
 
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. 
 
In de afgelopen drie jaar heeft Nucleus Huisartsenposten sterk ingezet op het opleiden en werven van 
verpleegkundig specialisten en physician assistants om diensten te doen in de spoedzorg op de 
huisartsenposten en om te werken in een dagpraktijk. Dit om werkdruk en dienstfrequentie bij de 
huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen verminderen. Ter versterking van de huisartsenzorg zijn 
wij op zoek naar enthousiaste:  
 

GEDIPLOMEERDE 
 Verpleegkundig specialisten of Physician Assistants  

 
 
Informatie: 
Je gaat deel uitmaken van een team dat bestaat uit 1 gediplomeerd verpleegkundig specialist, 4 
verpleegkundig specialisten in opleiding en 2 physician assistants in opleiding. Je werkt, gemiddeld 
minimaal 16,00 uur, tijdens de avond,- nacht en weekenduren op de huisartsenposten. Deze uren zijn 
goed te combineren met het uitoefenen van de functie in een huisartsenpraktijk. Graag denken en 
kijken wij met jou mee voor een werkplek in één van de huisartsenpraktijken in Zeeuws-Vlaanderen.  
 
Functie-inhoud: 
Je verleent zelfstandig medische en verpleegkundige eerstelijns spoedzorg Je werkt binnen een 
afgebakend deskundigheidsgebied, overeenkomstig de diverse medische (sub)specialismen zoals zij 
zijn vertegenwoordigd op de huisartsenpost. De medische en/of verpleegkundige behandeling wordt 
verleend aan patiënten met verschillende aandoeningen. Het betreft patiënten die telefonisch contact 
opnemen met de huisartsenpost voor spoedeisende somatische klachten of zichzelf verwijzen naar de 
huisartsenpost.  
 
Werktijden: 
Op de huisartsenposten werk je volgens een rooster in avond-, nacht- en weekenduren en op officiële 
feestdagen. 
 
Het profiel: 

 BIG-geregistreerde verpleegkundig specialist of physician assistant; 

 Bij voorkeur werkervaring in de eerstelijns of de bereidheid om te worden opgeleid voor het 
werken in de eerstelijns; 

 Sterke persoonlijkheid: enthousiast, initiatiefrijk, flexibel, stressbestendig, creatief en met 
gevoel voor verhoudingen; 

 Goede communicatieve en vaardigheden; 

 Bij voorkeur woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen of de bereidheid om naar Zeeuws-Vlaanderen 
te verhuizen; 

 In bezit van rijbewijs.  
  
Arbeidsovereenkomst en salariëring: 
In eerste instantie bieden wij een aanstelling voor de duur van één jaar. Salariëring conform CAO 
Huisartsenzorg in salarisschaal 9 (minimaal € 3.603,- en maximaal € 4.604,- daarbij ontvang je ook 
een onregelmatigheidstoeslag). De hoogte van de periodiek binnen de salarisschaal is afhankelijk van 
jouw ervaring.  
 
Interesse? 
Ben je benieuwd geworden en/of heb je vragen, dan kun je telefonisch contact opnemen met  
Astrid Verhage, Manager Huisartsenposten, telefoonnummer: 0115 – 643002 of bij Cora Hubrechsen 
– Verhage, telefoonnummer: 0612560644.  
 
Sollicitaties: 
Stuur jouw motivatiebrief en Curriculum Vitae, onder vermelding van “vacature VS of PA” per e-mail 
naar info@nucleuszorg.nl.  
 
Sluitingsdatum: doorlopende vacature 


