
 

Verpleegkundig Specialist, 24-32 uur per week  
 
Wie zijn wij? 
Huisartsenpraktijk Wateringseveld is een dynamische praktijk met ruim 10.000 patiënten, 
centraal gelegen aan de rand van Den Haag, Delft en het Westland. Met een team van vijf 
huisartsen en assistenten, twee verpleegkundig specialisten, een physician assistant,  
POH – somatiek en POH-GGZ zorgen wij voor hoge kwaliteit van zorg. We zijn een hecht 
team waarbij collegialiteit, opleiden en patiëntgerichtheid belangrijke pijlers zijn. Omdat een 
van onze verpleegkundig specialisten naar de tweede lijn gaat, zijn wij per  
1 januari 2022 op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega voor 3 – 4 dagen per week. 
 
Profielschets 
De functie van verpleegkundig specialist is al ruim negen jaar niet meer weg te denken 
binnen onze praktijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het hebben van een 
zelfstandig spreekuur waarbij zowel de acute zorg, de chronische zorg als de complexe 
ouderen zorg aan bod komt. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg met eerste lijn 
disciplines als de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de apotheker en de thuiszorg. Je legt 
patiëntgerichte huisbezoeken af en denkt mee aan interne richtlijnen tijdens het huisarts – 
verpleegkundig specialist overleg.  
Onze praktijk hecht veel waarde aan de oncologische zorg en de zorg rondom de laatste 
levensfase. Hierin heb je een grote bijdrage, samen met de huisarts.  
 
Wat vragen wij? 
 Een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist met BIG registratie;   
 Een grote interesse voor de ouderenzorg, oncologische zorg en chronisch complexe zorg; 
 Een positieve en leerbare houding, je bent zelfstandig, energiek en enthousiast;  
 Je hebt een talent voor samenwerken en iets voor elkaar krijgen;  
 Je moet het leuk vinden om in een omgeving te werken die zich blijft ontwikkelen en 

waarin jijzelf mee kan ontwikkelen. 
 
Wat bieden wij? 
 Een werkplek in een dynamische en inspirerende huisartsenpraktijk; 
 Zelfstandige spreekuren; ervaren huisartsen en collega verpleegkundig specialist zijn 

hierbij laagdrempelig aanwezig voor overleg;  
 Een gezellig, gemotiveerd team dat kennis deelt en open staat voor persoonlijke 

ontwikkeling;   
 Het salaris is conform de CAO-huisartsenzorg, afhankelijk van ervaring en vooropleiding.  
 
Past deze functie je?  
Leuk! Stuur je motivatiebrief en CV vóór 1 december 2021 naar 
praktijkmanager@huisartsenwateringseveld.nl t.a.v. Sabine van Maren (praktijkmanager).  
 
Heb je nog vragen? Voor meer informatie kan je tevens contact opnemen met de praktijk via 
070- 3096140 en vragen naar Hanneke Janssens (huisarts) of Saskia Kobes (verpleegkundig 
specialist) of kijken op onze website www.huisartsenwateringseveld.nl . 


