Professioneel, behulpzaam, vooruitstrevend én persoonlijk. Daar staan we binnen PrimaCura
Netwerkzorg voor. Met een team van 22 enthousiaste collega’s leveren we achter de schermen een
bijdrage aan de kwaliteit van de huisartsenzorg in Midden-Brabant. We zijn onze 160 aangesloten
huisartsen (werkzaam in 100 praktijken) van dienst door het ontwikkelen en implementeren van
zorgprogramma’s op het gebied van Diabetes, Astma / COPD, Hart- en vaatziekten, Ouderenzorg en
GGZ. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met het regionale ziekenhuis ETZ en andere stakeholders
zoals gemeentes in onze regio. Daarnaast bieden we dienstverlening op het gebied van onder andere
deskundigheidsbevordering, informatiemanagement, praktijk- en wijkmanagement.
PrimaCura Netwerkzorg is onderdeel van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Wij zijn op zoek naar een

Diabetesverpleegkundige of een HBO verpleegkundige die de opleiding tot
Diabetesverpleegkundige wil volgen
20 uur per week
Wat ga je doen?
Als diabetesverpleegkundige ben je veelal werkzaam op verschillende huisartsenpraktijken die
aangesloten zijn bij PrimaCura Netwerkzorg. Je verleent specialistische zorg bij complexe situaties op
het gebied van Diabetes. Je levert directe zorg aan complexe diabetespatiënten door middel van het
voeren van spreekuren in de huisartsenpraktijken en het onderhouden van telefonische contacten met
de patiënten. Tevens heb je een coachende rol naar de praktijkondersteuners en werk je nauw samen
met de huisartsen en andere ketenpartners.
Je werkt in een team van 4 diabetesverpleegkundigen, waarmee je regelmatig werkoverleg hebt.
Wat bieden we jou?
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een enthousiast en professioneel team van
(zorg)professionals. Je werkdagen kunnen in onderling overleg worden afgesproken, waarbij enige
flexibiliteit en incidentele beschikbaarheid op andere dagen / uren voor kan komen.
Uiteraard passen wij de bepalingen conform de cao huisartsenzorg toe en krijg je onder andere 8%
vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering van 6,5%. De functie is ingedeeld in schaal 8 van de
cao huisartsenzorg. In eerste instantie gaan we een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan, maar onze
intentie is om uiteindelijk een samenwerking voor onbepaalde tijd aan te gaan.
Ben jij een HBO verpleegkundige die sterke affiniteit heeft met Diabeteszorg? Dan nodigen wij jou ook
uit om te solliciteren. De opleiding voor Diabetesverpleegkundige kan namelijk via ons gevolgd
worden. De opleiding zal gevolgd worden aan de Hogeschool in Utrecht en duurt 1 jaar. Gedurende de
opleiding wordt je ingedeeld in schaal 7 van de cao huisartsenzorg. Zodra je je opleiding hebt afgerond
stroom je door naar schaal 8. Uiteraard zijn de overige bepalingen hierop ook van toepassing.

1|2

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ervaren verpleegkundige diabeteszorg of HBO verpleegkundige
die de opleiding tot diabetesverpleegkundige wil volgen.
Specifieke eisen die wij belangrijk vinden:
• Je beschikt over een HBO-diploma verpleegkundige, aangevuld met de opleiding Diabeteszorg
of je bent bereid de opleiding te volgen;
• Je bent geregistreerd in het kwaliteitsregister V&VN en je hebt de daarvoor benodigde
accreditatie bijgehouden;
• Je bent voorschrijf bevoegd of je gaat de opleiding tot Diabetesverpleegkundige volgen;
• Je hebt bij voorkeur kennis van KIS en HIS systemen;
• Het is een pré als je beschikt over ruime kennis / ervaring op het gebied van complexe
diabeteszorg;
• Het is een pré als je beschikt over een brede achtergrond- en ruime ervaring in de chronische
zorg.
Ben je communicatief vaardig, beschik je over coachende eigenschappen, heb je het nodige
inlevingsvermogen en kun je goed motiveren dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Interesse of solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Mail jouw motivatie en cv door naar personeelszaken@primacura.nl o.v.v.
sollicitatie Diabetesverpleegkundige.
Meer informatie kun je opvragen bij Ceciel Strik (Diabetesverpleegkundige / Zorgprogramma
Coördinator DM), bereikbaar via telefoonnummer 06-21425349.
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