Gezocht:
Arts bij de Trombosedienst Isala

De trombosedienst verzorgt de antistollingsbehandeling van patiënten in de omgeving van Zwolle.
Deze service wordt geleverd aan huisartsen, verpleeg en verzorgingshuizen en de thuiszorg.
Daarnaast verzorgt de trombosedienst de klinische antistolzorg binnen de Isala ziekenhuisorganisatie.
Speerpunten van de trombosedienst zijn op dit moment kwaliteit, patiëntveiligheid, voorkomen van
complicaties, e-health, innovatie en cliënttevredenheid.
Binnen de trombosedienst werken artsen, doseeradviseurs en kantoormedewerkers laagdrempelig
samen om een zo optimaal mogelijk antistollingsbehandeling voor de patiënt te realiseren. De lijnen
zijn kort en de sfeer is informeel. De functie wordt gekenmerkt door een grote mate van
zelfstandigheid met de mogelijkheid tot thuiswerken.
Inhoud van de functie:
• Begeleiding van patiënten die een vitamine K antagonist of DOAC gebruiken
• Begeleiding van huisartsen, verzorgings- en verpleeghuisartsen, thuiszorg voor de
antistolzorg van hun patiënten en cliënten
• De antistolzorg rondom klinische patiënten
• Overbrugging met antistolmedicatie bij ingrepen
• Spreekuur voor antistollingsbehandeling
• DOAC switch spreekuur met Hartcentrum Isala
• Patiëntbesprekingen en onderwijs
• Complicatieregistratie en -bespreking
• Deelname aan wetenschappelijk studies

Profiel van de doseerarts:
• Afgeronde opleiding tot basisarts
• Interesse in de doelgroep: veel oudere patienten met met multi-morbiditeit
• Zelfstandigheid, betrouwbaar en bereid om in een team te werken
Wat wij bieden:
• Samenwerking in een prettig team van doseerartsen en doseeradviseurs
• Werkzaamheden tijdens daguren
• Minimaal aantal werkuren per week 12
• Flexibele werkuren naar eigen inzicht en in overleg met het team
• Werkuren aanpasbaar op thuissituatie, promotie of andere baan
• Ruime mogelijkheden om thuis te werken
• FWG inschaling 70
• In eerste instantie aanstelling voor een jaar.
• Opleiding, na en bijscholing op regionaal en nationaal niveau

De vacature zal ingaan op 1 maart 2019, mogelijkheid tot reflecteren is 15 februari. Verdere
informatie: dr. J van de Leur, laboratoriumarts, tel. 038-4247194, E-mail: j.j.c.m.van.de.leur@isala.nl

