
 

 

          

Vacature Intern/Extern: 
 

Combinatiefunctie - Infusie/GRZ-Verpleegkundigen  
Contracturen in overleg  
 
Wat doen wij? 
Maastricht UMC+ Herstelzorg biedt ouderen intensieve revalidatie, eerstelijnsverblijf, transferzorg WLZ 
en ziekenhuis verplaatste zorg. Maastricht UMC+ | Herstelzorg is het centrum voor geriatrische 
revalidatie in Maastricht en Heuvelland. Bij ons revalideren mensen op leeftijd, na een ingreep of 
medisch specialistische behandeling in het ziekenhuis. Het verblijf is kortdurend en gericht op 
terugkeer naar huis. Afhankelijk van hun belastbaarheid hebben deze patiënten tussen 4 en 12 uur 
paramedische behandeling per week. Naast de behandeling en verzorging is er nog ruimte voor vrije 
tijd, contact en ontspanning. Vanuit het therapeutisch klimaat stimuleren we de patiënt zoveel 
mogelijk in beweging te komen en actief te zijn. We willen onze patiënten uitdagen ook terug thuis 
hun hobby’s weer op te pakken of sociaal contact te leggen buitenshuis. Daarom willen we 
activiteiten uit de wijk naar binnen halen.  
Bij Maastricht UMC+ | Herstelzorg kunnen patiënten op verwijzing van hun medisch specialist ook 
terecht voor behandeling met biologicals. Deze middelen worden gebruikt bij chronische aandoeningen 
met langdurende behandeltrajecten zoals reuma, de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Sarcoïdose, enz. 
Richting 2021 zal de ziekenhuis verplaatste zorg nog verder uitgebreid worden. 
 
Wat zoeken wij? 
Liefst iemand die interesse heeft in een combinatiefunctie tussen het werken op ons infusiecentrum 
en op onze GRZ-afdeling. 
Mocht je interesse hebben in één van de 2 functies dan nodigen we je ook graag uit om te 
solliciteren. We zullen je dan zeker ook uitnodigen voor een gesprek. 
 
Wat bieden wij? 

 Een combinatiefunctie, werken als infusieverpleegkundige binnen ons infusiecentrum én als 
verpleegkundige op onze zorgafdeling. 

 Contracturen in overleg. 
 Werkdagen binnen het infusiecentrum zijn tussen 07.00-17.00 uur. 
 Op zorgafdeling werk je alle diensten: vroege, late en nachtdiensten. 
 In overleg is een vaste vrije dag per week mogelijk. 
 Indien gewenst werken volgens een vast basis(jaar) rooster. 
 Diverse scholingsmogelijkheden en ruimte voor eigen ontwikkeling. 
 Een leuke uitdagende werkplek waar iedereen elkaar nog kent. 

 

Jouw Baan: 
 Binnen de functie van infusieverpleegkundige ben je met name bezig met alles rondom het 

de infuusbehandeling van onze patiënten. Het voorbereiden en verrichten van de 
infusiebehandeling en werken met de benodigde apparatuur. De behandeling gebeuren 
doormiddel van biologicals. 

 Binnen de functie van verpleegkundige werk je met onze geriatrische revalidatie patiënten 
en begeleidt, stimuleer, observeer en assisteer je deze patiënten zodat zij weer zo snel 
mogelijk naar huis kunnen gaan.  

Meer informatie over onze doelgroepen vind je op onze website: www.herstelzorgmumc.nl  
 
 
 

http://www.herstelzorgmumc.nl/


 

 

Functie-eisen: 
 Minimaal MBO niveau 4 verpleegkunde en ervaring op dit niveau zijn vereist. 
 Aantoonbare niveaubekwaamheid m.b.t. verpleegtechnische vaardigheden en handelingen. 
 Big registratie 
 

De organisatie: 
Maastricht UMC+ Herstelzorg hanteert de volgende kernwaarden: wederzijds respect, gelijkwaardig, 
zelfstandig met hulp waar nodig, optimale samenwerking, empathie als basis voor goede zorg, 
werkplezier als grootste drijfveer. De door ons gehanteerde werkwijze is veilig en empathisch. 
Modern en vakkundig. Onze patiënten staan in het middelpunt: het gaat altijd in de eerste plaats om 
hen de best mogelijk zorg te leveren die leidt naar spoedig herstel. We zorgen dat wij een gezonde 
balans vinden tussen onze eigen professionaliteit en de technische ondersteuning die onze zorg nog 
beter maakt.  
De medewerkers van Maastricht UMC+ Herstelzorg staan naast de patiënt. We zien de patiënt graag 
zelf de regie nemen, maar luisteren goed, geven welgemeend en professioneel advies. We houden 
onze ”witte jas” aan. We vinden privacy belangrijk, maar waken ervoor dat daardoor eenzaamheid kan 
ontstaan. We zorgen voor veiligheid, door nabij de patiënten te zijn. We vinden regels en protocollen 
belangrijk, maar kijken altijd of die in het belang van onze patiënten zijn. We werken met plezier en 
respect. We werken samen, ervaren een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Dat is prettig voor onze patiënten, maar ook voor onszelf. Een goede werksfeer bevordert immers het 
herstel. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
De CAO VVT is op deze functie van toepassing, verpleegkundige schaal FWG 45, maximaal  
€ 3264,29 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.   
 
Inlichtingen: 
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt u contact opnemen met  
dhr. C. Reijnders, Zorgmanager via telefoonnummer 043-6019400. 
 
Sollicitaties: 
Schriftelijke sollicitaties dienen gericht te worden aan info@herstelzorgmumc.nl. Een kennistest op 
het gebied van revalidatiezorg/infuusbehandeling en/of meeloopdag kunnen onderdeel zijn van de 
selectieprocedure.  
 
Het adres is: Sint Pieterstraat 23 6211 JM Maastricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op, bonusregeling van toepassing: 
Voor eigen medewerkers die een nieuwe collega aan ons weten te binden, geldt bij deze vacature de 
bonusregeling. Ken jij iemand die bij ons werkt, laat je dan door deze medewerker aandragen. De medewerker 
van Maastricht UMC+ Herstelzorg dient het formulier “aandragen nieuwe collega” in te vullen alvorens de 
sollicitant in dienst treedt. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht. 

mailto:info@herstelzorgmumc.nl

