgebied(en)   Medisch 

Aantal uren per week  12 - 24  

Opleidingsniveau  WO 

 

Starten met een nieuwe, uitdagende baan waar je privé en werk makkelijker kunt combineren door 
regelmatig thuis te werken? Veel bezig zijn met de inhoud in een klein en betrokken team, zonder 
alle bureaucratische rompslomp? Wij zijn op zoek naar een arts die in onze jonge organisatie zich 
verder wil ontwikkelen en het interessant vindt om soms diepgaande complexe casussen op te 
lossen. Wij nodigen zowel artsen met jarenlange ervaring als net afgestudeerde basisartsen uit om te 
solliciteren.  
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Stichting Trombosezorg Dichtbij. Een nieuwe organisatie, door een samenvoeging van de 

trombosediensten van Result Laboratorium en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). 

Wij zijn ambitieus en hebben grote plannen voor nu en morgen. Deze plannen voeren wij graag uit 

met enthousiaste, betrokken medewerkers. Voor een goede samenwerking met collega’s is het 

belangrijk dat je ook op kantoor werkt, maar er is veel ruimte om thuis te werken. Het team bestaat 

uit 6 vaste artsen en een medisch leider, de lijnen zijn kort en praktisch. Je kunt je 100% verdiepen in 

de antistollingszorg. 

Trombosezorg 3.0 

Trombosezorg in Nederland bestaat al 50 jaar en is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. 

TromboseZorg Dichtbij wil voorop staan in deze vernieuwing. Het antistolling vak is actueel, klinisch 

zeer relevant en draagt bij aan een hogere patiëntveiligheid. De patiëntengroep is gevarieerd qua 

aandoeningen, comorbiditeit , mate van zelfmanagement en leeftijd. Het gaat om mensen thuis en in 

instellingen voor ouderenzorg. 

Wat ga je doen? 

De organisatie bestaat in het totaal uit ongeveer 40 medewerkers. Samen zorgen wij voor het geven 

van adviezen over de behandeling van antistolling aan de patiënten. Elke medewerker is een 

onmisbare schakel in dit proces.  

Als spil in het web ben jij aanspreekpunt voor vragen over antistolling. Je draagt uiteraard zorg voor 

goede doelmatige dienstverlening met een hoog kwaliteitsniveau. Jouw taken omvatten o.a.: 

• Het doseren van Vitamine K Antagonisten  

• Het begeleiden van de antistollingsbehandeling van onze klanten 

• Het adviseren van aanvragers (medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderenzorg, 

tandartsen) ten         behoeve van de behandeling met antistolling met het doel het optimaliseren 

van de behandeling en het voorkomen of verhelpen van complicaties 

• Het registreren van complicaties 



• Het adviseren van collega medewerkers bij  vakinhoudelijke vragen 

• Het samenwerken met de collega-artsen uit het eigen team en het gezamenlijk bepalen van 

het medisch inhoudelijk beleid 

 

Hoe maak je verschil? 

• Je bent ingeschreven in het BIG-register als arts 

• Je kunt goed communiceren met collega’s, patiënten en zorgverleners 

• Je werkt nauwkeurig en weet de juiste prioriteiten te kunnen stellen 

• Je bent bereid de applicatiecursus medici van de Federatie Nederlandse Trombosediensten 
te volgen 

 
Wat krijg je van ons? 

• Salariëring conform CAO Ziekenhuizen, FWG 70. 

• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering 

van 8,33%, een laptop en telefoon(abonnement). 

• Een uitdagende nieuwe hybride werkomgeving, die volop in opbouw en ontwikkeling is en 

waar veel ruimte is voor persoonlijke groei. Je ontvangt een eigen laptop, scherm en 

toetsenbord, zodat je comfortabel en veilig thuis kunt werken. 

Meer weten en solliciteren ? 
Ben je enthousiast over deze functie? Solliciteer dan direct via onderstaande button. Je brief mag je 
mailen naar secretariaat@tzd.nl t.a.v. Patricia Moriarty, medisch directeur. 

Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Patricia Moriarty 06 20318876.   
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