UMC Utrecht, divisie Laboratorium, Apotheek en Biomedische
Genetica heeft een vacature voor de Afdeling Genetica voor de
functie van:
Verpleegkundig specialist / physician assistant oncogenetica, m/v

Wij bieden
Een functie waarin je werkt voor het aandachtsgebied oncogenetica. Je verleent poliklinische zorg,
geeft erfelijkheidsvoorlichting aan gezonde adviesvragers en coördineert het erfelijkheidsonderzoek.
Het betreft een 80-100% aanstelling in salaris schaal 10; tijdelijke aanstelling, 1 jaar,
Wij vragen
Een afgeronde opleiding tot physician assistant of verpleegkundig specialist en je bent zodoende
BIG-geregistreerd. Je bent bereid je te scholen in het snel ontwikkelende veld van de genetica.
Afdelingsinformatie
De afdeling Genetica van het UMC Utrecht biedt erfelijkheids- en dna-onderzoek, counseling en
voorlichting. Dat doen we met een team van zeer kundige en betrokken zorgverleners (klinisch
genetici, arts-assistenten, physician assistants (i.o.) en genetisch consulenten). Binnen het UMC
Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis werken we samen met andere medisch specialisten in de
diagnostiek en/of behandeling van erfelijke en/of aangeboren ziekten. De afdeling draagt bij aan de
opleiding van jong talent, zodat onze klinisch-genetische zorg ook in de toekomst van goede kwaliteit
zal zijn. We zijn een erkend opleidingsinstituut en verzorgen opleidingen tot klinisch geneticus en
laboratoriumspecialist. In 2016 is onze afdeling als eerste van de Nederlandse universitair medische
centra gestart met een coschap klinische genetica voor alle vierdejaars geneeskundestudenten. De
afdeling Genetica van het UMC Utrecht maakt deel uit van de divisie Laboratoria, Apotheek en
Biomedische Genetica en telt meer dan 250 medewerkers. Ons laboratorium voor genoomdiagnostiek
maakt gebruik van de meest geavanceerde technieken.
Functiegegevens
Als physician assistant / verpleegkundig specialist oncogenetica verleen je zelfstandig poliklinische
zorg aan adviesvragers met een oncologische voorgeschiedenis. Ook geef je erfelijkheidsvoorlichting
aan gezonde adviesvragers die vanwege een mogelijk of zekere erfelijke vorm van kanker in de
familie verwezen zijn. Naast begeleiding van je adviesvrager gedurende het erfelijkheidsonderzoek,
coördineer je het onderzoek en bespreek je de resultaten van dna-onderzoek. Daarnaast neem je deel
aan afdelingsbrede besprekingen en multidisciplinaire oncologiebesprekingen. Je draagt actief bij aan
kwaliteitsverbetering en het ontwikkelen van protocollen.
Doelgroeppersoon
Je hebt een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) en
bent zodoende BIG-geregistreerd. Ervaring in de oncologische zorg is een pre. Als VS/PA
gespecialiseerd in een ander vakgebied, word je opgeleid tot VS/PA oncogenetica. Je bent bereid je te
scholen in het snel ontwikkelende veld van de genetica. Verder ben je communicatief sterk, werk je
goed in teamverband en wil je graag een nieuwe uitdaging aangaan.
Solliciteren via www.werkenumcutrecht.nl geniet de voorkeur. Of per email o.v.v. van vacature
nummer 2019-0141 t.a.v. Mevrouw Jeanne van Echtelt, genetisch consulent, email:
j.m.verzuu@umcutrecht.nl. Telefonisch kan informatie opgevraagd worden via 088 75 53800.
De eerste ronde van gesprekken vindt plaats in de week van 11 maart; de tweede ronde in de week
van 18 maart.

