
 
 
 
Nucleuszorg is een eerstelijns samenwerkingsverband van huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. 
Nucleuszorg maakt zich sterk voor goede en toegankelijke zorg en richt zich daarnaast op het 
ontwikkelen van zorgprogramma’s. Onder Nucleuszorg valt de B.V. Nucleus Huisartsenposten. 
 
Om de huisartsenzorg te verstevigen door het team van Verpleegkundig Specialisten en Physician 
Assistant verder uit te breiden is Nucleus Huisartsenposten op zoek naar enthousiaste en leergierige 
kandidaten die, vanaf september 2019, OPGELEID willen worden tot: 
 

Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant 
 
Opleiding en het leren in de praktijk:  
Gedurende de opleiding (start per september 2019) zal je frequent naar het opleidingsinstituut gaan 
om theorielessen te krijgen. Daarnaast zal je door kijken, voordoen en werken onder (afnemende) 
supervisie voornamelijk in de praktijk gaan leren. Eén van de huisartsen van de huisartsenpraktijk zal 
jouw leermeester zijn en jou gaan opleiden en begeleiden. Afhankelijk van de functie waartoe je wordt 
opgeleid zal je ook stages gaan lopen binnen een andere zorgorganisatie of een wetenschappelijk 
onderzoek gaan doen.  
 
Functie-inhoud 
Als Verpleegkundig Specialist of Physician assistant in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost 
voer je, afhankelijk van jouw ervaring voornamelijk direct patiëntgebonden taken uit zoals het doen 
van consulten, visites en verrichtingen. Ook indirect patiëntgebonden taken, zoals overleg met andere 
zorgverleners, casemanagement, registratie en dossiervoering behoren tot jouw taken. Je gaat deel 
uitmaken van een team dat bestaat uit gediplomeerd verpleegkundig specialisten, verpleegkundig 
specialisten en physician assistants in opleiding. Om een indruk te krijgen van de huisartsenposten in 
Zeeuws-Vlaanderen verwijzen wij je graag naar ons filmpje op de website. 
 
Wij zoeken kandidaten die: 
• beschikken over de geschikte vooropleiding, namelijk voor de opleiding tot: 

Verpleegkundig Specialist: een afgeronde hbo-opleiding Verpleegkunde (met BIG-registratie) 
     of oud-diploma Verpleegkundige A 
Physician Assistant: een hbo-opleiding in de gezondheidszorg (verpleegkunde, dan wel 
     paramedisch) 

• minimaal twee jaar relevante praktijkervaring hebben, bij voorkeur in de eerstelijns patiëntenzorg of 
spoedzorg; 

• enthousiast, initiatiefrijk, flexibel en innovatief zijn; 
• uitstekend communicatief vaardig zijn en goed kunnen samenwerken; 
• voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebben; 
• bij voorkeur woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen zijn. 
 
De arbeidsvoorwaarden, werkplek en werktijden 
Tijdens de opleiding krijg je een dienstverband van 32 uur per week. Je leert en werkt voornamelijk 
tijdens kantooruren in de huisartsenpraktijk in Zeeuws-Vlaanderen waar je wordt geplaatst en in de 
avond-, nacht- en weekenduren op de huisartsenposten.  
 
De arbeidsovereenkomst betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van de opleiding. 
Inschaling vindt plaats in FWHZ schaal 7, van de cao-Huisartsenzorg, en is afhankelijk van relevante 
werkervaring. Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, blijf je werkzaam bij Nucleus 
Huisartsenposten en kan je deze baan combineren met een baan overdag in de huisartsenpraktijk. Na 
diplomering wordt je ingeschaald in FWHZ schaal 9.  
 
Inlichtingen: 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Astrid Verhage, Manager huisartsenpost, via 
telefoonnummer: 0115 – 643002 of per e-mail: a.verhage@nucleuszorg.nl. 
 
 
 
 
 
 



Sollicitaties: 
Ben jij de leergierige professional uit de zorg die graag een volgende stap in zijn/haar carrière wilt 
zetten? Stuur dan jouw motivatiebrief én Curriculum Vitae, onder vermelding van “vacature 
Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant” vóór 25 februari 2019, per e-mail naar 
info@nucleuszorg.nl.  
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