FUNCTIEOMSCHRIJVING

INTERNIST

Omschrijving van de functie:
De internist is de behandelend arts voor alle patiënten binnen Vermoeidheidkliniek.
Taken en verantwoordelijkheden:
•

•
•

Integrale medisch specialistische zorgverlening van patiënten in lijn van het vigerende programma,
onderliggende protocollen en procedures en professionele medische standaard (als gebruikelijk en
bedoeld in WGBO).
Onder meer door het doen van (herhaal) consulten; verstrekken van medicatie (voorbereiding in
verlengde arm); verwijzen voor vervolgonderzoek en dergelijke.
Analyseren en helpen verbeteren van kwaliteit in algemene zin en meer specifiek onder meer
bestaande programma, protocollen en procedures.

In de polifase is de internist verantwoordelijk, op basis van ingevulde online vragenlijsten een uitgebreide
analyse met anamnese, lichamelijk onderzoek; differentiaal diagnostiek en eventuele verwijzing voor
onderzoek: in/exclusie; diagnose; voorschrijven medicatie en advies over (multidisciplinaire) behandeling.
Algemene uitgangspunten:
• Handelen vanuit patiëntbelang, volgens beroepsnormen, na overleg vastgestelde interne en externe
richtlijnen of protocollen waarbij afwijking plaats heeft volgens ‘pas toe en leg uit & vast’ principe;
• Zodanig, dat kwaliteit en veiligheid terugkomen in o.m. een patiëntdossier/zorgplan dat voldoet aan
de eisen;
• Leggen verantwoording af over patiëntzorg, aanpak en resultaten van kwaliteit en veiligheidssystemen
volgens interne afspraken binnen het bedrijf;
• Hebben en nemen operationele verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid volgens interne
afspraken binnen het bedrijf;
• Werken samen, zien op elkaar toe, geven elkaar feedback en melden incidenten volgens procedure en
calamiteiten (ook) direct aan de directie.
Plaats in de organisatie:
De internist rapporteert aan de directeur. De internist wordt bij uitvoering van de functie direct ondersteund
door de officemedewerkers en werkt op de poli nauw samen met de ergotherapeut.
Contacten:
De internist heeft direct persoonlijk contact met de patiënten. Eveneens onderhoudt de internist contact met
in/externe medisch specialisten en het multidisciplinaire behandelteam. Regulier sluit de internist aan bij
(multidisciplinair) overleg, patiënt specifiek overleg, zo nodig bij projectoverleg en overleg over
wetenschappelijk onderzoek. Met regelmaat worden er presentaties of bijscholing gegeven.
Functie eisen:
• Heeft affiniteit met vermoeidheidklachten/patiënten
• Empathisch
• Accuraat
• Flexibel
• Stressbestendig
Opleidingseisen
• Heeft een geldige BIG registratie als internist
• Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), bewijs van inschrijving in een
specialistenregister.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
Vereiste werkervaring
Heeft werkervaring als internist.

