Geriater m/v
Vacaturenummer 18-193

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. Er werken ongeveer 1600 medewerkers en ruim 100 medisch
specialisten. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is en door samenwerking met andere
zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons.
‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme, deskundigheid en respect zijn de basis van
ons handelen. Wij ervaren het contact met de Raad van Bestuur als goed.
De vakgroep Geriatrie
De vakgroep klinische geriatrie in het Laurentius Ziekenhuis bestaat momenteel uit 3 klinisch geriaters (2.4 fte), Linda Grossfeldt,
Martine Newton-Boerjan en Inge Welles.
Zij verrichten poliklinische werkzaamheden op de geheugenpolikliniek (waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de cross-culturele
dementiescreening), het mobiliteitsonderzoekscentrum en op het gebied van algehele achteruitgang. Tevens zijn er steeds meer
interne verwijzingen op het gebied van (pre-)dialyse, pre-operatieve screening en geriatrische oncologie.
Er vinden consulten en medebehandelingen plaats bij kwetsbare ouderen, vaak proactief opgestart door de geriatrieverpleegkundigen. De dagverzorging geriatrie levert een belangrijke bijdrage door de observaties en de inzet op de acute opname
afdeling. Daarnaast nemen zij actief deel aan het palliatief team.
Verder vinden er regelmatig patiëntenbesprekingen plaats met MET ggz en een aantal huisartsenpraktijken om zo ook de lijnen
met externe samenwerkingspartners kort te houden.
Naast werkzaamheden in de patiëntenzorg is het superviseren van en onderwijs verzorgen aan onder andere de specialist
ouderengeneeskunde in opleiding onderdeel van je werk.
De ambities voor de komende jaren zijn onder andere gericht op multidisciplinaire samenwerking voor de kwetsbare oudere
patiënt. Het streven is om in het voorjaar van 2019 de geriatrische trauma-unit te openen.
Wie zoeken we?
Vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden in het kader van het opzetten van de geriatrische trauma-unit zijn wij op zoek naar
een klinisch geriater. Samen willen wij de zorg voor de kwetsbare oudere in de regio Midden-Limburg naar een hoger plan trekken.
Wij zoeken daarom een teamspeler met een proactieve en positieve werkhouding ter aanvulling op ons huidige team. Daarnaast
heb je een samenwerkingsgerichte grondhouding.
Wat bieden we jou?
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een informele organisatie en een professioneel team. De geriaters zijn in
loondienst en de arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS.
Informatie en sollicitatie
Wilt u meer informatie over de functie? Bel dan met de heer Gert Rouing, afdelingsmanager, telefoonnummer, 0475-382875 of met
mevrouw drs. Inge Welles, klinisch geriater, 0475-382702.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw Ingrid Vorage, HRM-adviseur, telefoonnummer
0475-382306. (Bereikbaar vanaf 31 december 2018).
Indien Laurentius met u een arbeidsovereenkomst aangaat, dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Daarnaast kunnen in overleg referenties worden opgevraagd bij de huidige of vorige werkgever.
Tot uiterlijk 15 januari 2019 kunt u reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

