Echoscopist Echocentrum van de Stadspraktijk Verloskundigen Groningen (0 -36 uur)
Werkomgeving
De Stadspraktijk is een eerstelijns verloskundigenpraktijk in de stad Groningen. Met 500
volledige zorggevallen per jaar zijn wij een middelgrote praktijk. Naast de eerstelijns
obstetrische echo’s verrichten we per jaar ongeveer 250 SEO’s. We werken met ruime
spreekuurtijden, zodat er voldoende tijd is voor de verrichting en het cliëntcontact. Het totale
team van de gehele praktijk bestaat uit 10 personen.
Onze hoofdlocatie bevindt zich in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG,
Poortweg 12), waar we samen met de afd. Obstetrie en de Prenatale Diagnostiek het
Centrum voor Zwangeren vormen. Daarnaast hebben we twee spreekuurlocaties (Zuid en
Reitdiep). Onze zwangeren komen hoofdzakelijk uit de stad Groningen. Het grootste deel van
de echo’s wordt uitgevoerd voor cliënten die onder zorg zijn bij onze praktijk.
Kwaliteitszorg en goede samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel. Er zijn korte lijnen
met de gynaecologen en de afdeling prenatale diagnostiek van het UMCG. Dit werkt snel en
goed bij doorverwijzing of overleg over bevindingen van het echoscopisch onderzoek.
Wij zijn een opleidingspraktijk, dus regelmatig lopen studenten stage bij ons. Ook scholing en
ontwikkeling van onze eigen medewerkers is voor ons van belang. We bieden hiervoor goede
faciliteiten. Juist de combinatie van een echocentrum en een verloskundigenpraktijk heeft
een grote meerwaarde, door de korte lijnen en optimale afstemming van de zorg tussen
verloskundige, cliënt en echoscopist.
Functiebeschrijving
- Je voert obstetrische echo’s uit inclusief de prenatale screening binnen de eerstelijn.
- Je counselt de zwangere en haar partner en begeleidt haar in haar keuze ten aanzien van de
prenatale screening.
- Je informeert de zwangere over de te maken echo en over de uitkomsten hiervan.
- Je bent verantwoordelijk voor de invoering van de gegevens in het dossier met
gebruikmaking van de daarvoor geldende systemen (Astraia en Orfeus).
- Je neemt deel aan werkbesprekingen en overleg.
- Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de echografie binnen onze praktijk en draagt
zorg voor een hoge mate van klanttevredenheid.
- Je participeert in visitaties en kwaliteitsbeoordeling in het kader van de activiteiten van de
SPSNN.

Wat vragen wij
- Je bent in het bezit van een in Nederland erkende echo-opleiding voor het verrichten van
obstetrische echo’s, inclusief de prenatale screening (SEO ).
- Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister.
- Je hebt aantoonbaar het aantal jaarlijks te verrichten echo’s in het kader van de prenatale
screening gehaald.
- Je bent enthousiast, gemotiveerd en collegiaal.
De Stadspraktijk voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende
bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld.
Wat bieden wij
Je werkt bij de Stadspraktijk in loondienst, waarbij de arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Universitair Medische Centra (CAO-UMC) van kracht zijn.
Je salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.961, - en maximaal €
4.078,- bruto per maand (schaal 9) op basis van een fulltime dienstverband.
Je krijgt een oproepcontract voor bepaalde tijd, voor pensioenopbouw ben je aangesloten bij
het ABP.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
Verloskundige Stadspraktijk, telefoonnummer (050) 361 05 00 en vraag naar Eva Gorter
Links
Stadspraktijk verloskundigen Groningen: www.stadspraktijkverloskundigengroningen.nl
Solliciteren
Stuur je motivatie en CV voor 5 december naar stadspraktijk@vsp.umcg.nl
Met vriendelijke groet,
Anneke Schutte
Verloskundige

