Wij vragen
Verpleegkundig specialist revalidatie spierziekten (i.o.)
De verpleegkundig specialist NMA houdt zich bezig met de zorg rondom alle patiënten met een
neuromusculaire aandoening, maar met een accent op de ALS, SMA, Duchenne en transitiezorg
(vanuit het WKZ). Je coördineert de zorg voor de patiënten die deelnemen aan het ALS thuismeten &
coachen, je coördineert de spreekuren en bereidt deze voor, je doet een deel van de anamnese en
geprotocolleerd lichamelijk onderzoek en je bent het aanspreekpunt voor patiënten en de eerstelijns
behandelaars rondom de patiënt. Vanuit het expertisecentrum heb je een scholende functie naar
betrokken zorgverleners in de thuissituatie. Je insteek is dat de patiënt (en naasten) de regie heeft
over de eigen zorg. Je hebt aandacht voor hoe iemand omgaat met de ziekte; de persoon achter de
spierziekte, en je bent in staat om de levensvragen die kunnen spelen rondom de acceptatie van de
ziekte en de wensen t.a.v. het levenseinde bespreekbaar te maken. Naast de directe zorg heb je een
nadrukkelijk aandeel in het verder inbedden en uitrollen van ALS thuismeten & coachen.16-18-FP2021-08_LR_uit-het-veld-11.pdf (als-centrum.nl)
Je denkt actief mee met het verder ontwikkelen, evalueren en verbeteren van deze nieuwe
werkwijze.
Afdeling
De afdeling revalidatie, fysiotherapiewetenschap en sport (RF&S), onderdeel van de divisie hersenen,
streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Er
zijn twee multidisciplinaire zorgteams. Je werkt voor het zorgteam neurorevalidatie. Dit is een
multidisciplinair revalidatieteam dat samenwerkt met verschillende disciplines (medisch specialisten,
paramedici en verpleegkundigen). In dit team wordt klinische en poliklinische zorg verleend aan
patiënten van de neurologie, neurochirurgie en psychiatrie. De afdeling levert poliklinische zorg voor
patiënten met langzaam progressieve spierziekte (zoals myotone dystrofie, Duchenne, MMN, SMA of
HMSN) en voor patiënten met een snel progressieve spierziekte (o.a. ALS, (P)SMA,). Het revalidatie
team werkt intensief samen met de afdelingen neurologie, CTB en cardiologie en maakt onderdeel
uit van expertise centrum voor spierziekten in UMC Utrecht.
Naast het leveren van uitstekende zorg voor deze hele doelgroep, is de afdeling ook continu bezig
met zorgvernieuwing, met name voor ALS en SMA. In dit licht zijn wij gestart met het landelijk
uitrollen van het gebruik van de app ALS thuismeten & coachen. Binnen ons team is ALS thuismeten
& coachen al geïmplementeerd. Binnen het poliklinisch NMA team is al een verpleegkundig specialist
werkzaam. Met haar zullen de taken (directe patiëntenzorg, monitoren, registreren, innovaties)
verdeeld worden.
Profiel
Je bent een verpleegkundig specialist, of bent bereid de opleiding MANP bij ons te gaan volgen, en
hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep. Ervaring met begeleiden van patiënten van de
doelgroep, andere (progressieve) neurologische aandoeningen of in de revalidatiegeneeskunde is
een pré.

Je hebt een empathische, positieve en coachende instelling. Daarnaast kun je systematisch werken
en heb je een analytische blik.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, met name goede schriftelijke vaardigheden.
Je bent ook in staat om op schrift begrijpelijk, simpel en overzichtelijk complexe informatie te geven,
omdat dit een belangrijk onderdeel is in het ALS thuismeten & coachen.
Wij geloven in de kracht van een divers team waarin ruimte is voor verschillende vaardigheden,
expertises, sociale en culturele achtergronden. Wij zijn benieuwd naar jou.
Het salaris voor deze (32 uur) functie is, afhankelijk van of je de opleiding al hebt afgerond of bij ons
gaat doen, ingedeeld in aanloopschaal 9 of 10. Het betreft een vaste arbeidsovereenkomst.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden
onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woonwerkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk onze arbeidsvoorwaarden en diverse
extra's.
Meer informatie
Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon: F. Dijkstra,
Teammanager, telefoonnummer: 088-7558831
Graag zien wij uw reactie tegemoet vóór 24 januari 2022 via www.werkenbijumcutrecht.nl
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