Vigilantiemedewerker antistolling
Antistolling is een bloedserieuze zaak! Wij zoeken voor het S-team (stollingsteam) een
tweede vigilantiemedewerker antistolling die samen met zijn/haar directe collega en de
casemanager antistolling zorgt voor continuïteit van de intramurale antistollingszorg, deze
up-to-date houdt en zorgt voor kwaliteitsbewaking.
Bedrijfsinformatie
Het S-team is de actieve arm van de Commissie Antistolling van het CWZ. De
antistollingsvigilantiemedewerker is prominent lid van het S-team en werkt nauw samen
met alle leden. Hij/zij ressorteert hiërarchisch onder de manager bedrijfsvoering INR
Trombosedienst en functioneel onder de casemanager antistolling CWZ.
Functieomschrijving
Als vigilantiemedewerker antistolling ben je de spin in het web wat betreft de
antistollingszorg in CWZ. Je geeft onderwijs over (anti)stolling en instructie over
protocolupdates en EPD aanpassingen. Daarnaast vervul je een consultfunctie en vindt er
dagelijkse monitoring plaats van risicopatiënten. Je bent verantwoordelijk voor de
coördinatie van audits en PuntPrevalentieStudies (PPS) op antistollingsgebied. Verder
onderhoud je contact met aandachtsvelders uit alle units. Tot slot participeer je in de
transmurale samenwerking op het gebied van antistolling met INR TD, 1e lijn,
NECF/Radboudumc en in Santeon ziekenhuizen.
Functie-eisen
Wij zoeken een accurate, flexibele, stressbestendige en enthousiaste teamplayer, met
kennis en ervaring op het gebied van antistolling. Je vindt het leuk om proactief te werken
aan verbetering van kwaliteit van (anti)stollingszorg en bent goed in staat te plannen en te
organiseren. Je houdt van zelfstandig werken. Daarnaast beschik je over goede
communicatieve vaardigheden om contact te onderhouden met diverse professionals,
zowel binnen het ziekenhuis als in de regio. Bij voorkeur beschik je over een achtergrond
als physician assistant, verpleegkundig specialist of (trombosedienst)arts. De functie als
vigilantiemedewerker antistolling leent zich voor een combinatie met een bestaande
(deeltijd)functie.
Arbeidsvoorwaarden
Salariëring zal plaatsvinden conform Cao Ziekenhuizen en passend bij werk/denkniveau.
De werkplek bevindt zich op de hoofdlocatie van het CWZ in Nijmegen.
Contactinfo
Meer informatie bij: mevrouw A.C. Esselink, internist-vasculair
geneeskundige/casemanager antistolling, tel. (024) 365 2078 of mevrouw M. Schouten,
vigilantie medewerker antistolling/arts trombosedienst, tel. (024) 365 5156.

