
 
 
 
 
 
 

 

Tijdelijke Longverpleegkundige GC Nijkerk (1e lijn) 

7 maanden, 8 uur per week 

 

Over ons 
De stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een ondernemende zorggroep. Zij exploiteert de 
gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer te Nijkerk. Bij de stichting zijn huisartsen, 
fysiotherapeuten, psychologen, een apotheek en andere eerstelijns disciplines aangesloten. De 
inwoners van Nijkerk ontvangen een multidisciplinair eerstelijns zorgaanbod vanuit de beide centra en 
vanuit vier satelliet huisartspraktijken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Zwartebroek.  
 

Longzorg Nijkerk 
In 2015 zijn de zorgverleners in Nijkerk begonnen met een vernieuwend longzorg-programma, 
mogelijk gemaakt door een uniek contract met de zorgverzekeraar, een samenwerking van huisartsen, 
praktijkondersteuners, apotheek, paramedici, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Kenmerken zijn: 
een exacte diagnose, een persoonsgerichte benadering, goed afgestemde medicatie en 
multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt. De komende tijd willen wij het programma verder 
verbreden en verdiepen door een proactieve patiëntbenadering van hoogrisicogroepen.  
 

Wij zoeken 
Wij zoeken een longverpleegkundige die samen met ons verder invulling wil geven aan het longzorg-
programma, waarbij de nadruk komt te liggen op een proactieve patiëntbenadering van hoogrisico-
groepen. Bijvoorbeeld patiënten die uit het ziekenhuis weer thuis komen of patiënten die met een 
exacerbatie bij de huisarts komen. Inzet is om bij deze patiënten zoveel mogelijk de nood te verlichten, 
hen beter om te leren gaan met hun COPD en erger te voorkomen. Wij zoeken iemand die enerzijds 
met ons zorginhoudelijk beleid op dit terrein ontwikkelt en anderzijds de uitvoering van de 
zorgverlening met extra inhoudelijke expertise ondersteunt. 
 

Je kerntaken zijn: 
- Het longzorg-programma verbeteren door (proactieve) zorg aan COPD-hoogrisicopatiënten 

handen en voeten te geven. Hiervoor beleid ontwikkelen en ondersteuning bieden bij de 
uitvoering. 

- Daarbij nauw samenwerken met vooral praktijkondersteuners, huisartsen, huisartsassistenten 
en wijkverpleegkundigen. Samen met de praktijkondersteuners bespreek je de groep 
hoogrisicopatiënten COPD en stel je een actieplan op, bijvoorbeeld welke patiënt oproepen en 
welke patiënt benaderen voor een huisbezoek. Ook breng je huisbezoeken. Je zet je long-
expertise in voor een goede behandeling en begeleiding van COPD in de thuissituatie.  

- Het coachen van praktijkondersteuners bij de begeleiding van hoogrisicopatiënten, zodat zij 
meer mogelijkheden gaan zien en in handen krijgen. Soms ga je ook samen op huisbezoek. 
Eventueel verzorg je een scholing. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Wat vragen wij? 
- Longverpleegkundige op HBO-niveau en werkervaring met longzorg aan COPD-patiënten. Je 

bent thuis in of je kunt je goed aanpassen aan het werken in de 1e lijn. 
- Belangrijke competenties zijn: vertrouwen wekken, goed contact kunnen leggen met de 

patiënt; collega zorgverleners kunnen coachen; sterke communicator; teamspeler; analytisch 
vermogen, helicopterview; pro-actieve houding en verantwoordelijkheid nemen. 

- Ben je bekend met het zorgnetwerk in Nijkerk of bijvoorbeeld werkzaam (geweest) bij het 
Meander Medisch Centrum of het Sint Jansdal, dan is dat een pre.  

- Bij voorkeur beschikbaar per oktober 2018. 
 

Wat bieden wij? 
Wil jij deel uitmaken van een ambitieus team met volop ruimte voor eigen visie en inbreng en wil je 
een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de longzorg in Nijkerk dan nodigen wij je uit om te 
solliciteren. Vooralsnog betreft het een parttime dienstverband voor maximaal 8 uur per week en een 
tijdelijke aanstelling voor 7 maanden, met mogelijkheden voor verlenging. We kunnen ons voorstellen 
dat je deze functie in combinatie met een functie elders invult.  
 

Meer informatie en solliciteren 
Voor algemene informatie verwijzen we naar onze site: www.gc-nijkerk.nl (onder Projecten lees je 
meer over Longzorg Nijkerk). Voor meer informatie over de functie of procedure kun je contact met 
ons opnemen via de Receptie van Gezondheidscentrum De Nije Veste, telefoon (033) 721 05 00. 
Solliciteren kan tot en met 9 september 2018 door je motivatiebrief met CV te sturen naar 
secretariaat@gc-nijkerk.nl Naar verwachting vinden de sollicitatiegesprekken plaats vanaf de week 
van 17 september. 
 
 
V2018-07-20 
 


