Starlet DC B.V. verricht diagnostische en ondersteunende diensten voor o.a. huisartsen, artsen van
verpleeg- en verzorgingshuizen, verloskundigen, GGZ en medisch specialisten. Samen werken we aan
regionaal geïntegreerde ketenzorg. Jaarlijks worden door Starlet DC ruim 450.000 bloedafnames verricht.
De trombosedienst begeleidt circa 10.000 patiënten bij de antistollingsbehandeling waarvan 1.500
zelfmanagement patiënten.
Binnen de regio Noord-Holland Noord beschikt Starlet DC over 54 priklocaties. Dit betekent dat inwoners uit
Noord-Holland Noord dicht bij huis terecht kunnen voor de verschillende diensten.
Wij zijn op zoek naar een:

Doseerarts Trombosedienst m/v (minimaal 8 uur)
Als doseerarts bent u verantwoordelijk voor het volgens protocol opstellen van doseeradviezen,
telefonisch overleg met verwijzers bij afwijkende uitslagen, in voorkomende gevallen (telefonisch)
informeren van patiënten. Tevens gaat u een rol spelen bij de opnamegesprekken met patiënten bij
het opnameplein in de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Er wordt een superviserende rol
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verwacht naar de doseeradviseurs .
Wij vragen:
•
een basisarts
•
kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen
•
kritische, professionele en gemotiveerde houding
•
zelfstandigheid en betrouwbaarheid
•
goede communicatieve en sociale vaardigheden
•
bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie
Wij bieden
•
de functie doseerarts is ingeschaald conform CAO Ziekenhuizen (schaal 70)
•
eventuele mogelijkheid tot uitbreiding van uren in de toekomst
Interesse?
Voor meer informatie over de functie of de afdeling kunt u contact opnemen met Nancy Hosmus,
afdelingshoofd Trombosedienst op telefoonnummer 085 - 7 736 736.
Wij zien uw sollicitatiebrief met motivatie en CV graag tegemoet. Deze kunt u sturen naar:
Mevrouw M. Groot via het e-mailadres mm.groot@starlet-dc.nl of per post naar Starlet DC B.V. t.a.v. mw. M.
Groot, Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.starlet-dc.nl
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Functieomschrijving doseeradviseurs: verantwoordelijk voor het geven en voorbereiden van
doseeradviezen, het registreren van patiëntgegevens en het telefonisch contact met patiënten.

