Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland
zoekt
Ter vervanging van zwangerschapsverlof
Diabetesverpleegkundige / POH Diabeteszorg
12-20 uur per week

THOON is een organisatie van en voor huisartsen in Twente en directe omgeving en richt
zich op de oprichting en exploitatie van zorggroepen.
THOON stelt zich ten doel de positie van de huisarts in de (eerstelijns) gezondheidszorg
te versterken, onder andere door het aanbieden van praktijkpersoneel en –consultatie.
Voor een aantal huisartspraktijken is THOON op zoek naar een
diabetesverpleegkundige/POH Diabeteszorg voor 12-20 uur. Mocht u een afgeronde
opleiding hebben tot diabetesverpleegkundige of u bent POH met ruime ervaring in de
diabeteszorg, dan nodigen wij u uit om te solliciteren.

De functie
In deze functie bent u de spin in het web ten aanzien van de diabeteszorg binnen de
huisartsenpraktijken waar u wordt ingezet. U bent de kartrekker in de opzet en uitvoer
van het categoraal diabetes spreekuur en werkt daarbij nauw samen met de huisartsen
en praktijkassistentes. Tevens maakt u deel uit van het team van verpleegkundigen bij
THOON.
Uw takenpakket kan onderstaande aspecten omvatten.
 Verricht de intake, jaar- en/of 3 maandelijkse controles;
 Werkt conform de NHG / NDF standaard en volgt daarbij het afgesproken
protocol;
 Geeft advies, instructie, voorlichting en educatie;
 Stelt patiënten in die overgaan op insuline, geeft instructie over zelfcontrole en
spuittechnieken;
 Voert zelfstandig het behandelplan uit en stelt indien nodig dit bij in overleg met
de huisarts;
 Zorgt voor rapportages in HIS en KOS en geeft feedback aan de huisarts;
 Zorgt voor planning en bewaking van patiënt contacten;
 Is bij bijzonderheden telefonisch te consulteren door de huisarts en overlegt in
voorkomende gevallen met de internist;
 Onderhoudt contacten met collega’s over vakinhoudelijke zaken, materiaalgebruik
en afstemming ten aan zien van overeengekomen protocol;
 Zorgt voor distributie van diabeteshulpmiddelen en informatiemateriaal;

Uw profiel
U bent een BIG geregistreerd verpleegkundige (niveau 4 of 5) met een aanvullende Post
Hbo opleiding tot diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner. Daarnaast heeft u

Bij voorkeur een aantal jaren werkervaring in de diabeteszorg in de eerste lijn.
U bent in het bezit van een B rijbewijs.

Wij bieden:




Een leuke, afwisselende baan in een team van enthousiaste verpleegkundigen;
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg;
Tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 1 januari 2020.

Contact informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u via het secretariaat van THOON contact
opnemen met Stevanne Jansen, manager personeel extern op telefoonnummer
074 – 256 87 98.

Solliciteren
U kunt tot en met 22 april 2019 schriftelijk op deze vacature solliciteren door uw
sollicitatie te sturen via ZorgSelect.

