De Trombosedienst Regio Eindhoven is momenteel een zelfstandige stichting in Veldhoven,
die medio 2018 een intensieve samenwerking aangaat met stichting Synergos/Diagnostiek
voor U in Eindhoven. De Trombosedienst verzorgt in de regio Eindhoven, de Kempen en
Weert de behandeling van ca. 8.000 patiënten. De Trombosedienst geeft advies over de
behandeling van antistolling. Aan de hand van medische gegevens en individuele
risicofactoren wordt periodiek een doseeradvies aan cliënten gegeven. De Trombosedienst is
volop in beweging met technologische veranderingen en het faciliteren van (meer) zelfregie
door cliënten.
Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers trombosedienst zijn wij op zoek naar

Medewerkers trombosedienst
Fulltime of Parttime (uren bespreekbaar)
De functie
Als medewerker Trombosedienst lever je een cruciale bijdrage aan de behandeling van de
patiënt die antistollingsmiddelen nodig heeft. Je draagt zorg voor bloedafname en
bloedanalyses. Je ondersteunt onze doseerartsen en doseeradviseurs om te komen tot het
best mogelijke doseeradvies bij de behandeling van antistolling. Je staat dagelijks telefonisch
cliënten te woord met vragen omtrent hun antistollingsmedicatie en medische situatie en het
doorgeven van doseeradvies van onze artsen. Een ander belangrijk onderdeel van je
werkzaamheden is het administratief verwerken van cliëntgegevens en proactief verzamelen
van aanvullende medische informatie. Door jouw gedegen kennis van de antistolling en de
werkwijze van de Trombosedienst, weet je daarbij voor de individuele cliënt juist en duidelijk
vragen te stellen zodat de doseeradviseur of doseerarts meteen over volledige en
betrouwbare informatie beschikt.
Voor 2018 staat een transitie van de trombosedienst naar Diagnostiek voor U en een
verhuizing van Veldhoven naar Eindhoven gepland. Je ziet het als een uitdaging om actief bij
te dragen aan deze veranderingen en er daarbij voor te zorgen dat de patiënt tijdens deze
transitie en erna de best mogelijke antistollingsbehandeling krijgt.
Je ontvangt leiding van de teamleider en indirect van de manager Trombosedienst.
Daarnaast ontvang je functioneel leiding van de doseerarts / medisch leider over de medische
zaken. Je hebt dus dagelijks contacten met je directe collega’s medewerkers, senior
medewerkers, leidinggevende en doseerarts. Ook heb je dagelijks externe contacten met je
patiënten, poliklinieken van ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en andere zorginstellingen.

Profiel
 Je beschikt over theoretische en praktische kennis op minimaal MBO 4 niveau.
Bijvoorbeeld MBO verpleegkunde, - doktersassistent of – analist/laborant.
 Kennis van de werking en van de mogelijke complicatie bij het gebruik van
antistollingsmiddelen.
 Je bent computervaardig en affiniteit met ICT gerelateerde processen is een must.
 Je bent in staat om jezelf snel nieuwe voorschriften en procedures eigen te maken en
ernaar te handelen.
 Je houdt je vakkennis up-tot date.
Competenties
 Je kunt zelfstandig je werkzaamheden verrichten aan de hand van gegeven richtlijnen en
daarbij weet je goed welke zaken je zelf kunt afhandelen of zaken die in overleg
afgehandeld moeten worden.









Sociale vaardigheden zijn cruciaal, zowel voor de patiënten, waarbij de behandeling als
belastend ervaren kan worden als voor de diverse in- en externe contacten die je
dagelijks hebt. Je beschikt daarbij over geduld, tact en doorzettingsgevoel.
Verantwoordelijkheidsgevoel heb je van nature, deze heb je nodig voor de kwaliteit van je
werk richting de patiënt.
Je beschikt over de juiste communicatietechnieken om optimale gesprekken telefonisch
of rechtstreeks met patiënt, overige klanten en collega’s te kunnen voeren.
Fysiek ben je in staat tot jezelf verplaatsen van locatie gedurende de dag en je hebt de
vereiste bewegingsvaardigheden voor het afnemen van bloed.
Schriftelijke vaardigheden en computervaardigheden zijn noodzakelijk om alle informatie
correct te kunnen verwerken. Je bent daarbij ordelijk, oplettend en nauwkeurig en
systematisch.
Samen de schouders eronder om de dagtaken af te ronden past helemaal bij jou.
Je handelt integer en bent betrouwbaar in je werk.

Informatie en Interesse
Voor vragen en informatie m.b.t. deze vacature kun je contact opnemen met Angeline van
Kuyk, teamleider trombosedienst, 040-8888290
De functie is ingedeeld in FWG 35. Doorgroei naar senior medewerker trombosedienst is een
mogelijkheid. Algemene informatie over de Trombosedienst kun je vinden via www.tdre.nl

Schrijf een sollicitatiebrief (o.v.v. functie) met curriculum vitae vóór 15 maart 2018 naar
Trombosedienst t.a.v. dhr. Jef Pluijmen adres: De Run 4600, 5504DB Veldhoven
Of via mail: jef.pluijmen@MMC.nl.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 20 maart 2018 in de ochtend/ middag.

