Stichting Diagnovum staat voor betrouwbare diagnostiek in de buurt. Vanwege
organisatieontwikkelingen is er momenteel een vacature voor een

STAFARTS | 8-10 uur per week
Profiel
De stafarts is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke portefeuille ten
aanzien van het kwaliteitsmanagement. Daarnaast geeft de stafarts medisch inhoudelijke
aansturing aan de organisatie via de functionele lijn. De stafarts levert een bijdrage aan de
verdere professionalisering van de organisatie en de stafarts versterkt de samenwerking tussen
zorgprofessionals. De functie ressorteert onder de directeur-bestuurder van Diagnovum.

Kerntaken
Kwaliteitsborging van de medisch inhoudelijke werkzaamheden uitgevoerd door de
medewerkers van Diagnovum en/of van diagnostische apparatuur;
Signalerende functie van externe ontwikkelingen, komen tot voorstellen/innovaties, ook
op het gebied van preventie van zorg;
Vraagbaak en adviesfunctie voor de interne organisatie en externe relaties;
Het mede beoordelen en bewaken van de nascholingskalender voor huisartsen en
doktersassistenten; mede organiseren scholing huisartsen;
Verantwoordelijk voor medisch inhoudelijke kwaliteit inzake afhandeling van klachten
van patiënten en/of zorgverleners;
Periodieke deelname aan Raad van Advies per regio en een eventueel andere medische
adviesraden van Diagnovum;
Bepalen van de procedure en inhoud van doorlopende scholing en toetsing van
medewerkers en zien toe op de uitvoering;
Autoriseren van werkinstructies gericht op medische doelen (bevoegd en bekwaamheid;
ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties;
Naar huisartsen en (laboratorium-) specialisten van aangesloten ziekenhuizen optreden
als het medische vertegenwoordiger van Diagnovum ;
Onpartijdig handelen conform de gedragscode integriteit;
Verantwoordelijk voor (in afstemming met zorggroepen) de samenstelling en
uniformiteit van de oproepprotocollen binnen het oproepsysteem Cadans.

Wat verwachten wij van u?
Werkervaring als huisarts of medisch specialist
Ervaring en affiniteit met aanvragen van medische diagnostiek, kwaliteitsmanagement
en samenwerking tussen eerste- en tweede lijn

De organisatie
Kunnen vertrouwen op uitslagen na bloedonderzoek of andere medisch diagnostiek onderzoek.
Wij snappen als geen ander hoe belangrijk dit is. Een geruststelling bij spannende situaties, een
startpunt van een behandelplan of eindelijk duidelijkheid. Zowel voor patiënt als zorgverlener is
betrouwbare diagnostiek in de buurt essentieel. Met meer dan 200 (zorg)professionals, ruim 200
prikposten voor bloedafname in de buurt, diverse (overige) onderzoekslocaties in de regio en
accurate informatie-uitwisseling tussen huisarts, specialist en Diagnovum, staan wij voor de
zorgverlener klaar. Diagnovum, voor betrouwbare diagnostiek in de buurt.

Wij bieden
Een parttime dienstverband van gemiddeld 8-10 uur in de week (tevens avond
vergaderingen)
De CAO huisartsenzorg is van toepassing
Voor de beloning wordt als uitgangspunt het maximum van de CAO Hidha gehanteerd, de
definitieve inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat
Standplaats is Tilburg, het werkgebied betreft West-, Midden-Brabant en Zeeland

Interesse?
Dan maken we graag kennis. We verzoeken u vriendelijk om uw CV met uitgebreide motivatie te
sturen uiterlijk 30 september 2022 naar Mieke Ero, P&O adviseur, via sollicitatie@diagnovum.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Michiel Baldal, directeurbestuurder via nummer 013 542 45 05.

