Diagnovum hecht waarde aan het advies van haar stakeholders en wil de lokale zorgketen
versterken. Diagnovum is bezig met het opzetten van een regionale Raad van Advies ten behoeve
van de regio’s Bravis (Roosendaal/Bergen op Zoom), ZorgSaam (Zeeuws-Vlaanderen) en Adrz
(Zeeland). Hierdoor zijn er vacatures vrij als lid Raad van Advies.
De medisch directeur van Diagnovum is de voorzitter van de Raad van Advies.

Lid (3 p. regio) Raad van Advies (m/v) | Huisarts regio Bravis/ZorgSaam/Adrz
Lid Raad van Advies m/v | zorgmanager Bravis/ZorgSaam/Adrz ziekenhuis (ingevuld)
Lid (3) Raad van Advies m/v | lab specialist Bravis/ZorgSaam/Adrz ziekenhuis (KP, KC,
MMB) (ingevuld)
Kerntaken
 Gevraagd en ongevraagd advies geven over (nieuwe) producten en diensten van Diagnovum
die voorzien in de behoefte van patiënten en 1e lijns zorgverleners in de regio.

Profiel
 U heeft affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Diagnovum. Belangrijk is kennis van
(regionale) ontwikkelingen in de zorg en de sociale kaart van respectievelijk West-Brabant
en/of Zeeland. Tevens waarderen we het vermogen om innovatieve ideeën aan te dragen.
 De competenties integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
kenmerken u. Hierbij komen uw communicatieve en sociale vaardigheden goed van pas.

De organisatie
Diagnovum (voorheen Diagnostiek Brabant) biedt een servicegerichte en vraaggestuurde
dienstverlening op het gebied van diagnostiek voor alle zorgprofessionals in de eerste lijn en de
huisarts in het bijzonder. Dit doen we in de regio West- en Midden-Brabant en sinds medio 2020 ook
in de hele regio Zeeland. Tevens creëert Diagnovum een platform voor visieontwikkeling en inrichting
van regionale ketenzorg tussen de huisartsen in Midden-Brabant en het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis, tussen de huisartsen in West-Brabant en het Bravis Ziekenhuis, tussen de huisartsen in
Zeeuws-Vlaanderen en het ZorgSaam Ziekenhuis en tussen de huisartsen in Zeeland (met
uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen) en het Adrz ziekenhuis. Diagnovum zet zich in om de huisarts
maximaal te ondersteunen door het bieden van een breed pakket aan diensten met een hoge
kwaliteit.

Diagnovum staat voor:





Kwaliteit: kwalitatief, hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek
‘Zorg in de buurt’: bloedafname bij de patiënt thuis of altijd een prikpost in de buurt
Samenwerken: verbindt huisarts en medisch specialist in het ziekenhuis
Ontzorgen: biedt service aan de huisarts en ontzorgt patiënten door snelle uitslagen

Dit doet zij met een team van enthousiaste en professionele medewerkers.
Tijdsinvestering
De Raad van Advies vergadert vier keer per jaar op een locatie in de eigen regio. Er wordt een
passende vergoeding gegeven voor deelname aan de vergadering.
Interesse?
Dan maken we graag kennis. We verzoeken u vriendelijk om uw bericht met motivatie en
achtergrond te sturen naar info@diagnovum.nl t.a.v. Raad van Advies. Voor meer informatie kunt u
mailen naar info@diagnovum.nl of telefonisch contact opnemen via nummer 013 539 36 36.

