Focuszorgteam groeit en is om die red en op z oek naar een:

Internist
Aantal uren: in overleg te bepalen
Focuszorgteam is een multidisciplinair zorgcentrum met onder meer de labels Vermoeidheidkliniek,
Slaapkliniek en Overgewichtcentrum. Op de locaties Amersfoort, Lelystad en Tiel werken nu acht medisch
specialisten en een team van psychologen, ergotherapeuten, diëtisten, psychosomatische fysio- en oefentherapeuten. Wij werken daarnaast samen met chirurgen van WeightWorks en Flevoziekenhuis voor
bariatrie alsmede de cardiologen van Hartkliniek. Wij zijn sinds 2013 ZKN gecertificeerd.
Vermoeidheidkliniek en Overgewichtcentrum
Het streven is om hoogwaardige zorg te leven aan patiënten met chronische vermoeidheid, ME/cvs,
fibromyalgie en long covid. Wij zijn nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling.
Volgens de grootste patiëntenorganisatie zijn wij toonaangevend in Nederland.
Met Overgewichtcentrum bieden wij een analyse en behandeling van obesitas met leefstijlaanpak in
Teamverband, medicamenteuze opties en de pre- en post bariatrie begeleiding in samenwerking met
Flevoziekenhuis Almere en WeightWorks Amersfoort.
Plaats in de organisatie:
U wordt onderdeel van een gedreven team met internisten, een reumatoloog, somnologen, psychologen,
ergotherapeuten, diëtisten, psychosomatische fysio- en -oefentherapeuten.
Taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:
• Integrale medisch specialistische zorgverlening in lijn van de vigerende programma’s, de
onderliggende protocollen, procedures en professionele medische standaard.
• De internist is verantwoordelijk, voor een uitgebreide analyse met anamnese, lichamelijk onderzoek;
differentiaal diagnostiek en eventuele verwijzing voor onderzoek: in/exclusie; diagnose; voorschrijven
medicatie, advies over (multidisciplinaire) behandeling. Daarnaast zijn er vervolgconsulten.
• Analyseren en helpen verbeteren van kwaliteit in algemene zin en meer specifiek onder meer
bestaande programma, protocollen en procedures.
De functie vraagt:
• Een geldige BIG registratie als internist
• Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), bewijs van inschrijving in het
specialistenregister.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Wat bieden wij:
• zelfstandige en veelzijdige poliklinische functie zonder diensten;
• werken met ervaren collega’s in een multidisciplinair team;
• marktconform salaris.
Sollicitatie
Schriftelijk, bij voorkeur per e-mail naar de directeur: pierrederoy@focuszorgteam.nl. Neem voor meer
informatie contact op met Pierre de Roy (06-53930236), die ook kan zorgen voor contact met de medisch
specialisten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

