
 

 

Voor de regio Hoeksche Waard zijn we op zoek naar een: 

Longverpleegkundige 

±4 uur per week 
 

 

Functieomschrijving  
 
Hoe ziet je werk eruit?  
Als longverpleegkundige ben je samen met de kaderarts aanspreekpunt voor huisartsen en 
praktijkondersteuners op het gebied van astma en COPD. Je hebt een coachende rol binnen de regio voor 
praktijken en je hebt een adviserende rol naar de werkgroep. Dit doe je door:  

 coach te zijn voor praktijkondersteuners en huisartsen. Je doet dit met aandacht, je denkt mee en 
je houdt goed in de gaten of jouw coaching begrepen wordt.  

 begeleiding te geven aan moeilijk instelbare patiënten. Je hebt hierbij één op één contact met de 
patiënt. Deze consulten kunnen ook ingezet worden als leerproces voor de praktijkondersteuner.  

 scholingen (mede) ontwikkelen voor huisartsen en praktijkondersteuners.  

 zelf actief de ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en waar nodig bij te scholen.  

 mee te denken en werken aan de ontwikkeling van goede longzorg in de regio.  
 

Werkomgeving 
 

Waar ga je werken?  

Je bent werkzaam voor huisartsenpraktijken in de Hoeksche Waard. Je werkt als ambulant consulent en 

werkt vanuit thuis of vanuit het kantoor van Zorggroep Hoeksewaard. Vrijwel alle huisartsenpraktijken 

zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Zorggroep Hoeksewaard met circa 30 praktijkhouders. 

Samen hebben zij als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten en deze zorg zo optimaal 

mogelijk en dichtbij huis te leveren. Werken in de Hoeksche Waard betekent werken in een unieke streek 

vlakbij de Randstad. Een gebied met vergezichten, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen met 

hechte gemeenschappen. Maar ook een omgeving met ondernemerszin, innovatie, duurzaamheid en 

ontwikkeling. Het werken in de Hoeksche Waard betekent werken in dorpspraktijken met kleine 

betrokken teams met een laagdrempelige manier van werken.  

 

Profiel  
 

Wat verwachten we van jou?  

Als gediplomeerde longverpleegkundige:  

 heb je een big-registratie;   

 heb je ervaring in de eerstelijns zorg;  

 ben je zelfstandig en initiatiefrijk;  

 ben je reeds werkzaam als longverpleegkundige en wil je daarnaast als adviseur aan de slag;  

 ben je in het bezit is van een rijbewijs en auto;  



 

 ben je flexibel in de werktijden (bij uitzondering zal een beroep worden gedaan buiten de regulier 
werktijden). 

 

Arbeidsvoorwaarden  

 
Wat kunnen wij bieden?  

 De uitdaging om in meerdere praktijken te werken. 

 Je werkt gemiddeld 4 uur per week, uren flexibel in te delen.  

 De mogelijkheid tot een arbeidsovereenkomst of zzp overeenkomst.  

 

Meer informatie 
Heb jij zin in een uitdaging en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Reageer dan 

direct voor 17 december 2021 door je motivatie en CV te e-mailen naar info@zghw.nl. De interviews 

vinden plaats op 23 december in de middag.  
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