
 

DOSEERADVISEUR/MEDEWERKER TROMBOSEDIENST  
(20-24 uur) 

 
Vacaturenummer: SKB-1632/in- en extern 
 
Zoek jij een tijdelijke functie waar patiëntencontact en administratieve werkzaamheden met 
elkaar vervlochten zijn tot een dynamisch geheel? Heb je ervaring met de trombosedienst? 
Lees dan verder wat de vacature medewerker trombosedienst binnen Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix inhoudt. 
 

Wat ga je doen? 

Je hebt voornamelijk telefonisch contact met patiënten over verandering in sociale en 

medische gegevens. Je beantwoordt vragen van patiënten, begeleiders en of zorgverleners. 

Je kunt anticiperen in veranderende omstandigheden. Je bent een spin in het web voor de 

administratie met betrekking tot trombose patiënten, het inbrengen van patiëntgegevens in 

Portavita, verwerken van informatie uit HIX, als ook de voorlichting naar patiënten toe. De 

werkzaamheden zijn binnen kantoortijden. Het team van de trombosedienst is een klein 

hecht team en bestaat uit circa 7 medewerkers van zowel doseeradviseurs als medewerkers 

trombosedienst. 
 

Wat vragen wij van jou? 

 Je bent doseeradviseur of een ervaren medewerker trombosedienst of 

 Je bent een doktersassistente, VIG+ of je hebt een gelijkwaardige (MBO4) opleiding in 

medische richting 

 Kennis van en affiniteit met trombosedienst informatiesystemen is een pré. 

 Je hebt een zelfstandige, enthousiaste en proactieve werkhouding. 

 Je bent flexibel, hulpvaardig, een echte teamspeler met goede contactuele 

eigenschappen 

 

Wat bieden wij jou? 

Een leuke functie binnen een informele organisatie. De CAO Ziekenhuizen is van 

toepassing, de salarisschaal behorende bij deze functie is conform het functiehuis, 

afhankelijk van de ervaring ingedeeld in functiegroep 35 of 45. Ook biedt het SKB een breed 

pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, die deels naar eigen wens zijn samen te stellen. 

De aanstelling is een jaar voor 20 - 24 uur per week. Afhankelijk van de ontwikkelingen 

binnen de trombosedienst is een verlenging van een jaar wellicht mogelijk. 

 

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid Ratering, bereikbaar op 0543 – 

544276  

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 13 en 14. 

 

Wil je reageren?  

Ben je enthousiast geworden? Voldoe jij aan de functie-eisen? Reageer dan voor  

21 maart 2022 via de vacature op de website. 

 

 
 

https://www.werkenbijskb.nl/vacature-skb/doseeradviseur-of-medewerker-trombosedienst

